
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“OUTONO PELO MEU OLHAR” 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Enquadramento 

A Junta de Freguesia de Mafra vai levar a efeito um Concurso de Fotografia alusivo ao tema 
“Outono pelo meu olhar”, com o objetivo de potenciar o gosto pela arte da fotografia na procura 
de imagens da Freguesia da Mafra sobre o tema do Outono. 

Propõe-se assim, desafiar os cidadãos a partilhar imagens da nossa terra nesta estação do ano. 

 

 

I. Participação 

 

a. São admitidos ao Concurso de Fotografia “Outono pelo meu olhar” todos os cidadãos maiores 
de 18 anos, residentes na Freguesia de Mafra. 



b. A realização do concurso está sujeita a um número mínimo de 10 participantes. 

c. Os participantes vão a concurso apenas com 1 fotografia, podendo, no entanto, fazer entrega 
de 2 exemplares. Um deles será escolhido pelo júri para o concurso. 

d. Todos os trabalhos passarão a fazer parte do acervo de imagens da Junta de Freguesia de 
Mafra. 

e. A Junta de Freguesia de Mafra reserva o direito de publicar, utilizar, reproduzir ou expor os 
trabalhos a concurso, em qualquer forma de comunicação social sem aviso prévio, 
salvaguardando sempre a referência ao autor. 

f. A Junta de Freguesia de Mafra poderá organizar exposições com os trabalhos concorrentes, 
salvaguardando sempre a referência ao autor. 

g. Excluem-se do concurso os membros do júri, os elementos da comissão organizadora, seus 
familiares diretos e prestadores de serviços da Junta de Freguesia de Mafra. 

h. No final do concurso serão atribuídos prémios aos autores das três fotografias, com base num 
Júri escolhido pela comissão organizadora. Existirá um prémio especial para a foto mais votada 
no Facebook da Junta de Freguesia de Mafra.  

i. A participação no Passatempo “Outono pelo meu olhar” implica a aceitação de todas as normas 
descritas neste documento. 

 

 

II. Condições Técnicas 

 

a. Todas as fotografias a concurso deverão ser originais e inéditas, captadas num local da 
freguesia de Mafra. Cabe ao participante assumir qualquer responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que respeita a direitos de autor e direitos conexos. 

b. As fotografias deverão ser captadas em suporte digital, sendo considerada toda a tipologia de 
instrumento de captação de imagem, máquina fotográfica e telemóvel. 

c. Serão consideradas fotografias a cores ou a preto e branco, em formato digital JPEG com o 
máximo de 10MB. 

d. Cada fotografia deve ser identificada com o local onde foi obtida e ter um título atribuído. 

 

 



III. Envio 

 

a. As fotografias a concurso deverão ser remetidas para o endereço “concurso@jfmafra.pt” com 
a seguinte referência: Concurso de Fotografia “Outono pelo meu olhar”. 

b. Devem ainda constar no mesmo email os seguintes dados: o título e o local onde foi tirada, o 
pseudónimo ou nome do autor e contactos. 

c. A entrega das fotografias deverá ser feita até 31 de outubro. 

 

 

IV. Júri 

 

a. O júri reserva-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as 
condições definidas por estas normas, assim como de não atribuir prémios se a falta de qualidade 
dos trabalhos o justificar. 

b. As decisões do júri do concurso não são suscetíveis de recurso. 

c. Todos os casos omissos às Normas serão apreciados e decididos em conjunto pela organização 
e pelo Júri do concurso. 

d. O júri será convidado pela organização. 

 

 

V. Votação 

 

a. As fotografias escolhidas pelo júri serão publicadas na página de Facebook da Junta de 
Freguesia de Mafra, para que sejam votadas até dia 10 de novembro, inclusive. 

b. Às 3 fotografias escolhidas como as melhores pelo júri, será adicionada uma majoração dos 
likes dos Facebook para definir as vencedoras. 

c. Os participantes, serão notificados por e-mail, caso algum dos seus trabalhos seja selecionado 
para um dos prémios a atribuir. 

d. Os resultados do concurso serão divulgados no site e página de Facebook da Junta de Freguesia 
de Mafra. 



 

 

VI. Prémios 

 

a. Serão atribuídos prémios, às 3 fotografias escolhidas pelo Júri e à foto com mais “likes” na 
página do Facebook:  

1.º Prémio: 100€  

2.º Prémio: 75€  

3.º Prémio: 50€  

Premio Especial Facebook 

 

b. A entrega dos prémios será realizada em local e data a definir.  

c. Uma seleção dos trabalhos finalistas poderá vir a ser divulgada publicamente em exposição 
coletiva, organizada por esta Junta. 

 

 


