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Concurso de Fotografia da Semana do Polvo 2017 

REGULAMENTO 

 

AEQV e Associação ARMALGARVE Polvo 2017 

 

ENQUADRAMENTO  

O presente concurso decorre até 20 de setembro de 2017, estando aberto a jovens fotógrafos 

amadores e fotógrafos profissionais.  

TEMA 

Pesca Tradicional do Polvo em Quarteira, com duas categorias a concurso: categoria 

revelação/jovem talento; e a categoria geral (para fotógrafos amadores e profissionais). 

PÚBLICO ALVO 

Alunos de fotografia, fotógrafos amadores e profissionais, público em geral excluindo-se os 

membros do júri. 

OBJETIVOS 

Sensibilizar os participantes para a importância do polvo na enquanto atividade económica de 

Quarteira e, consecutivamente, do concelho e também a mais valia deste tipo de pescaria; 

promover a fotografia enquanto meio de expressão e comunicação; fomentar o surgimento de 

novos valores na fotografia. 

CONCORRENTES/INSCRIÇÃO: 

A inscrição no concurso poderá ser feita até ao último dia da entrega dos trabalhos. 

A inscrição obriga à entrega do trabalho fotográfico a concurso bem como o preenchimento de 

formulário com dados pessoais. 

Cada participante poderá concorrer com um trabalho de série (no mínimo 6 fotografias) ou 

com um trabalho individual. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A imagem deve ter o tamanho mínimo de 1920 x 1080 pixéis (2 megapixels) e uma resolução 

mínima de 300 dpi para permitir a sua impressão 
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A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das 

fotografias às Associações Armalgarve Polvo e AEQV, que as poderão utilizar em 

publicações, trabalhos e meios de divulgação, renunciando o autor a qualquer contrapartida 

financeira ou de outra índole.  

Caso o uso das fotografias venha a ter fins comerciais, haverá lugar a uma retribuição 

proporcional ao mesmo; Associações Armalgarve Polvo e AEQV comprometem-se a mencionar 

o nome do autor nas suas utilizações futuras. 

Os trabalhos devem ser originais e inéditos e as imagens captadas na freguesia de Quarteira. 

Não serão aceites trabalhos compostos e imagens manipuladas digitalmente. 

JÚRI 

Constituído pelo Diretor Curso Fotografia ESLA (prof Luiz, Profª Fátima), fotógrafo João 

Mariano, e ainda pelo fotógrafo natural de Quarteira Nuno Graça.  

As fotografias serão apreciadas pela Júri, que selecionará os 3 trabalhos vencedores, e as 

menções honrosas. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do 

júri.  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

 Os trabalhos vencedores e as menções honrosas serão expostos durante o evento Semana do 

Polvo 2017, em espaço público. 

Os autores das fotografias vencedoras serão premiados com: 1º lugar – 100€ ; 2º lugar – Vale 

refeição num restaurante do Grupo Thai no valor de 50€; 3º lugar – bolsa para guardar 

máquina fotográfica. Os concorrentes premiados serão notificados por correio eletrónico e 

telefonicamente, e atempadamente informados sobre a hora, dia e local de entrega dos 

prémios. Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação digital mediante 

solicitação por correio eletrónico para quarteira.vilamoura.aeqv@gmail.com  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação do regulamento específico deste 

concurso.  
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