
F    TOGRAFIA
CONCURSO   DE 

— LER O PATRIMÓNIO —
11 MARÇO A 23 ABRIL 2019

DATA LIMITE DE 
ENTREGA PARA 
AS FOTOGRAFIAS 
A CONCURSO

23 de abril 2019

Alunos do Agrupamento 
de Escolas D. Sancho I 
de Pontével

Alunos do Agrupamento
de Escolas Marcelino 
Mesquita do Cartaxo

DESTINATÁRIOS

CONCURSO INSERIDO NA SEMANA DA LEITURA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

INFORMAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

concurso.fotografia@cm-cartaxo.pt 

AP
O

IO

O
RG

AN
IZ

AÇ
ÃO



A Câmara Municipal do Cartaxo/Biblioteca 
Municipal Marcelino Mesquita, no âmbito da 
Semana da Leitura e do Serviço de Apoio 
às Bibliotecas Escolares, promove um 
concurso de fotografia com o tema Ler o 
Património. 

OBJETIVOS
• Promover o património natural, 
arquitetónico e cultural (material e 
imaterial) do concelho do Cartaxo; 

• Sensibilizar os cidadãos mais jovens para a 
observação e valorização deste património;

• Incentivar a expressão, o desenvolvimento 
de competências técnicas e a criatividade no 
âmbito da fotografia. 

QUEM PODE CONCORRER
• Alunos dos agrupamentos de escolas D. 
Sancho I e Marcelino Mesquita. 

• A participação no concurso é gratuita e 
conta com a colaboração dos docentes 
dos dois agrupamentos de escolas, em 
particular dos professores bibliotecários.

CATEGORIAS
a) Categoria de iniciados, para os alunos do 
primeiro ciclo do ensino básico; 

b) Categoria dos juniores, para os alunos do 
2º e 3º ciclo do ensino básico;
 
c) Categoria dos experimentados, para os 
alunos do ensino secundário. 

CONDIÇÕES E LIMITES
• Os alunos inscrevem-se junto dos 
professores bibliotecários, que registarão 
o nome do aluno e respetivo pseudónimo. A 
inscrição fica finalizada com a receção das 
fotografias, até 23 de abril.

• As fotografias, em formato digital, deverão 
ser enviadas para o endereço de email 
concurso.fotografia@cm-cartaxo.pt   

• Cada participante poderá apresentar um 
máximo de três fotografias. 

• O ficheiro digital de cada fotografia deve 
fazer-se acompanhar dos seguintes itens: 
título criativo, identificação da imagem 
fotografada, data de produção do trabalho e 
pseudónimo do autor. 

• Só são aceites ao concurso fotografias em 
formato digital JPEG, inéditas e colhidas no 
concelho do Cartaxo. 

• A resolução da imagem não pode ser 
inferior a 3 megapixel. 

• As fotografias poderão ser a cores ou a 
preto e branco. 

• O concurso irá decorrer de 11 de março 
a 23 de abril, último dia de entrega das 
fotografias.

• Todas as imagens serão ser expostas ao 
público, na Biblioteca Municipal Marcelino 
Mesquita no dia 21 de maio e ficarão em 
exposição até 28 de junho de 2019. 

• Não serão aceites fotografias manipuladas 
digitalmente, sendo apenas permitidos os 
ajustes digitais de luz, cor ou contraste que 
se considerem pertinentes. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
• As fotografias serão avaliadas segundo 
critérios técnicos e documentais. 

• Tecnicamente a fotografia será avaliada 
pelo seu impacto visual, iluminação, 
composição, detalhe e nitidez. 

• No critério documental, a fotografia 
será avaliada pelo conteúdo do objeto 
fotografado e sua relação com o tema do 
património, e pela adequação do título 
criativo à fotografia.

 JÚRI
• O júri do concurso será composto por cinco 
elementos: um fotógrafo convidado pelo 
município; uma personalidade de mérito 
reconhecido na área do património; um 
técnico do município da área da cultura; um 
professor do Agrupamento D. Sancho I e 

um professor do Agrupamento Marcelino 
Mesquita, que não exerçam funções nas 
bibliotecas. 

PRÉMIOS E MENÇÕES HONROSAS
• Será atribuído um prémio ao melhor 
trabalho de cada categoria mencionada no 
artigo 2º:  um livro até ao valor de 20€ e o 
ingresso durante uma semana nas piscinas 
descobertas do Complexo Desportivo da 
Quinta das Pratas para o vencedor e um 
acompanhante.

• Serão atribuídas Menções Honrosas a 
todos os trabalhos que o júri considere 
pertinente. 

• Os resultados do concurso serão revelados 
no dia 21 de maio, data da inauguração 
da exposição, na Biblioteca Municipal 
Marcelino Mesquita, e divulgados no site do 
município e nas plataformas dos respetivos 
agrupamentos. 

DISPOSIÇÕES FINAIS
• O concurso só se realizará mediante a 
apresentação mínima de 10 concorrentes. 

• Eventuais esclarecimentos devem ser 
solicitados Câmara Municipal do Cartaxo 
para o e-mail 
concurso.fotografia@cm-cartaxo.pt . 

Consulte as Condições de Participação na 
íntegra, na Biblioteca Municipal Marcelino 
Mesquita, no site da Câmara Municipal ou 
junto do professor bibliotecário.
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