
1ª SEMANA C.A.D.A
de 28/4 a 5/5 na ESPJAL

Clube dos Amigos dos Animais
AELV-Q 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“Me and My Pets”
 

Está a decorrer um concurso de fotografia, promovido pelo CADA (Clube dos Amigos dos Animais - AELAV-Q).
 
 

 
1. Podem concorrer todos os alunos, funcionários e professores do agrupamento.
 
2. O tema do concurso é 
 
3. As fotografias devem ser entregues em suporte de papel fotográfico, formato a4 ou enviadas para: 

. 
 
4. As fotografias podem ser a cor ou a preto e branco. 
 
5. Cada concorrente pode concorrer com mais do que um trabalho, sendo o máximo, três. 
 
6. Os concorrentes serão divididos em três escalões, sendo o 1º escalão correspondente aos alunos, 
o 2º escalão correspondente aos funcionários e o 3º escalão aos professores. 
 
7. 

 
8. Os trabalhos impressos devem ser entregues na direção até ao dia 29 de abril. Os trabalhos enviados por
mail devem ser entregues até às 24h desse dia.
 
 9. Serão atribuídos prémios a cada um dos escalões, reservando-se o júri a opção de atribuir 2º e 3º prémio 
e menções honrosas caso o número e a qualidade dos trabalhos o justifique.

10. Os trabalhos serão todos expostos na exposição que decorrerá no polivalente a partir de 28 de abril.

CADA
Ana Cristina Marques
Beatriz Vaudano
Cristina Nunes
Maria João Lima
 

REGULAMENTO

“Me and My Pets”, os animais de estimação.

Identificação dos trabalhos: 
 - os trabalhos impressos devem ser entregues dentro de um envelope e identificados no verso, com 
   um pseudónimo; 
 - no exterior do envelope, deve ser indicado o escalão do concorrente; 
 - dentro do envelope, deve ser colocada uma folha com a identificação completa (pseudónimo, nome e função.
   No caso de ser aluno deve indicar o ano, turma e escola).
- Os trabalhos enviados por mail não devem referir de nenhum modo o nome do autor.

clube.cada@gmail.com
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