
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“A Luz na nossa vida” 

 

 

 

 Tendo em consideração que 2015 foi declarado pela UNESCO o “Ano 

Internacional da Luz”, os Departamentos de Artes e Tecnologias e de Ciências, 

numa iniciativa conjunta, consideraram ser uma forma interessante de o 

assinalar através da realização de um concurso de fotografia com o tema “A 

Luz na nossa vida”, uma vez que a luz assume para cada um de nós uma 

importância vital em vários momentos das nossas vidas enquanto seres 

humanos, não apenas no plano material mas também numa dimensão 

espiritual. 

 Apresenta-se de seguida o regulamento do Concurso. 

 

1.  Este concurso destina-se a todos os elementos da Comunidade Educativa 

do Externato da Luz, incluindo familiares e ex-alunos. 

 

2. Os concorrentes serão divididos em três escalões etários: 

1º Escalão – dos 10 aos 15 anos; 

2º Escalão – dos 16 aos 25 anos; 

3º Escalão – maiores de 25 anos. 

 

3.  As inscrições para o concurso serão realizadas mediante o preenchimento 

de formulário existente na página do Externato, o qual deverá ser 

submetido online. Contarão as inscrições recebidas até às 23:59 do dia 30 

de novembro de 2014. 

 

4. Após inscrição, cada participante receberá um comprovativo que deverá 

incluir no envelope das fotografias a concurso. 

 

            REGULAMENTO 

  



5. Cada participante poderá submeter no máximo 3 fotografias a concurso. 

Deverá fazer a submissão em envelope fechado (1 fotografia por 

envelope), acompanhado do comprovativo de inscrição (poderá 

fotocopiar em caso de necessidade). As fotografias deverão ter o formato 

15cmX20cm. De cada fotografia deverá também ser enviada cópia em 

formato digital para o endereço do concurso 

(concurso.fotografia@externatodaluz.com). A organização e o júri 

comprometem-se a não utilizar as fotografias enviadas para outros fins que 

não o presente concurso sem autorização expressa do autor. 

 

6. À entrada do Externato será criado um espaço seguro onde será feita a 

recolha dos envelopes. 

 

7. Serão critérios de avaliação: 

 

a.  – Adequação ao tema proposto; 

b.  – Originalidade; 

c.  – Qualidade fotográfica; 

d.  – Estética; 

e.  - Criatividade 

 

8. A data limite para a receção de fotografias a concurso será o dia 20 de 

fevereiro de 2015. Serão apenas consideradas como válidas para 

concurso as fotografias que sejam rececionadas tanto em formato papel 

como em formato digital e devidamente identificadas. 

 

9. As fotografias entregues serão apreciadas e escolhidas as três melhores 

em cada um dos escalões etários a concurso. Serão ainda atribuídas 

menções honrosas aos trabalhos do 4º ao 6º lugar. 

 

mailto:concurso.fotografia@externatodaluz.com


10. A organização do concurso é da responsabilidade da professora Tânia 

Rodrigues do Departamento de Artes e Tecnologias e das professoras 

Helena Salvador e Manuela Varela do Departamento de Ciências. 

 

 

11. O júri será constituído por: 

 

a. um elemento da Direção do Externato; 

b. um docente; 

c. um funcionário auxiliar de ação educativa; 

d. um aluno; 

e. um encarregado de educação; 

f. um ex-aluno; 

g. um elemento da organização. 

 

12. A divulgação dos premiados terá lugar na última semana do mês de 

maio de 2015 na página do Externato da Luz, estando a entrega de 

prémios agendada para o dia da festa final do Externato – 6 de junho de 

2015. 

 

13. Os trabalhos premiados, com menção honrosa e outros que a 

organização entenda merecedores, serão expostos em lugar público do 

Externato durante a semana cultural. 

 

14. Qualquer questão não abrangida por este regulamento e que possa 

surgir durante a realização do concurso, será resolvida pela organização. 

Lisboa, 20 de outubro de 2014 

A Direção 

________________________ 


