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          CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

             AMPF - 2020 

ÁGUA 

Regulamento 

 

 

1.  A organização 

A Associação de Matosinhos – do passado ao futuro, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, 

promove o III CONCURSO BIENAL DE FOTOGRAFIA cujo tema é  “ ÁGUA ”. 

O concurso tem início a 1 de Fevereiro de 2020 e termina a 31 de Março de 2020, tendo como objetivo 
desafiar a criatividade dos participantes na captação de imagens que entenderem ter a ver com  

“ A ÁGUA ”. 
 

2.  Tema: “ ÁGUA ” 

Os filósofos da antiga Grécia, consideravam a água como um dos elementos essenciais para a 
constituição da matéria, juntamente com o ar, o fogo e a terra. 
A água, este precioso líquido, continua a fascinar o Homem nos tempos de hoje. 
Quantos de nós nos detivemos já a observar as ondas do mar batendo na praia, as quedas de água 
de um rio, os recantos de uma ribeira… 
É a magia da água… 
Como todos sabemos a água ocupa 70% da superfície do nosso planeta. 
 Estamos envolvidos e rodeados de mares imensos e profundos, de longos e caudalosos rios, de 
extensos lagos, de ribeiras e fontes… 
A água é um elemento essencial à vida, à vida dos seres vivos…. mas este bem fundamental para a 
nossa vida é um bem cada vez mais escasso, e um bem que tem de sido muito desprezado, 
principalmente nas últimas décadas. 
A poluição desenfreada e a falta de consciência ambiental, tem contribuído para que este precioso 
líquido se transforme em água prejudicial à saúde humana. 
Temos de saber usar a água com racionalidade e protegê-la das agressões. 
Temos de dar o nosso passo, temos de saber poupar a água, cuidar dela como um tesouro, caso 
contrário pomos em causa a nossa própria sobrevivência. 
Queremos fazer registos de imagens de toda essa massa líquida imensa, que nos envolve e nos 
rodeia e mostrar às gerações futuras toda a beleza da água. 
 
Recordemos: sem água não há vida. 
(texto de Mário Békus Fleming de Oliveira) 
 
3.  Participantes 

Podem participar neste concurso, todas as pessoas, maiores de 18 anos, de nacionalidade portuguesa 

ou estrangeira. Não são aceites equipas. 

O participante deve ser o legítimo autor dos trabalhos apresentados a concurso. 
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4.  Inscrição 

A ficha de inscrição deverá ser solicitada para o endereço eletrónico: concurso.ampf@gmail.com  ou  

baixada na página do facebook  concurso de fotografia AMPF – “ ÁGUA ” . 

A inscrição é obrigatória, gratuita e é efetivada no momento do envio da ficha de inscrição.   

Último dia para a receção das fotografias: 31 de Março  de 2020. 

As fotografias devem ser enviadas em formato digital (JPG) no formato de 60x40 cm com uma resolução 

de 300 pontos por polegada (DPIs), (7087 X 4724 pixéis). São permitidos outros formatos, desde que 

seja respeitado o tamanho de 60 cm no lado maior.  

Juntamente com os ficheiros das fotografias deverá ser enviada a ficha de inscrição preenchida para o 

endereço de correio eletrónico acima referido, usando a plataforma “WeTransfer” e tendo como 

assunto “concurso de fotografia AMPF – “ ÁGUA ”.  

A inscrição só é aceite se todos os requisitos solicitados na ficha de inscrição forem preenchidos. 

O participante compromete-se a que todas as informações fornecidas sejam verdadeiras. 

Cada participante pode concorrer com o máximo de 5 (cinco) fotografias, (a cor ou a preto e branco) em 

formato JPEG. 

As fotografias não podem ter identificação ou qualquer marca de água. 

5.  Título 

 

Cada fotografia deve ser acompanhada do título da mesma e do local onde a fotografia foi captada.    

 

Não serão aceites as fotografias que não cumpram o descrito no parágrafo anterior. 

Os trabalhos a concurso não podem ter sido premiados noutros concursos. 

Para esclarecimentos ou informação complementar contacte a organização para o e-mail: 

concurso.ampf@gmail.com 

 

6.  Júri 

 

O Júri é constituído por três elementos. 

Os elementos do júri e os elementos da organização, não podem concorrer a este concurso. 

A avaliação levará em consideração os seguintes critérios: originalidade, criatividade, qualidade e 

adequação ao tema. 

O júri reserva o direito da não atribuição de um ou mais prémios, caso os trabalhos a concurso não 

satisfaçam os padrões de qualidade por ele exigidos. 

 

Os autores das 25 fotografias selecionadas serão informados a partir de 8 de Abril de 2020 e notificados 

por e-mail, ou por outra via, sobre o dia e local da cerimónia da entrega dos prémios. 

Os proprietários das fotografias finalistas autorizam a organização a imprimir as suas fotografias. 

 

Com a colaboração da “FLORICOLOR”, as fotografias serão impressas utilizando um processo 100% 

ecológico. (pure white) 

mailto:concurso.ampf@gmail.com
mailto:concurso.ampf@gmail.com
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7.  Exposição das fotografias 

 

Serão selecionados pelo júri, 25 (vinte e cinco) trabalhos para integrarem a exposição que decorrerá na 

galeria da biblioteca Florbela Espanca, situada ao lado da Câmara Municipal de Matosinhos, de 18 de 

Abril a 2 de Maio. 

 

8.  Prémios 

 

Dos 25 trabalhos selecionados, serão atribuídos quatro prémios: 

 

Melhor Fotografia – vale(s) de compras no valor de 400€  e oferta pela “FLORICOLOR” de um  portefólio.  

 

2ª Melhor  Fotografia – vale(s) de compras no valor de 300€ 

 

3ª Melhor  Fotografia – vale(s) de compras no valor de 200€ 

 

4º prémio – Melhor fotografia do concelho de Matosinhos - vale(s) de compras no valor de 200€ (este 

prémio pode acumular com qualquer dos 3 primeiros prémios ). 

 

Para a melhor fotografia do concelho de Matosinhos, deve ser evidente, visível e reconhecível o local 

no concelho de Matosinhos. 

 

Aos autores das quatro fotografias premiadas será atribuído um diploma. Os autores das restantes 21 

fotografias selecionadas serão distinguidos com menção honrosa. 

A entrega dos prémios decorrerá na cerimónia de inauguração da exposição dos 25 trabalhos 

selecionados. 

A organização reserva o direito de melhorar os prémios a concurso. 

 

9.  Direitos de utilização 

 

Os concorrentes concedem à Associação de Matosinhos-do passado ao futuro os direitos sobre as 

criações apresentadas a concurso, unicamente para reprodução nos meios e documentos achados 

pertinentes pela organização, tendo em vista a sua promoção. 

À Associação de Matosinhos-do passado ao futuro, está reservado o direito de elaborar um catálogo 

e/ou publicar nos órgãos de comunicação social os trabalhos selecionados acompanhados do nome dos 

seus autores, não podendo os concorrentes fazê-lo por si antes da realização do evento.    

 

10.  Aceitação do regulamento 

 

A participação no concurso implica a aceitação integral do presente regulamento. As decisões do júri 

são soberanas, das quais não haverá recurso. Eventuais omissões de normas, serão supridas pela 

organização, não cabendo nenhum recurso ou apelação. 

 

Matosinhos, 1 de Fevereiro de 2020  


