
CONCURSO DE FOTOGRAFIA LUMIAR 
condições de participação 
 
O Concurso de Fotografia Lumiar, iniciativa pertencente ao 
Trampolim Gerador 4, pretende divulgar e promover o 
património natural, arquitectónico, cultural e social de toda a 
freguesia do Lumiar. 
 
O Concurso tem como finalidade eleger 25 fotografias que serão 
expostas no Trampolim Gerador 4, dia 15 de Outubro de 2106, e 
selecionar uma foto para estar presente numa página da Revista 
Gerador 11, edição de Janeiro de 2017. 
 
O concurso é aberto a qualquer cidadão residente no território 
nacional, independentemente da sua nacionalidade, não 
podendo concorrer os membros do júri e os seus familiares 
diretos. 
 
Cada participante poderá enviar o número de fotos que desejar e 
a avaliação da qualidade do trabalho apresentado será feita 
individualmente em função da foto e não do seu autor. Cada 
participante poderá ter, portanto, várias fotos selecionadas para 
exposição no Trampolim Gerador 4. 
 
Serão admitidos apenas trabalhos inéditos e que não tenham sido 
alvo de apreciação anterior em iniciativas idênticas.  
 
As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco e deverão 
ter a dimensão mínima de um A5 e a dimensão máxima de um 
A4. Cada fotografia deve estar identificada, no nome de ficheiro, 
com o seu autor e o titulo da fotografia. 
 
 
 



As fotos deverão ser enviadas para o email 
concursofotolumiar@gerador.eu até às 23h59 do dia 7 de 
Outubro de 2016. Cada autor deverá, ainda, enviar uma pequena 
bio (até 300 caracteres). 
 
As fotografias serão apreciadas pelo júri composto por elementos 
da Associação Cultural Gerador, responsável pela organização do 
Trampolim Gerador 4, até ao dia 10 de Outubro, data em que 
contactará todos os participantes eleitos. 
 
As fotografias recebidas passarão a fazer parte do acervo de 
imagens do Gerador que reserva o direito de as expor, publicar 
ou reproduzir, salvaguardando sempre a indicação do respectivo 
autor. 
	


