
Regulamento 

O Concurso de Fotografia “Festas do Barrete Verde e das Salinas-2012” é uma iniciativa organizada pela 

Aposento do Barrete Verde, em parceria com a AFCA – Associação Fotografia e Cultura de Alcochete, que 

tem por objectivos a busca valorativa da fotografia enquanto forma de expressão artística dinâmica e 

multifacetada e estímulo da criatividade daqueles que se dedicam, de forma profissional ou amadora, ao 

prazer de captar e fixar imagens. 

Art.º 1 

(Participantes) 

a) O concurso é aberto a todos os fotógrafos amadores e profissionais. 

b) Aos membros do júri é vedada a participação bem como aos seus familiares diretos. 

 

Art.º 2 

(Tema) 

O tema do concurso é "Festas do Barrete Verde e das Salinas – 2012”. 

Art.º 3 

(Trabalhos) 

a) Os concorrentes poderão participar com trabalhos a cores e a preto e branco. 

b) Cada participante pode apresentar a concurso até 3 trabalhos. 

c) Os trabalhos deverão ser apresentados impressos em papel fotográfico, com formato de 20x30 ou 

30x40 cm, podendo no entanto a mancha das imagens ser no formato que o autor quiser e se adaptar 

à sua opção estética. Não são aceites outros formatos de papel. 

d) Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado, em cujo exterior figurará apenas o 

pseudónimo do concorrente. No verso de cada trabalho deverá constar, em letra legível, o título do 

trabalho e o pseudónimo do autor. 

e) Juntamente com os trabalhos deverá ser entregue um sobrescrito fechado contendo no seu interior um 

impresso com o nome, idade, profissão, morada, e-mail (caso possua) e número de telefone do 

concorrente e, no exterior, a indicação do pseudónimo. 

f) Os autores premiados comprometem-se a fornecer à organização ficheiros digitais com a resolução 

suficiente para a produção de materiais não comerciais. 

g) As fotografias apresentadas a concurso não podem ter sido publicadas anteriormente, nem 

apresentadas noutros concursos. Não poderão ser apresentadas a concurso nenhumas fotografias 

cujos direitos de propriedade intelectual não pertençam na íntegra aos respectivos participantes do 

concurso. 

 

Art.º 4 

(Prazo de entrega) 

a) Os trabalhos poderão ser entregues em mão ou por correio em carta registada, até 9 de Setembro de 

2012, para: 

Aposento do Barrete Verde 

Rua José André dos Santos 

Alcochete 
2890-082 Alcochete 

 
 

 



Art.º 5 
(Júri) 

a) O júri será constituído por 5 elementos: 

    • Três fotógrafos convidados. 

    • Representante do Alfoz. 

    • Representante do Aposento do Barrete Verde. 

b) Os critérios do Júri para a atribuição dos prémios do concurso serão: a qualidade técnica, a 

originalidade e a criatividade das fotografias a concurso, no âmbito da temática proposta. 

c) O Júri reserva-se no direito de não atribuir prémios, no caso dos trabalhos apresentados não atingirem 

a qualidade mínima exigida. 

d) O Júri reserva-se no direito de atribuir menções honrosas, caso os trabalhos apresentados assim o 

justifiquem. 

e) A decisão do júri é final e irrevogável não cabendo recurso. 

 

Art.º 6 
(Prémios) 

a) a) Os prémios a atribuir são os seguintes: 

    • 1º Prémio | Uma dormida do Hotel Alfoz para duas pessoas 

    • 2º Prémio | Um Jantar para duas pessoas no Restaurante Alfoz (valor de 70 euros)    

    • 3º Prémio | 2 Entradas num Espectáculo à escolha no Fórum Municipal de Alcochete 

b) b) Os prémios serão entregues em cerimónia a realizar no dia 16 de Setembro de 2012, pelas 16.00 

horas, nas instalações do Museu do Aposento do Barrete Verde. 

Art.º 7 
(Divulgação) 

a) Os trabalhos apresentados a concurso e selecionados pelo júri, serão objecto de uma Exposição que 

decorrerá de 17 de Setembro a 7 de Outubro, no Museu do Aposento do Barrete Verde. 

b) Os resultados serão divulgados através do site da AFCA, em www.afca.pt. 

 

Art.º 8 

(Disposições finais) 

a) A organização reserva-se o direito de expor, publicar ou reproduzir quaisquer dos trabalhos premiados, 

salvaguardando sempre a indicação do autor. 

b) Qualquer reprodução fotográfica destinada a fins comerciais carecerá, todavia, de recolher prévia 

autorização expressa do autor para o efeito. 

c) Os trabalhos não premiados poderão ser levantados pelos respectivos autores, durante um período de 

60 dias a partir de 13 de Novembro de 2012. Finda essa data, os trabalhos revertem para o acervo do 

Aposento do Barrete Verde. 

d) A apresentação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente regulamento. 

 

Art.º 9 

(Diversos) 

a) Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo júri e organização do concurso. 

b) Os trabalhos que não cumpram o estabelecido neste regulamento serão automaticamente excluídos a 

concurso. 


