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Regulamento Concurso Fotografia AEFCL 
 

Descrição Geral 
O concurso de fotografia da AEFCL 2021/2022 é dirigido a todos os alunos da FCUL e tem como 

objetivo proporcionar uma oportunidade de explorarem o seu lado criativo através da 

fotografia, independentemente dos conhecimentos técnicos que tenham.  

Neste enquadramento atual em que finalmente recuperámos as liberdades existentes pré-

pandemia, e tendo em conta a celebração dos 48 anos da Revolução dos Cravos neste ano, é 

pertinente recordar e refletir sobre a importância da liberdade. Direito que damos por 

adquirido, mas que infelizmente não existe em todo o mundo.  

 

Tema 
O tema do concurso é a “Liberdade”. As fotografias devem explorar este tema de forma original 

e criativa. 

 

Especificações Técnicas 
Cada participante só poderá apresentar uma fotografia a concurso.  

As fotografias devem seguir as seguintes regras: 

• O formato deve ser JPEG/JPG. 

• O nome do ficheiro deve ser Nome_NºdeAluno.jpg 

As fotografias devem ser acompanhadas de uma legenda (obrigatória) original e de um 

parágrafo até 100 palavras a descrever a mesma (opcional). 

 

Como participar 
Para participar, devem enviar um email para cultural@aefcl.pt com: 

• O assunto: “Concurso de fotografia AEFCL – (nº de aluno)” 

• Fotografia digital em anexo 

• Legenda e descrição da fotografia (se aplicável) no corpo do email 

• Contacto (nº telemóvel ou email) – será este o contacto usado cajo sejas o vencedor. 

Apenas serão admitidas a concurso as fotografias que respeitem estas regras e as definidas nas 

Especificações Técnicas e que tenham sido entregues dentro do prazo definido no Calendário. 

Nenhum membro do júri pode participar neste concurso. 
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Calendário 
Período de entrega: 2 de junho a 30 de junho 

Júri  
Fazem parte do júri os seguintes membros da direção da AEFCL: 

 Luís Miguel (Presidente)  

Miguel Costa (Tesoureiro) 

 Henrique Atabão (Coordenador do Departamento Cultural) 

 André Pereira (Vogal do Departamento Cultural) 

 Melanie Serra (Vogal do Departamento Recreativo) 

O júri é responsável pela avaliação das fotografias e decisão da atribuição de prémios. 

As fotografias serão avaliadas principalmente pelo seu enquadramento ao Tema, pela 

originalidade e criatividade.  

Detalhes técnicos poderão apenas servir como critério de desempate. 

 

Prémio 
O vencedor receberá uma Fujifilm instax mini 11 Azul. 

Após o anúncio do vencedor, o mesmo será contactado para a entrega do prémio. 

 

Direitos de Autor 
Os participantes assumem a autoria da fotografia apresentada e são totalmente responsáveis 

por qualquer reclamação de terceiros no que diz respeito a direitos autorais. 

Ao fazer parte do concurso, os participantes concordam com a cedência dos direitos de uso à 

AEFCL, para utilização nos meios de divulgação da AEFCL das fotografias. 

 

Notas finais 
O júri tem o poder de resolver qualquer caso omisso no regulamento. 

A participação no concurso implica o conhecimento e a aceitação do presente regulamento, 

sendo apenas admitidas a concurso fotografias que obedeçam ao mesmo. 

Qualquer dúvida deve ser remetida para o email cultural@aefcl.pt. 
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