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N.º 227
Junho 2011
Mensal
2,00 €

TempoLivre
www.inatel.pt

Estreia no Trindade

Rogério
Samora
regressa
ao teatro

Lugares Mouraria Paixões José Ruy Viagens Jordãnia Memória António Silva
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Fotografia

[1]

[3]

[2]

16

TempoLivre

XV Concurso “Tempo Livre”

| JUN 2011

16e17_Conc_Fotog:sumario 154_novo.qxd 24-05-2011 15:59 Page 17

Regulamento
1. Concurso Nacional de Fotografia da
revista Tempo Livre. Periodicidade
mensal. Podem participar todos os
associados da Fundação Inatel,
excluindo os seus funcionários e
colaboradores da revista Tempo Livre.
2. Enviar as fotos para: Revista Tempo
Livre - Concurso de Fotografia, Calçada
de Sant’Ana, 180 - 1169-062 Lisboa.
3. A data limite para a recepção dos
trabalhos é o dia 10 de cada mês.

Menções honrosas
[ a ] Maria Correia, Lisboa
Sócio n.º 55725
[ b ] Elisabete Teixeira, Amarante
Sócio n.º 343708
[ c ] Maria Silva, Cacém
Sócio n.º 493267
[a]

4. O tema é livre e cada concorrente
pode enviar, mensalmente, um máximo
de 3 fotografias de formato mínimo de
10x15 cm e máximo de 18x24 cm., em
papel, cor ou preto e branco.
5. Não são aceites diapositivos e as
fotos concorrentes não serão
devolvidas.
6. O concurso é limitado aos
associados da Inatel. Todas as fotos
devem ser assinaladas no verso com o
nome do autor, morada, telefone e
número de associado da Inatel.

[ 1 ] José Gonçalves,
Venda do Pinheiro
Sócio n.º 284945
[ 2 ] Mafalda Pereira,
Qta. do Anjo
Sócio n.º 236339
[ 3 ] João Vasco,
Queluz
Sócio n.º 434109

7. A «TL» publicará, em cada mês, as
seis melhores fotos (três premiadas e
três menções honrosas),
seleccionadas entre as enviadas no
prazo previsto.

[b]

8. Não serão seleccionadas, no
mesmo ano, as fotos de um
concorrente premiado nesse ano
9. Prémios: cada uma das três fotos
seleccionadas terá como prémio duas
noites para duas pessoas numa das
unidades hoteleiras da Inatel, durante
a época baixa, em regime APA
(alojamento e pequeno almoço). O
prémio tem a validade de um ano. O
premiado(a) deve contactar a redacção
da «TL».
10. Grande Prémio Anual: uma
viagem a escolher na Brochura Inatel
Turismo Social até ao montante de
1750 Euros.
A este prémio, a publicar na «TL» de
Setembro de 2011, concorrem todas
as fotos premiadas e publicadas nos
meses em que decorre o concurso.

[c]

11. O júri será composto por dois
responsáveis da revista T. Livre e por
um fotógrafo de reconhecido prestígio.

JUN 2011 |

TempoLivre 17
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N.º 231
Novembro 2011
Mensal
2,00 €

TempoLivre
www.inatel.pt

Viagens Fim-de-Ano

Veneza e outros
destinos
Entrevista Bernardo Sá Nogueira Portfólio Mauritânia Memória Maria Dulce
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Fotografia

XVI Concurso “Tempo Livre”
[1]

[2]

[3]
14

TempoLivre

| NOV 2011
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Regulamento
1. Concurso Nacional de Fotografia da
revista Tempo Livre. Periodicidade
mensal. Podem participar todos os
associados da Fundação Inatel,
excluindo os seus funcionários e
colaboradores da revista Tempo Livre.
2. Enviar as fotos para: Revista Tempo
Livre - Concurso de Fotografia, Calçada
de Sant’Ana, 180 - 1169-062 Lisboa.
3. A data limite para a recepção dos
trabalhos é o dia 10 de cada mês.
4. O tema é livre e cada concorrente
pode enviar, mensalmente, um máximo
de 3 fotografias de formato mínimo de
10x15 cm e máximo de 18x24 cm., em
papel, cor ou preto e branco.

Menções honrosas
[ a ] Maria Silva, Cacém
Sócio n.º 493267
[ b ] Fausto Lima, Oeiras
Sócio n.º 198088
[ c ] Elisabete Teixeira, Amarante
Sócio n.º 343708

[a]

5. Não são aceites diapositivos e as
fotos concorrentes não serão
devolvidas.
6. O concurso é limitado aos
associados da Inatel. Todas as fotos
devem ser assinaladas no verso com o
nome do autor, morada, telefone e
número de associado da Inatel.

[ 1 ] Jorge Cid,
Corroios
Sócio n.º 310651
[ 2 ] Sérgio Guerra,
S. João do Estoril
Sócio n.º 204212
[ 3 ] Maria Borges,
Braga
Sócio n.º 307865

[b]

7. A «TL» publicará, em cada mês, as
seis melhores fotos (três premiadas e
três menções honrosas),
seleccionadas entre as enviadas no
prazo previsto.
8. Não serão seleccionadas, no
mesmo ano, as fotos de um
concorrente premiado nesse ano
9. Prémios: cada uma das três fotos
seleccionadas terá como prémio duas
noites para duas pessoas numa das
unidades hoteleiras da Inatel, durante
a época baixa, em regime APA
(alojamento e pequeno almoço). O
prémio tem a validade de um ano. O
premiado(a) deve contactar a redacção
da «TL».
10. Grande Prémio Anual: uma
viagem a escolher na Brochura Inatel
Turismo Social até ao montante de
1750 Euros.
A este prémio, a publicar na «TL» de
Setembro de 2012, concorrem todas
as fotos premiadas e publicadas nos
meses em que decorre o concurso.

[c]

11. O júri será composto por dois
responsáveis da revista T. Livre e por
um fotógrafo de reconhecido prestígio.

NOV 2011 |

TempoLivre 15
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N.º 236
Abril 2012
Mensal
2,00 €

TempoLivre
www.inatel.pt

Turquia

O admirável mundo
dos contrastes

Entrevista José Manuel Tengarrinha Património Vilharinho da Furna Memória Fernando Pessa
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Fotografia

XVI Concurso “Tempo Livre”
[1]

[2]
[ 1 ] José Pinto,
Coimbra
Sócio n.º 494110
[ 2 ] Maria Cordeiro,
Lisboa
Sócio n.º 321720
[ 3 ] Mário Bizarro,
V. N. Gaia
Sócio n.º 64.888

[3]

16

TempoLivre

| ABR 2012
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Regulamento
1. Concurso Nacional de Fotografia da
revista Tempo Livre. Periodicidade
mensal. Podem participar todos os
associados da Fundação Inatel,
excluindo os seus funcionários e
colaboradores da revista Tempo Livre.
2. Enviar as fotos para: Revista Tempo
Livre - Concurso de Fotografia, Calçada
de Sant’Ana, 180 - 1169-062 Lisboa.
3. A data limite para a recepção dos
trabalhos é o dia 10 de cada mês.
4. O tema é livre e cada concorrente
pode enviar, mensalmente, um máximo
de 3 fotografias de formato mínimo de
10x15 cm e máximo de 18x24 cm., em
papel, cor ou preto e branco.

Menções honrosas
[ a ] Maria Silva, Cacém
Sócio n.º 493267
[ b ] Elisabete Teixeira, Amarante
Sócio n.º 343708
[ c ] Fernando Ledo, Viana do Castelo
Sócio n.º 349141

[a]

5. Não são aceites diapositivos e as
fotos concorrentes não serão
devolvidas.
6. O concurso é limitado aos
associados da Inatel. Todas as fotos
devem ser assinaladas no verso com o
nome do autor, morada, telefone e
número de associado da Inatel.

[b]

7. A «TL» publicará, em cada mês, as
seis melhores fotos (três premiadas e
três menções honrosas),
seleccionadas entre as enviadas no
prazo previsto.
8. Não serão seleccionadas, no
mesmo ano, as fotos de um
concorrente premiado nesse ano
9. Prémios: cada uma das três fotos
seleccionadas terá como prémio duas
noites para duas pessoas numa das
unidades hoteleiras da Inatel, durante
a época baixa, em regime APA
(alojamento e pequeno almoço). O
prémio tem a validade de um ano. O
premiado(a) deve contactar a redacção
da «TL».

[c]

10. Grande Prémio Anual: uma
viagem a escolher na Brochura Inatel
Turismo Social até ao montante de
1750 Euros.
A este prémio, a publicar na «TL» de
Setembro de 2012, concorrem todas
as fotos premiadas e publicadas nos
meses em que decorre o concurso.
11. O júri será composto por dois
responsáveis da revista T. Livre e por
um fotógrafo de reconhecido prestígio.

MAR 2012 |

TempoLivre 17

