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C O N C U R S O    DE   F O T O G R A F I A 
 

Informa-se os alunos de que está a decorrer o Concurso de Fotografia, promovido pela Biblioteca  
e pelo projecto aLeR+, no âmbito da comemoração do Centenário do Nascimento dos Heterónimos de Fernando Pessoa.  

 

 

REGULAMENTO 
 

1. Podem concorrer todos os alunos da Escola. 
 

2. O tema do concurso será “As Lisboas de Pessoa”. 
 

3. As fotografias devem ser entregues em suporte de papel fotográfico, formato A4. 
 

4. As fotografias podem ser a cor ou a preto e branco. 
 

5. Cada aluno pode concorrer com mais do que um trabalho, sendo o máximo, três. 
 

6. Os concorrentes serão divididos em dois escalões, sendo o 1º escalão correspondente ao 3º ciclo e o 2º  
escalão correspondente ao Secundário. 

 
7. Os concorrentes do 1º escalão poderão usar versos do poema “Acordar da cidade de Lisboa, mais tarde 

do que as outras”, de Álvaro de Campos, como legenda da(s) sua(s) fotografia(s). 
 

8. Os concorrentes do 2º escalão poderão usar versos do poema “Lisbon Revisited (1926)”, de Álvaro de 
Campos, como legenda da(s) sua(s) fotografia(s). 
 

 9.    Identificação dos trabalhos: 
   - os trabalhos devem ser entregues dentro de um envelope e identificados, no verso, com um pseudónimo;  
  - no exterior do envelope, deve ser indicado o ano de escolaridade do concorrente; 

       - dentro do envelope, deve ser colocada uma folha com a identificação completa (pseudónimo, nome, ano, 
turma). 

 
 10. Os trabalhos devem ser entregues na Biblioteca, até ao dia até ao dia 27 de fevereiro (5ª feira). 

 
 11. Será atribuído um prémio ao 1º escalão e um prémio ao 2º escalão, reservando-se o júri a opção de atribuir 

2º e 3º prémio, caso o número e a qualidade dos trabalhos o justifique. 
 
 12. Os trabalhos serão expostos na Escola.  

      BIBLIOTECA/CRE 


