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Com o objectivo de promover e desenvolver
a actividade artística entre os jovens, o Rotary
Clube da Feira, realiza o Concurso de Foto-
grafia “Fogaceiras na Rua”.

A intenção é motivar os jovens a olhar e registar
o centro histórico da cidade, o seu património
e os recantos desse espaço urbano, que é o
Centro Histórico de Santa Maria da Feira, on-
de pontua o Castelo, mas também as pessoas,
a procissão das Fogaceiras, o ambiente que
nesse dia se vive e a animação e inúmeros
os espectáculos que decorre durante a Festa
das Fogaceiras.

(http://issuu.com/pctbm/docs/programa
_fogaceiras_2714
https://www.facebook.com/fogaceiras?fr
ef=ts)

O concurso tem como objectivos e sensibiliza-
ção das pessoas de forma a mobilizar os seus
sentidos para a capacidade de observação e
incentiva-los a desenvolver e a valorizar compe-
tências técnicas e criativas no âmbito da foto-
grafia e fazer a cultura do nosso povo chegar
á sociedade para que todos vivamos um pou-
co da visão que os outros têm a Festa das
Fogaceiras e o Centro Histórico de Santa Ma-
ria da Feiras.

Os registos fotográficos permitem captar a
sensibilidade com que o observador viu o am-
biente em seu redor.

A inscrição é fundamental, e terá que ser
efectuada até ao dia 15 de Janeiro, o restante
tratamos nós….esperamos por si!

1. O concurso destina-se a todos os jo-
vens dos 15 aos 20 anos.

1.1. Os participantes deverão apresentar as
fotografias com as seguintes especificidades:

1.1.2. As fotografias poderão ser a cor ou
preto-e-branco;

1.1.3. Os concorrentes têm de se apresentar
individualmente e cada participante poderá
apresentar até 3 (três) imagens fotográficas
(após final do evento e exposição as imagens
não serão devolvidas).

1.2. As imagens não deverão ter uma resolu-
ção inferior a 140 DPI's pixéis/inch, sendo o
lado maior igual ou superior a 3500x2500px.

1.3. Não são aceites imagens manipuladas
digitalmente, que incluam molduras, assina-
turas, datas, dados ou efeitos sobre a imagem.

No entanto, é possível fazer pequenos ajustes,
como por exemplo brilho, saturação, contraste
ou nitidez, remoção de pequenos spots ou
reenquadramentos com o máximo de 10%
crop. A imagem fotográfica deve representar
o mais fielmente possível o que o fotógrafo
viu no momento em que a tirou.

1.4. As imagens deverão ser enviadas em
ficheiro JPG, tendo o pseudónimo, título da
imagem e identificação de número de imagens
submetidas, como nome de ficheiro nas
propriedades do ficheiro (ex. Pseud_Imagem_
01.JPG) para o e-mail:
rotary.club.feira@gmail.com

1.5. Os concorrentes não poderão concorrer
com obras cujos direitos de autor não lhes
pertençam na íntegra.

2. O concurso realizar-se-á no Centro Histórico
de Santa Maria da Feira durante o dia 20 de
Janeiro, das 10h00 às 18h00, hora em que
receberemos pessoalmente as fotografias,
sendo o limite para o envio por e-mail às
00h00 do dia 21 de Janeiro de 2014. O ponto
de encontro, para distribuição de credenciais
e recepção dos trabalhos, será na Divisão de
Projectos da Câmara Municipal, sita à Rua Dr.
Elísio de Castro, 23, em Santa Maria da Feira,
a partir das 09h30 e até às 11h00.

3. As inscrições para o concurso terão de ser
efectuadas até ao dia 15 de Janeiro de 2014,
através do email:
rotary.club.feira@gmail.com, com os dados
referidos no ponto 7 deste regulamento.

4. Será da competência do Júri deste concur-
so, a selecção dos trabalhos premiados.

4.1. O Júri, cuja nomeação é da responsabili-
dade do Rotary Clube da Feira, é composto
por 5 elementos.

4.2. O Júri apreciará todos os trabalhos aten-
dendo aos critérios: composição, originalidade,
criatividade, domínio das técnicas de fotografia,
mensagem e fidelidade ao tema do concurso.

4.3. O júri reserva-se o direito de não atribuir
prémios se a falta de qualidade dos trabalhos
o justificar.

4.4. Os casos omissos neste regulamento se-
rão resolvidos por deliberação do júri.

4.5. Da decisão do Júri não haverá recurso.

5. Serão atribuídos 3 prémios e ainda, distingui-
dos com menções honrosas, um máximo de
3 trabalhos.

5.1. Os prémios serão:
1º Prémio - até 150 Euros (cento e cinquenta
euros) em material fotográfico;
2º Prémio - até 75 Euros (setenta e cinco
euros) em material escolar;
3º Prémio - até 50 Euros (setenta e cinco
euros) em material escolar.

6. O Rotary Clube da Feira compromete-se
a tratar com o maior zelo e cuidados as ima-
gens recebidas.

7. As inscrições deverão ser acompanhadas,
com a respectiva identificação (comprovada
pelo envio de cópia do Bilhete de Identidade
ou do Cartão de Cidadão), em que deverá
constar: Nome | Idade | Estabelecimento de
ensino | Morada do participante | Telefone
| Endereço electrónico.

8. Só serão admitidos a concurso os trabalhos
que respeitem o presente regulamento.

9. Os trabalhos apresentados a concurso de-
verão salvaguardar os direitos de autor.

9.1. Os trabalhos poderão ser expostos e/ou
publicados, no todo ou em parte, como forma
de servir os objectivos do movimento Rotário,
pelo Rotary Clube da Feira no âmbito de ac-
ções de carácter cultural/pedagógico, entidade
a quem está reservado o direito de elaborar
um catálogo e/ou publicitar nos órgãos de
comunicação os trabalhos premiados acom-
panhados do nome dos seus autores, não
podendo os concorrentes fazê-lo por si antes,
ficando devidamente salvaguardados os direi-
tos de autor.

10. A entrega dos prémios aos nomeados
realizar-se-á em data a anunciar, no Salão No-
bre da Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira. Os concorrentes serão avisados através
de e-mail, informando-os sobre a hora e o dia
e local de entrega dos prémios.

11. Todos os concorrentes receberão um cer-
tificado de participação.

12. Em data e local a anunciar será realizada
uma Exposição pública dos trabalhos aprecia-
dos pelo Júri.

13. Os trabalhos enviados a concurso, serão
posse do Rotary Clube da Feira, que se reserva
o direito de o anular, qualquer que seja a cau-
sa, não sendo concedida qualquer indemniza-
ção aos concorrentes e participantes.

Santa Maria da Feira, 7 de Janeiro de 2014
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