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NORMAS 

3.º DESAFIO FOTOGRÁFICO “ALGARVE GENUÍNO” 

TEMA: À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO NATURAL 

Iniciativa do Município de São Brás de Alportel 

PREÂMBULO 

Com as presentes normas pretende o Município de São Brás de Alportel definir o regulamento 

da 3.ª edição do Desafio Fotográfico “Algarve Genuíno, dedicado ao tema “À descoberta do 

Património Natural”, a realizar entre os dias 1 de fevereiro e 1 de março de 2018. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 – Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, sob 

coordenação do Gabinete de Eventos e Gestão Cultural, cuja primeira edição ocorreu em 2016 

na continuidade da formação “Organização de eventos”, que decorreu em Faro nos dias 12 e 

19 de abril de 2015, com a formadora Cristina Braga.  

1.2 – De acordo com o tema da 3.ª edição, os trabalhos (fotografias) deverão apenas reportar-

se ao Património Natural. 

1.3 – Nesta edição, a iniciativa pretende valorizar o Património Natural, permitindo, assim, aos 

participantes, um maior conhecimento sobre a vasta e rica diversidade natural do Algarve. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – O Concurso está aberto a todos os interessados que pretendam participar, com excepção 

dos membros do Júri. 

2.2 – Cada participante poderá concorrer com o máximo de três fotografias, em formato 

digital, a preto e branco ou a cores. 

2.3 – Os trabalhos deverão ter uma resolução mínima de 300 dpi na dimensão de 40X30cm, 

3500 pixels do lado maior. 

2.4 – Após o concurso, as fotografias apresentadas ao mesmo serão propriedade da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel. Assim, cada participante renuncia a todos os direitos (de 

cedência e de autor) dos trabalhos a concurso a favor da Câmara Municipal de São Brás de 
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Alportel, a qual se reserva o direito de utilização dos trabalhos para fins de divulgação do 

Concelho ou no âmbito de outras iniciativas da autarquia. 

3. INSCRIÇÕES 

3.1 – As Fichas de Inscrição deverão ser solicitadas junto do Gabinete de Eventos e Gestão 

Cultural, no edifício da Câmara Municipal das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, ou por 

email: cultura@cm-sbras.pt ou sítio do município na Internet: http://www.cm-sbras.pt, entre 

os dias 1 e 1 de março de 2018. 

3.2 – As Fichas de Inscrição e respectivos trabalhos deverão dar entrada por e-mail ou na 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, até ao dia 1 de março de 2018. 

3.3 – A inscrição é gratuita. 

3.4 – A é considerada válida apos receção de comprovativo da entrega por parte da 

organização. 

4. DESCRIÇÃO DO CONCURSO 

4.1 – O Concurso desenvolver-se-á entre os dias 1 de fevereiro e 1 de março de 2018, 

subordinado ao tema Património Natural do Algarve. 

5. RECEPÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1– Os trabalhos (fotografias) deverão ser entregues em formato digital, junto do Gabinete de 

Eventos e Gestão Cultural da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. O envio das 

fotografias deverá ser feito através da plataforma “We transfer” www.wetransfer.com para o 

email cultura@cm-sbras.pt 

6. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO JÚRI 

6.1 – O Júri será composto por 5 elementos, idóneos, com formação nas áreas da natureza, da 

fotografia e do jornalismo e será divulgado antes do concurso; 

6.2 – As decisões do Júri são soberanas, não sendo admitido qualquer tipo de recurso; 

6.3 – O júri reserva-se o direito de não atribuir quaisquer prémios previstos no regulamento, 

caso considere que as fotografias enviadas a concurso não se enquadrem no tema e/ou não 

respeitem as presentes normas. 

mailto:cultural@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/
http://www.wetransfer.com/
mailto:cultura@cm-sbras.pt
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1 – O Júri apreciará todos os trabalhos, atendendo aos seguintes critérios: 

a) Originalidade /criatividade  

b) Qualidade técnica 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

8.1-Os resultados serão divulgados a partir do dia 6 de abril de 2018, no sítio do município na 

Internet: http://www.cm-sbras.pt 

9. PRÉMIOS 

9.1- Os prémios serão atribuídos da seguinte forma: 

1º Prémio: 1 vale oferta da FNAC de 150,00€ 

2º Prémio: 1 vale oferta da FNAC de 100,00€ 

3º Prémio: 1 vale oferta da FNAC de 50,00€ 

9.2– O júri poderá atribuir até 2 Menções Honrosas; 

9.3 – O júri poderá atribuir ainda uma Menção Honrosa especial “Património Natural São Brás 

de Alportel”, para trabalhos realizados em São Brás de Alportel, sendo que este trabalho 

merecerá destaque numa posterior edição da agenda “São Brás Acontece”; 

9.4 – A entrega dos prémios realizar-se-á no dia 06 de abril de 2018, no Centro de Artes e 

Ofícios, em horário a divulgar posteriormente. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – O desrespeito das normas anteriormente descritas pode representar a não admissão do 

concorrente. 

10.2 – As fotografias premiadas, bem como aquelas que o júri entender seleccionar, integrarão 

uma exposição, a realizar no Centro de Artes e Ofícios, patente desde o dia 6 de abril a 02 de 

julho de 2018. 

http://www.cm-sbras.pt/
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10.3 – Para o esclarecimento de qualquer dúvida, os interessados deverão contactar o 

Gabinete de Eventos e Gestão Cultural, na Rua Gago Coutinho, n.º1, em são Brás de Alportel, 

ou através do telefone 289 840 000 ou do fax 289 842 455, ou do e-mail: cultura@cm-sbras.pt  

10.4 – A organização não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios de trabalhos. 

10.5 – As dúvidas e os casos omissos nestas normas serão resolvidos pelo Júri. 
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ANEXO 

3.ª EDIÇÃO DO DESAFIO FOTOGRÁFICO “ALGARVE GENUÍNO” 

TEMA: À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO NATURAL” 

INICIATIVA: MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome:________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________________________________________________________ 

Morada:______________________________________________________________________ 

Código Postal:________________Localidade:________________________________________ 

Telefone:___________________________________________Fax:_______________________ 

E-Mail:_______________________________________________________________________ 

 

Trabalho(s) Apresentado(s): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nota: O envio das fotografias deverá ser feito através da plataforma “We transfer” 

www.wetransfer.com para o email cultura@cm-sbras.pt 

 

Assinale em caso de não desejar receber informação sobre próximas iniciativas do município.  
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