
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento 

Enquadramento 

Concurso de fotografia subordinado ao tema Comércio Tradicional vs. Comércio, 

integrado na realização da Prova de Aptidão Profissional dos alunos do Liliana Soares e 

Luís Tavares do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Comércio, da Escola Básica e 

Secundária Pedro da Fonseca, com o intuito de incentivar a criatividade e o gosto pela 

fotografia, dando a conhecer o que Proença-a-Nova tem de melhor para dar e vender. 

Regras de Participação 

• O concurso tem início já a partir de 21/04/2021. A inscrição é gratuita e aberta a todos 

os participantes, excluindo os membros da organização e do júri.  

• As inscrições devem ser efetuadas previamente até ao dia 20 de maio para o e-mail: 

cursosprofissionais@aeproencaanova.pt , devendo conter nome, contacto 

telefónico, morada e e-mail. 

• As candidaturas estão limitadas a trabalhos originais, e sobre os quais o participante 

detenha os respetivos direitos de autor. 

• As imagens a apresentar terão que ser entregues em formato JPEG ou PNG, com a 

resolução máxima possível. Trabalhos submetidos ou premiados de outros concursos 

não são elegíveis.  

• Todas as fotografias apresentadas têm de estar relacionadas com o tema do concurso 

Comércio Tradicional vs. Comércio (atual), e não sendo possível uma fotografia de 

Concurso 

de 

Fotografia 

• Comércio Tradicional vs. Comércio • 
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Proença-a-Nova, pode enviar algo que se relacione com a mesma ou de outra 

localidade, mas contextualizada sempre com o tema. 

Entrega de Trabalhos 

Deverão ser enviados até às 20h do dia 20 de maio de 2021, sendo permitido um 

máximo de duas fotografias por participante em conjunto com uma memória descritiva 

das mesmas, estando também ao critério do mesmo coloca-las a cores ou preto e 

branco. 

Atribuição e Prémios 

O júri é composto por 2 elementos profissionais ligados á área da fotografia, um 

elemento da Câmara Municipal de Proença a Nova e um elemento ligado ao 

Agrupamento de Escolas de Proença a Nova. 

 

Prémios a serem atribuídos: 

1º Lugar – Um vale de desconto numa estadia no Hotel Rural da Catraia + vale de 

desconto em almoço/jantar no Restaurante Milita 

2º Lugar – Vale de 25 € de desconto no Intermarche em Proença-a-Nova + Vale desconto 

na Ótica Jacinto, em Proença a Nova  

3º Lugar – Cabaz de Produtos da Marca Origens 

Agradecemos o apoio das seguintes entidades: 

  

 

 

  

 

 


