
                                                                                                                                                          

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
VALONGO        

      Concurso de Fotojornalismo  Ano lectivo 2021-22                                               

                                           “A fotografia é a literatura do olhar”– Remy Donnadieu  

                                                              

Temática: Valongo, um património natural e cultural a defender e a valorizar. 

 
O tema a tratar está relacionado: 
 

1.  Com os atentados à Natureza: a contaminação da água e dos solos (ribeiras, rios; 
aterros); a poluição do ar; com todas as formas de destruição da fauna e da flora dos rios 
e das serras envolventes…  
 

2. Com tudo aquilo que faz de Valongo (concelho) uma referência incontornável: o pão, a 
lousa, as trilobites, as várias espécies animais e vegetais existentes  nas serras, a história 
da exploração mineira, a Ponte dos Arcos, onde liberais e absolutistas se digladiaram, o 
ciclismo, o hóquei em patins… 

 

NB. As fotografias ou os cartoons devem ser enviados por e-mail para o endereço: 
concurso.fotojornalismo@esvalongo.org até ao dia 11 de fevereiro de 2022.                                                       
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  REGULAMENTO    
                                           

Procurando desenvolver a capacidade criativa e fomentar a utilização da imagem aberta à 
significação interventiva, o Agrupamento de Escolas de Valongo promove um Concurso de 
Fotojornalismo cujas normas são as seguintes:  

 

1. ENQUADRAMENTO 

Valongo, um património natural e cultural a defender e a valorizar é um concurso de 
fotografia e de cartoons, a decorrer de 14 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022, organizado pelo 
Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas de Valongo. 

2. OBJETIVOS 

• Sensibilizar para a importância da acção do Homem na sua relação com a Natureza e 
a Sociedade; 

• Estimular a capacidade de observação do meio envolvente; 

• Incentivar o desenvolvimento da criatividade no âmbito da fotografia e do cartoon. 
 

3. O CONCURSO É ABERTO 

• a todos os alunos matriculados nas escolas que compõem o Agrupamento de Escolas de 
Valongo; 

• a docentes e não docentes (em funções ou aposentados) das escolas que compõem o 
Agrupamento de Escolas de Valongo, bem como a pais e encarregados de educação; 

• a antigos alunos do Agrupamento de Escolas de Valongo. 
 
4. OS PARTICIPANTES DIVIDEM-SE EM TRÊS ESCALÕES: 

I. Alunos dos 10 aos 15 anos (inclusive) no fim de 2021 
II. Alunos com 16 anos ou mais, no início do ano civil de 2022. 

III. Docentes e não docentes (em funções ou aposentados) das escolas que compõem o 
Agrupamento de Escolas de Valongo; 

• Pais e encarregados de educação 

• Antigos alunos do Agrupamento de Escolas de Valongo. 
 

5. TEMÁTICA: 
 Valongo, um património natural e cultural a defender e a valorizar. 

 

6. FUNCIONAMENTO  
6.1. Os concorrentes apresentarão trabalhos individuais. 

 Cada participante concorrerá, obrigatoriamente, com três trabalhos em fotografia. 
6.2. Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 

• A cores ou a preto e branco. 

• Com uma legenda que exprima o significado de cada fotografia. 
6.3. Serão excluídas do Concurso: 

• As fotografias que não sejam originais. 

• As fotografias que contenham algum elemento que identifique o autor. 



 
7. JÚRI E SELECÇÃO 

7.1. As fotografias e os cartoons devem ser enviados para o e-mail, 
concurso.fotojornalismo@esvalongo.org, onde conste também o pseudónimo do 
concorrente e a sua identificação (nome completo, morada, contacto telefónico, 
data de nascimento e, caso seja aluno, ano, número, turma e escola a que pertence). 

7.2. As fotografias e os cartoons serão apreciadas por um júri a definir. 
7.3. O júri reserva‐se o direito de não atribuir prémios, se a falta de qualidade dos 

trabalhos assim o justificar, e/ou atribuir prémios ex aequo.  
7.4. Os resultados serão tornados públicos no dia 24 de fevereiro. 
7.5. Das decisões do júri não cabe recurso. 
7.6. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri. 

 

8. PRÉMIOS 
8.1. Aos três concorrentes de cada escalão que apresentarem as melhores fotografias 

será atribuído um prémio que será entregue em cerimónia própria para o efeito.  
8.2. Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. 
8.3. O Agrupamento tem o direito e o dever de difundir as melhores fotografias. 
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