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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
LAUDATO SI’: 

o Cuidado da Casa Comum, 

por uma ecologia integral humana 

 
 

1. ENQUADRAMENTO 

 

O presente regulamento define as normas que regem o Concurso de Fotografia "Laudato Si’: 

o Cuidado da Casa Comum, por uma ecologia integral humana" 

 

2. DESTINATÁRIOS 

 

a) O concurso destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos 

b) Aos membros do júri, assim como aos seus familiares, é vedada a participação. 

 

3. TEMA DO CONCURSO 

 

a) O tema do concurso é: LAUDATO SI’: o Cuidado da Casa Comum, por uma ecologia 

integral humana 

b) O tema pretende suscitar uma reflexão em torno do cuidado e do respeito devido a toda 

a criação, desde a pessoa humana aos seres vivos e a toda a natureza. 

 

4. OBJECTIVO 

 

O principal objectivo do concurso é o de sensibilizar a comunidade paroquial e urbana de 

Matosinhos para os valores da defesa da Terra, enquanto Casa Comum, habitada por todos, 

em especial através do cuidado a ter com toda a pessoa humana e com toda a realidade 
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natural, visando a mobilização dos sentidos humanos para a capacidade de observação, 

valorização e respeito do homem e do meio ambiente. 

 

5. ÂMBITO TERRITORIAL 

 

Só serão admitidas a concurso imagens captadas dentro dos limites da área territorial 

paroquial de Matosinhos. 

 

6. FASES DO CONCURSO 

 

O concurso desenvolve-se em três fases: 

a) Envio de fotografias, pelos concorrentes, entre 17 de Abril e 19 de Maio, por Correio 

Electrónico 

b) Avaliação, por parte do Júri 

c) Divulgação pública dos resultados, no dia 9 de Junho de 2017. 

 

 

7. CONDIÇÕES E MODO DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 Condições de Participação 

 

a) Este concurso avaliará fotografias subordinadas ao tema enunciado em 3. 

b) Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia, cujos direitos de propriedade 

intelectual não pertençam integralmente e sem excepção aos participantes no concurso 

c) Os autores das fotografias apresentadas autorizam a sua eventual utilização pela 

organização do concurso, em acções futuras 

 

7.2 Modo de Participação 

 

a) As fotografias devem ser enviadas, em formato digital, para: 

laudatosifotografia@gmail.com, com qualidade suficiente para poderem ser impressas 

em formato próximo de 30x40 cm 

b) Cada concorrente pode apresentar a concurso um máximo de três fotografias 

c) As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco 

d) As fotografias deverão ser acompanhadas de uma memória descritiva, que refira o local, 

o objecto e o tema 

e) Os concorrentes devem remeter, em anexo às fotografias, documento contendo todos os 

elementos de identificação que constam do respectivo Bilhete de Identidade ou Cartão de 

Cidadão. 

 

8. JÚRI DO CONCURSO 

 

a) O Júri do Concurso será composto pelos seguintes elementos: 

Presidente: Dr. António Correia Pinto, vereador do Pelouro da Educação, da Câmara 

Municipal de Matosinhos 

Vogais: Dr. Tiago Maia, vereador da Câmara Municipal de Matosinhos; Padre Manuel Mendes, 

pároco de Matosinhos; Director da Escola Secundária Augusto Gomes; Director da Escola 
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Secundaria João Gonçalves Zarco, Director da Escola EB Professor Óscar Lopes; Director da 

Escola Básica de Matosinhos 

 

b) Os membros do Júri poderão fazer-se representar, em caso de necessidade, por outros 

membros da instituição que representam. 

 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os critérios de ponderação do Júri, na análise das fotografias, serão os seguintes: 

 

a) Qualidade técnica e artística das fotografias 

b) Adequação ao tema do Projecto 

 

10. PRÉMIOS  

 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 

a) 1º classificado: 150 euros 

b) 2º classificado: 100 euros 

c) 3º classificado: 50 euros 

 

11. EXPOSIÇÃO 

 

Será realizada uma exposição das fotografias seleccionadas, após o dia de entrega dos 

prémios, em data e local a definir e a comunicar, oportunamente. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todos os casos omissos no presente regulamento serão decididos pelo júri do concurso. 

 

 

 

 


