
 

Concurso de Fotografia 

 

Regulamento 

A Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica vai organizar um Concurso de Fotografia. Este concurso 

tem como grande objectivo a dinamização da cultura na nossa freguesia, bem como a divulgação dos 

espaços e marcos históricos da mesma, e do seu dia-a-dia. 

1. Candidaturas ao Concurso 

São convidados a participar todos os amantes de fotografia, não sendo obrigatório residir na freguesia 

de São Domingos de Benfica 

2. Tema do Concurso 

O tema do Concurso de Fotografia será a freguesia em si, devendo as fotografias submetidas 

representar algo que a caracterize, seja os seus palácios, jardins, cafés, bosques, ou o mero dia-a-dia dos 

seus cidadãos, desde que enquadrados na mesma. 

3. Inscrição no Concurso 

Os interessados devem formalizar a sua candidatura junto da Junta de Freguesia, via e-mail através de 

hugo.vieiradasilva@jf-sdomingosbenfica.pt. 

As inscrições decorrem de 2 a 20 de Maio de 2016. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido através do contacto acima indicado 

4. Formato 

Cada concorrente submete a concurso um mínimo de uma (1) fotografia e um máximo de duas (2). 

As fotografias submetidas a concurso devem ser entregues em formato digital .jpg, via endereço de e-

mail acima indicado. 

5. Visita guiada à freguesia 

A organização providenciará uma visita guiada à freguesia, de participação opcional, para que os 

concorrentes que assim o desejem se familiarizem com os mais icónicos pontos desta. 

6. Prazo para a entrega das fotografias 

Os candidatos devem entregar as fotografias submetidas a concurso até 24 de Junho de 2016. 
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7. Composição do Júri 

O júri final será composto por personalidades de destaque da área, com ligação à fotografia, estética e 

jornalismo, bem como pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

8. Deliberação 

As fotografias submetidas serão avaliadas em duas fases: 

- Uma primeira fase de triagem, via júri, onde serão apuradas as 20 melhores fotografias. Esta 

decorrerá entre 27 de Junho e 8 de Julho de 2016 

- A fase final, com voto online via Facebook, onde será apurado o vencedor bem como 2º e 3º 

lugar. Esta decorrerá de 11 a 22 de Julho. Durante esta fase, as 20 fotografias finalistas serão também 

exibidas como parte uma exposição no Fórum Grandella. 

9. Prémio 

Os prémios atribuídos serão de 150,00€ para o primeiro classificado, 100,00€ para o segundo, e 50,00€ 

para o terceiro. Os vencedores verão também as suas fotografias publicadas na Revista ou Boletim da 

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

10. Divulgação e Entrega de Prémios 

Os resultados finais do concurso serão divulgados a 25 de Julho de 2016, no Site e Facebook da Junta de 

Freguesia. A entrega dos prémios será, em data a definir posteriormente, durante o mês de Julho. A 

publicação das fotografias vencedoras dar-se-á nos números subsequentes da Revista e Boletim da 

Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. 

11. Participação 

A participação no Concurso presume a aceitação expressa das disposições contidas neste regulamento, 

bem como a aceitação da divulgação das fotografias vencedoras na Revista e Boletim da Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica, exibição das mesmas em exposição a realizar no Fórum 

Grandella, e reserva de direitos de utilização futura das mesmas por parte da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica. 

12. Direitos de autor 

Os participantes retêm a totalidade dos direitos de autor sobre as suas fotografias, com a excepção do 

indicado na disposição anterior. 


