
CULTURA FotografiaEV:1.004.381

CULTURA Fotografia 

Início: 1 de outubro VI Concurso Nacional de Fotografia
Final: 26 de dezembro Tema: OUTONO EM PORTUGAL

Caros Associados, verificámos no VI Concurso de Fotografia que o tema escolhido "Selfies - Eu - Nós e o 
Grupo Millennium bcp" revelou não ter tido a adesão esperada. Nesse sentido, relançamos o concurso com o 
tema "Outono em Portugal". Esta alteração permite que os amantes da fotografia possam participar com 
trabalhos dedicados à época em que nos encontramos, devolvendo ao concurso, a sua essência natural

Participação

Dossier 
C did t

 Envelope A4 ou A5 com:
F t fi ( á i 3) l 10 15

 Concurso aberto a todos os associados de qualquer idade;
 Exceção dos membros do júri e corpos diretivos do Clube Millennium bcp;
 Fotografias de autoria dos próprios;
 Fotografias não premiadas em qualquer outro concurso fotográfico.

trabalhos dedicados à época em que nos encontramos, devolvendo ao concurso, a sua essência natural. 
Desejamos a todos excelentes cliques.

Candidatura - Fotografias a concurso (máximo 3) em papel 10 x 15;
- CD ou DVD com os trabalhos a concurso.
 Para cada trabalho:
- Uma fotografia digital a 72 dpi e o lado maior de 650
pixeis (para votação on-line);
- Uma fotografia digital a 300 dpi – 20 x 25.
 Aos três premiados e eventuais menções honrosas,
será ainda solicitada fotografia em papel de tamanho
20x25 cm para possível exposição.
P hi t i t l d fi h d i i ã

Receção dos 
Trabalhos

Preenchimento integral da ficha de inscrição anexa.

Após efetuar a sua inscrição, envie o dossier de candidatura acima
indicado, por correio interno ou externo, com as fotos devidamente
acondicionadas, para a Rua Azevedo Coutinho, nº 39 – Piso 2º - 4100-100
Porto – A/C do seccionista Marco Barros ou Nuno Marques. Pode ainda
ser remetido para o Clube Millennium bcp na Rua Sá da Bandeira, 135 –
4000-433 Porto. A secção não se responsabiliza por extravios ou
candidaturas em más condições. A entrega do dossier de candidatura
deverá efetuar-se até 26 de dezembro do corrente ano.

Prazos

Prémios

Aceda aqui ao processo de candidatura.

 As candidaturas serão avaliadas entre 5 e 15 de janeiro.
 A votação on-line estará disponível entre 2 e 13 de janeiro.
 Os resultados serão divulgados a 19 de janeiro, no sítio do Clube Millennium bcp.
 Possíveis exposições nas instalações do Clube Millennium bcp no Porto e Lisboa, em datas

a confirmar.

1º Prémio, 300 euros em material fotográfico;Prémios

Júri

2º Prémio, 200 euros em material fotográfico;
3º Prémio, 100 euros em material fotográfico.
Menções honrosas: serão atribuídas aos 3 primeiros classificados da
votação on-line.
Poderá ainda o júri atribuir menções a trabalhos que o justifiquem.

O júri será constituído por elementos representativos da
secção de fotografia, mais quatro elementos escolhidos
por este, cujos conhecimentos técnicos de fotografia
sejam reconhecidos. Cabe ao júri a decisão de todos os
casos eventualmente omissoscasos eventualmente omissos.

Fotografia INSCRIÇÕES FECHADAS

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029026.pdf

