
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
RAÍZES 

HISTÓRIA e NATUREZA 
REGULAMENTO 

 
1. PREÂMBULO 
1.1. Os grupos de História, HGP e Biologia e Geologia e a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas 

de Vagos tomaram a iniciativa de organizar um concurso de fotografia intitulado «RAÍZES – HISTÓRIA 
e NATUREZA». 

1.2. Este Regulamento define o tema, os objetivos, as normas e os prémios a atribuir. 
 
2. OBJETIVOS  
2.1. Captar aspetos do presente cujas raízes penetrem fundo num tempo anterior a nós: profissões da 

terra e do mar, transportes, festas, brincadeiras, alimentação… 
2.2. Promover o conhecimento do património histórico e natural do concelho de Vagos e a literacia do 

mar no âmbito do projeto Escola Azul. 
2.3. Olhar/Reconhecer o território que nos serve de caixilho como casa com passado, presente e futuro. 
2.4. Promover a fotografia como meio de consolidação de memórias e identidades, de desenvolvimento 

da sensibilidade estética, forma de expressão e meio de transformação. 
 
3. TEMA 
3.1. O tema geral é «RAÍZES – HISTÓRIA e NATUREZA». 
3.2. Neste âmbito, sugere-se a captação de marcas distintivas da Natureza e da História de Vagos, sob 

qualquer das suas manifestações - uma lontra na ria, uma carroça parada, um barco no mar… - sem 
perder de vista os objetivos acima expostos. 

 
4. CONCORRENTES 
4.1. A participação é gratuita e está aberta a toda a comunidade escolar. 
4.2. Os concorrentes serão agrupados em 3 categorias: 
4.2.1. Alunos do 3.º ciclo; 
4.2.2. Alunos do Ensino Secundário; 
4.2.3. Professores e Pessoal Não Docente. 
4.3. Os concorrentes devem apresentar os seus trabalhos individualmente. 
 
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO 

 
5.1. Os concorrentes podem apresentar até 3 fotografias: 
5.1.1. a cores e/ou a preto e branco; 
5.1.2. sem fotomontagens (i.e.: sem adição ou remoção de elementos da fotografia original); 
 

 
5.2. As fotografias devem ser enviadas: 
5.2.1. em formato JPEG, com resolução suficiente para impressão em A3 (297x420cm). Pixéis 

recomendados: 3508X4961; 
5.2.2. até ao final do dia 30 de abril, para o e-mail: biblioteca.esv@aevagos.edu.pt; 
5.2.3. com o nome do ficheiro digital de cada foto contendo o nome do autor. Exemplo: francisco-silva 1, 

francisco-silva 2, francisco-silva 3; 
5.2.4. com indicação do local onde foram tiradas; 
5.2.5. com uma proposta de legenda para cada uma. 

 

mailto:biblioteca.esv@aevagos.edu.pt


5.3. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos, garantem a sua autoria e 
assumem toda a responsabilidade no caso de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos 
de autor e direitos conexos. 

5.4. Todas as fotografias submetidas a concurso devem ser completamente originais, inéditas e captadas 
exclusivamente no concelho de Vagos. 

5.5. Incidindo as fotos sobre pessoas, deve ser-lhes pedida autorização para a exposição das imagens que 
o concurso implica. 

 
6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 
6.1. A divulgação dos resultados será feita a 5 de maio nos sites do Agrupamento de Escolas de Vagos e 

da Biblioteca e os vencedores serão notificados por correio eletrónico. 
6.2. As melhores fotografias a concurso farão parte de duas exposições: uma na Biblioteca Municipal de 

Vagos (de 7 a 31 de maio), a outra na Escola Secundária de Vagos (nos dias seguintes). 
6.3. Os autores das 3 melhores fotografias em cada escalão serão premiados com a entrega de um livro, 

um certificado de participação e uma cópia da sua fotografia impressa. 
6.4. Os autores das fotografias selecionadas para as exposições serão premiados com a entrega da sua 

fotografia impressa. 
6.5. Os participantes premiados serão notificados por correio eletrónico e atempadamente informados 

sobre o dia, a hora e o local da entrega dos prémios. 
 
 
7. JÚRI 
7.1. O Júri do concurso será constituído por quatro professores dos grupos disciplinares de História e 

Biologia e Geologia, que decidirão com base no respeito dos concorrentes pelo tema, pelos objetivos 
e pela qualidade estética das fotografias. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os organizadores do Raízes reservam-se o direito de usar as fotografias apresentadas, recorrendo 

aos meios que acharem mais adequados, para efeitos de promoção do concurso e das exposições 
inerentes, bem como no contexto de atividades pedagógicas e didáticas, em ambientes presenciais 
ou virtuais. 

8.2. Os autores das fotos têm o direito de ver reconhecida publicamente a sua autoria, através da menção 
do seu nome, sempre que se aplicar o disposto no ponto 8.1. 

8.3. A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento. 
8.4. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri. 
8.5. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados por e-mail ao júri do concurso através deste e-mail: 

biblioteca.esv@aevagos.edu.pt 
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