
Novos Olhares.Ponte de Sor 
Concurso de fotografia 

 

Normas de Participação 

 

1 – Entidade Promotora 

O concurso de fotografia intitulado Novos Olhares.Ponte de Sor é uma iniciativa do Município 

de Ponte de Sor. 

 

2 – Tema a Concurso 

Património natural, histórico e cultural. 

 

3 – Objetivo 

Este concurso visa, sobretudo, valorizar o potencial turístico do concelho levando-o a ser 

descoberto, quer pelos seus habitantes, quer pelos seus potenciais visitantes. Pretende-se que 

cada trabalho fotográfico capte diferentes olhares, suscite o desejo de experienciar, de sentir e 

de conhecer Ponte de Sor. 

 

4 – Termos de Participação 

a) A inscrição no concurso é gratuita. 

b) O concurso está aberto à participação de toda a população, inclusive a não residentes 

no concelho de Ponte de Sor. 

c) Para candidatos menores de 18 anos de idade é requerida autorização parental ou seu 

representante legal, a qual deverá entregar juntamente com a inscrição. 

d) Aos membros do Júri e colaboradores do Centro de Artes e Cultura, bem como aos 

seus familiares diretos, é vedada a participação. 

e) As fotografias apresentadas devem ser captadas no concelho de Ponte de Sor, nunca 

antes expostas ou premiadas em quaisquer outros concursos. 

f) Todos os participantes garantem, sob compromisso de honra, perante o Município de 

Ponte de Sor, o cumprimento das disposições legais em matéria de propriedade 

intelectual e direitos de imagem. 

g) Ao submeterem as suas fotografias a concurso, os participantes assumem a não 

inclusão de algo suscetível de violar os direitos de terceiros ou algo que possa ser 

considerado impróprio 



5 – Submissão de Candidaturas 

a) As candidaturas podem ser entregues presencialmente de 21 de março a 15 de maio 

de 2016, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor ou enviadas pelo correio para: 

Novos Olhares. Ponte de Sor 

               Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor 

               Avenida da Liberdade, nº 64 F 

               7400-218 Ponte de Sor 

b) Os trabalhos fotográficos têm de ser entregues, obrigatoriamente, em papel 

fotográfico e, também, em suporte digital (cd). 

c) Todos os trabalhos devem ser remetidos em envelope fechado, indicando, no seu 

exterior, o pseudónimo do participante e contendo, no seu interior o formulário de 

inscrição (anexo a), a declaração de direitos de autor (anexo b), devidamente 

preenchidos com letra legível e uma fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de 

cidadão atualizado. Os anexos estão disponíveis em:  

http://www.cm-pontedesor.pt 

https://www.facebook.com/municipio.pontedesor 

https://bibliotecapontesor.wordpress.com 

https://www.facebook.com/cac.cmps 

d) A organização não se responsabiliza por danos ou extravios de fotografias, provocados 

antes ou depois da sua receção. 

 

6 - Admissão de Candidaturas 

a) Cada participante pode enviar até 3 fotografias. 

b) Os trabalhos podem ser a cores e/ou a preto e branco, em papel de fotografia com 

formatos entre os 15 x 20 cm e 30 x 40 cm, acompanhados de uma pequena legenda 

no verso e em formato digital com uma resolução mínima de 300 dpi’s. 

c) Não são aceites quaisquer trabalhos fotográficos manipulados digitalmente, salvo no 

que respeita a procedimentos típicos da câmara-escura, como sejam os ajustes de 

enquadramento, cor, luminosidade e contraste. 

d) Todas as fotografias que, perante o Júri, suscitem dúvida quanto à sua localização, não 

são consideradas a concurso. 

 

7 – Composição e competências do Júri 

1) Júri 

 

a) O Júri é constituído pelos seguintes elementos: 

 



 Nuno Matos Duarte - Arquitecto e artista visual com pós-graduação em Fotografia, 

Projeto e Arte Contemporânea. 

 

 Duarte Branquinho - Licenciado em Fotografia pela Escola Superior de Tecnologia de 

Tomar, IPT. 

 

 Ricardo Cruz - Técnico de Informática no Município de Ponte de Sor. 

 

 Henriqueta Garrancho – Licenciada em L. L. Modernas – Var. Português/Francês pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professora do Agrupamento de Escolas 

de Ponte de Sor. 

 

 Jorge Traquete – Jornalista, 4.º ano de Ciências da Comunicação, Universidade 

Autónoma de Lisboa. 

 

 

b) A organização do concurso pode, a qualquer momento, modificar a composição do Júri 

caso as circunstâncias assim o determinem. 

c) As fotografias são avaliadas tendo em conta os seguintes critérios: 

               Adequação ao tema e ao objetivo do concurso; 

               Qualidades estéticas e técnicas. 

d) O Júri reserva-se o direito da não atribuição de prémios se a falta de qualidade dos 

trabalhos fotográficos apresentados o justificar. 

e) São atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes selecionados para 

o concurso, podendo ainda ser atribuídos diploma (s) de “ Menção Honrosa” a 

trabalhos que unanimemente sejam considerados dignos de distinção. 

f) As decisões do júri são soberanas, logo não são passíveis de recurso. 

 

2) Facebook 

a) Os seguidores da página do Município de Ponte de Sor no facebook também são parte 

integrante do Júri. 

b) Todas as fotografias são partilhadas num álbum no facebook do Município. A que 

reunir o maior número de “likes” recebe, automaticamente, o segundo lugar do 

concurso.  

c) Caso a fotografia mais votada no facebook corresponda à eleita pelo Júri, o segundo 

lugar do concurso passa para a segunda fotografia mais votada online. 

 

8– Prémios 

A atribuição do primeiro prémio será decidida pelo Júri e o segundo prémio pelos seguidores 

da página do Município de Ponte de Sor no facebook. 



 1º Prémio: a anunciar posteriormente. 

 2º Prémio: a anunciar posteriormente. 

As 15 melhores fotografias vão integrar uma exposição no Centro de Artes e Cultura de Ponte 

de Sor a inaugurar conjuntamente com a entrega dos prémios e diplomas, no dia 8 de julho, 

pelas 17 horas, dia de elevação de Ponte de Sor a Cidade. Podem ainda algumas fotografias ser 

selecionadas para edição de uma coleção de postais do Município de Ponte de Sor. 

 

9 – Premiados 

a) A publicitação do resultado é feita na página e facebook do Município de Ponte de Sor, 

no dia 8 de julho. 

b) Os resultados são comunicados a cada participante, preferencialmente, via correio 

eletrónico ou, quando não fornecido, através do contacto telefónico indicado na ficha 

de inscrição. 

c) Somente os premiados são obrigatoriamente notificados previamente à publicitação 

do resultado. 

d) Os prémios devem ser levantados pelos premiados ou por um seu representante, 

devidamente identificado. 

 

10 – Cedência de direitos de autor 

a) Os autores dos trabalhos selecionados para o concurso cedem os direitos de autor, 

nomeadamente, os direitos de carácter patrimonial ao Município de Ponte de Sor. 

b) Os trabalhos selecionados passam a pertencer ao arquivo fotográfico do Município de 

Ponte de Sor, sendo estes passíveis de serem utilizados em futuras publicações e 

iniciativas da autarquia, desde que sejam garantidos os direitos autorais associados, 

concretamente, através da menção expressa da autoria. 

c) Os trabalhos não selecionados podem ser levantados no Centro de Artes e Cultura de 

Ponte de Sor até dois meses após a data de entrada no concurso. Finda essa data, 

entra em vigor o exposto na línea b) do presente artigo. 

 

11- Disposições Finais 

a) A participação dos concorrentes no concurso implica a plena aceitação de todas as 

normas de participação do referido concurso. 

b) Os casos omissos nas presentes normas de participação serão resolvidos pelo Júri. 


