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Enquadramento 

O Concurso de Fotografia 35 Flashes num Clique integra as comemorações do 35.º aniversário do 

Ecomuseu Municipal do Seixal, enquadrando-se na sua missão de investigar, conservar, 

documentar, interpretar, valorizar e difundir testemunhos do Homem e do Meio, reportados ao 

território e à população do concelho, com vista a contribuir para a construção e a transmissão das 

memórias sociais e para um desenvolvimento local sustentável.  

Este concurso decorre entre os dias 1 de abril e 7 de maio de 2017 e está aberto à participação do 

público em geral. 

 

Objetivo 

Através desta iniciativa pretende-se: 

a) Que haja uma partilha das vivências individuais de cada concorrente, passadas nos seguintes 

núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal: 

1. Moinho de Maré de Corroios; 

2. Mundet; 

3. Núcleo Naval; 

4. Olaria Romana da Quinta do Rouxinol; 

5. Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços; 

6. Espaço Memória – Tipografia Popular; 

7. Embarcações tradicionais. 

b) Dar a conhecer e divulgar os núcleos e extensões do Ecomuseu Municipal e o seu meio 

envolvente; 

c) Cativar diferentes públicos para visitar os diferentes núcleos e extensões do Ecomuseu 

Municipal; 

d) Desafiar para a prática e a descoberta da fotografia, estimulando a criatividade e o gosto pela 

captação e fixação de imagens; 

e) Fomentar a capacidade de observação. 

 

Tema 

As fotografias deverão refletir, pela sua composição ou enquadramento, a memória de uma visita 

realizada a qualquer um destes espaços que o(a) concorrente tenha experienciado em família, com 

amigos ou numa visita de estudo. 

 

Concorrentes 

O concurso é aberto ao público em geral, excluindo-se os membros do júri. Os concorrentes devem 

apresentar-se individualmente. O concurso possui duas categorias que se distinguem pela idade do 
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concorrente: menores de 18 anos e maiores de 18 anos. Os concorrentes que tenham 17 anos até 

ao dia 20 de maio de 2017, inserem-se na categoria «menores de 18 anos» e os que já tenham os 

18 anos na referida data, inserem-se na categoria «maiores de 18 anos».  

 

 

Especificações técnicas de acesso e condições de pa rticipação 

Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 

a) Cada participante poderá apresentar até três fotografias, sendo que o próprio júri selecionará 

a melhor para concorrer, impossibilitando o mesmo concorrente de vencer dois lugares em 

simultâneo com duas fotografias diferentes; 

b) As fotografias a concurso deverão ser enviadas em formato JPEG ou PNG para o seguinte 

email: 35flashesnumclique@gmail.com; 

c) Deverão ter, no mínimo, a resolução de 300 dpi; 

d) O nome do ficheiro digital de cada foto deve identificar nome, idade do autor e data da 

fotografia, à semelhança do seguinte exemplo: joao_silva_18 anos_maio_2016.jpg.; 

e) A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das fotografias 

realizadas ao Ecomuseu Municipal, que as poderá utilizar em publicações ou outros meios de 

divulgação, renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira ou de outra índole. O Ecomuseu 

Municipal compromete-se a mencionar a autoria das fotografias nas utilizações que delas venha a 

fazer; 

f) Todos os trabalhos submetidos a concurso devem ser completamente originais e inéditos; 

g) Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a 

sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz 

respeito a direitos de autor e direitos conexos; 

h) Não serão aceites a concurso fotografias compostas e imagens manipuladas digitalmente, 

assim como fotografias com qualquer outro artifício técnico.  

 

Júri 

O Júri deste concurso é composto pelos seguintes elementos: 

1. Catarina Piza, designer e membro da L1B – Associação Cultural; 

2. Elisabete Curtinhal, Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal do Seixal; 

3. Rosa Reis, fotógrafa. 

 

As fotografias serão apreciadas pelo Júri que atribuirá os oito seguintes prémios: 

a. 1.º lugar da categoria menor de 18 anos; 

b. 2.º lugar da categoria menor de 18 anos; 

c. 3.º lugar da categoria menor de 18 anos; 
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d. Menção honrosa da categoria menor de 18 anos; 

e. 1.º lugar da categoria maior de 18 anos; 

f. 2.º lugar da categoria maior de 18 anos; 

g. 3.º lugar da categoria maior de 18 anos; 

h. Menção honrosa da categoria maior de 18 anos. 

 

Divulgação dos resultados do concurso e entrega dos  prémios 

Os concorrentes premiados serão notificados por correio eletrónico e informados sobre a hora, o dia 

e o local de entrega dos prémios. 

Os resultados serão divulgados no dia 20 de Maio de 2017 e as 35 melhores fotografias serão 

projetadas, neste dia, nas paredes do Moinho de Maré de Corroios, núcleo do Ecomuseu Municipal, 

integrando a programação da Noite dos Museus. 

Os autores das três fotografias vencedoras nas duas categorias a concurso serão premiados com 

dois ingressos para espetáculo a realizar no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal e 

publicações do Ecomuseu Municipal do Seixal. 

Os concorrentes terão, ainda, direito aos respetivos certificados de participação. 

 

Disposições finais 

A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento. Os 

casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela L1B – Associação Cultural. Eventuais 

esclarecimentos devem ser solicitados à L1B – Associação Cultural, através do seguinte email: 

l1b.geral@gmail.com 


