
Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria 

 

16.ª Edição do Concurso de Fotografia - BESAF Foto 2023 
BESAF / PCE / Festival: Barro à Parede 

 

Tema: Que corpo é o barro?  

REGULAMENTO  

1. A 16.ª edição do Concurso de Fotografia BESAF Foto 2023, subordinada ao tema Que corpo é o 

barro? (numa parceria: Biblioteca da escola sede do Agrupamento, Projeto Cultural de Escola, 

Plano Nacional das Artes, Festival “Barro à parede”) destina-se aos alunos do 3.º Ciclo e Ensino 

Secundário e Profissional do Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria. 

2. Os candidatos podem apresentar 1 ou 2 fotografias (a cores ou p/b; não manipuladas nem com 

acrescentos, nem texto aposto sobre o fotograma, nem filtros ou efeitos especiais acrescidos; 

apenas, e no mínimo, eventual correção posterior de luz ou contraste, que, mesmo assim, se 

deve evitar ao máximo, de modo a garantir a captação original). 

3. As fotografias devem ilustrar o tema proposto e serem originais: criação do autor. Fica à opção 

do autor atribuir ou não um título a cada fotografia. 

4. As fotografias deverão ser remetidas para a Biblioteca Escolar da ESAF, por correio electrónico: 

biblioteca.esaf@aeaf.edu.pt ou, em alternativa, entregues “em mão” na biblioteca da ESAF 

(transferência por pendrive ou outro suporte de armazenamento digital).  

5. O(a) autor(a) deve indicar identificação pessoal, ano e turma a que pertence.  

6. As fotografias, em formato digital, deverão possuir qualidade suficiente (JPEG ou TIFF com 300 dpi 

a 1200x1600 pixéis – 2MB ou com 72 dpi a 2592x1952 pixéis – 3 MB) para que, em caso de 

selecção, possam ser impressas em suporte papel. 

7. Serão atribuídos prémios (ainda a acertar pelo Júri) aos três melhores trabalhos e, eventualmente, 

menções honrosas aos três que se lhe seguem na ordem de escolha do Júri. 

8. As fotografias seleccionadas (em função da pertinência temática, originalidade e sentido 

estético) serão expostas, suporte papel, no espaço de exposições BESAF (mezanino da 

biblioteca, piso 2) e/ou espaço público da cidade. A BESAF reserva-se ao direito de utilizar as 

fotografias na divulgação e promoção de atividades ligadas à biblioteca. 

9. O(s) espaço(s) de exposição referido(s) pode(m) ainda incluir outras fotografias submetidas a 

concurso.  

10. Para além da exposição física dos trabalhos, estes serão também apresentados na galeria 

virtual do blogue da BESAF (www.bibliotecaesaf.blogspot.com) 

11. O Júri é constituído por cinco membros: o coordenador das bibliotecas do Agrupamento, a 

coordenadora do Projeto Cultural de Escola, um professor de Artes Visuais, um assistente 

operacional e um representante da Associação de Estudantes. 

12.  O prazo final de entrega das fotografias termina a 10 de março de 2023. A admissão a este 

concurso implica, da parte dos concorrentes, a assunção do teor e conteúdo deste 

regulamento. 

13.  Os resultados do concurso serão divulgados oportunamente na página oficial do 

Agrupamento, no blogue da biblioteca da escola sede, noutras redes sociais do Agrupamento, 

assim como nos espaços físicos de informação das bibliotecas do Agrupamento. 

14. Não haverá lugar a recurso da decisão do Júri. 

15. Cabe ainda ao Júri decidir sobre quaisquer matérias omissas neste Regulamento. 
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