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TEMA – ARTE | PATRIMÓNIO | LAZER
A Junta de Freguesia de S. Victor promove o concurso de fotografia “S. Victor por uma Lente”, inserido nas
Jornadas Europeias do Património, com o tema “Arte, Património e Lazer” e subordinado ao seguinte
regulamento. O concurso de fotografia pretende divulgar e promover o património natural, arquitetónico,
cultural e social da freguesia de S. Victor. Tem como principal objetivo sensibilizar os cidadãos para a observação
e valorização deste património, incentivando a expressão, o desenvolvimento de competências técnicas e a
criatividade no âmbito da fotografia.

ARTIGO 1.º
QUEM PODE CONCORRER
1. Podem participar no concurso os cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, maiores de 18
anos na data da sua apresentação ao concurso, com plena capacidade jurídica, independentemente da sua
nacionalidade;
2. A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento.

ARTIGO 2.º
IMAGENS
1. São aceites, neste concurso, fotografias em formato digital JPEG, atuais, inéditas e colhidas na Freguesia de
S. Victor;
2. Cada concorrente pode apresentar a concurso o máximo de 3 (três) fotografias, mas só uma destas poderá
ser considerada vencedora;
3. Ao mesmo concorrente pode ser atribuída mais do que uma distinção (prémio ou menção honrosa);
4. Os concorrentes garantem à entidade promotora que são os criadores das fotografias apresentadas a
concurso e que estas não violam qualquer direito de autor de terceiros. Caso não cumpram esta regra, serão
desclassificados e o seu trabalho não será considerado.

ARTIGO 3.º
CONDIÇÕES E ESPECIFICIDADES
1. As imagens devem ter as dimensões mínimas de 1920 x 1080 mp, considerando-se, contudo, que os valores
ideais sejam compreendidos entre os 2592 x 1728 mp e 3456 x 2304 mp;
2. O ficheiro digital de cada foto deve incluir os seguintes itens: Título da Obra, Identificação do Local
Fotografado, Data da Captação da Imagem, Nome do Autor (e pseudónimo, caso pretenda ser assim identificado
publicamente);
3. Serão admitidos apenas trabalhos inéditos e que não tenham sido alvo de apreciação anterior em iniciativas
idênticas;
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4. As fotografias poderão ser a cores ou a preto e branco;
5. Todas as imagens poderão ser expostas ao público, nos canais de comunicação da Junta de Freguesia de S.
Victor, catálogos e outros documentos considerados pertinentes para a organização;
6. As imagens não podem conter assinaturas, datas ou bordas, sendo automaticamente desclassificadas;
7. As imagens devem ser captadas entre o dia 15 de Agosto até 15 de Setembro, sendo o prazo limite de entrega
dos trabalhos para o concurso até às 23h59 do dia 18 de setembro de 2019;
8. Após o envio das fotografias, os concorrentes cedem à Junta de Freguesia de S. Victor os direitos autorais
sobre todas as criações que apresentem no âmbito do presente concurso, para reprodução em iniciativas
pertinentes para a organização;
9. Serão selecionadas as fotografias que melhor transmitirem o tema e cuja qualidade de imagem e originalidade
seja melhor.

ARTIGO 4.º
ENVIO PARA CONCURSO
1. As fotografias devem ser enviadas a concurso através do endereço geral@juntasvictor.pt ;
2. Se o conjunto das imagens ultrapassar os 6 mp, o concorrente deve enviar os seus trabalhos via site de partilha
www.wetransfer.com ;
2. Os autores dos trabalhos participantes serão notificados por e-mail ou por telefone, caso algum dos seus
trabalhos seja selecionado para um dos prémios a atribuir;
3. Os resultados do concurso serão divulgados após reunião do júri, sendo afixada lista com o resultado final
quer na sede da Junta de Freguesia de S. Victor, quer no sítio www.juntasvictor.pt , até ao dia 27 de Setembro.

ARTIGO 5.º
JÚRI
1. O júri do concurso tem a seguinte constituição:
As fotografias serão apreciadas por um júri composto por um(a) fotógrafo/a, por um(a) artista plástico (a) e por
um(a) Designer gráfico/a;
2. O júri deve selecionar as fotografias, classificando-as em três graus (1º, 2º e 3º), podendo, atribuir menções
honrosas;
3. O júri excluirá do concurso os trabalhos que não se enquadrem no tema proposto, bem assim como aqueles
que de alguma forma desrespeitem os termos do presente regulamento;
4. A decisão do júri é final e irrevogável, dela não cabendo recurso.

ARTIGO 6.º
PRÉMIO E MENÇÕES HONROSAS
1. Os prémios são de carácter simbólico, não havendo atribuição a prémios monetários;
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2. O júri pode atribuir até cinco Menções Honrosas;
3. O júri tem o direito de não atribuir os prémios acima referidos, caso considere que não há trabalhos com a
qualidade necessária para a sua atribuição;
4. O prémio e as menções honrosas serão comunicados aos concorrentes a que respeitam por e-mail e tornados
públicos na sessão de encerramento;
5. A entrega dos prémios será realizada, à partida, a 27 de Setembro, às 21h30, aquando do ato inaugural da
exposição de fotografias, sendo uma cerimónia pública, que decorrerá na Junta de Freguesia de S. Victor. Caso
não seja possível realizar nesta data, a organização indicará outra data e anunciará publicamente.

ARTIGO 7.º
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Os concorrentes cedem à entidade organizadora do concurso o direito de utilização não comercial das
imagens, quer para promoção do concurso, quer para fins próprios, mas sempre com referência da sua autoria;
2. Todos os trabalhos passarão a fazer parte do acervo de imagens da Junta de Freguesia de S. Victor, não sendo
entregues ao autor o suporte físico da fotografia em exposição;
3. À organização está reservado o direito de elaborar suportes informativos e/ou publicar nos órgãos de
comunicação social os trabalhos premiados acompanhados do nome dos seus autores, não podendo os
concorrentes fazê-lo por si antes da realização do evento;
4. A Junta de Freguesia de S. Victor reserva o direito de expor, publicar ou reproduzir quaisquer dos trabalhos
premiados e não premiados, salvaguardando sempre a indicação do respetivo autor (a não ser que este indique
por escrito que não quer ser identificado);
5. Os concorrentes obrigam-se a autorizar a utilização das fotografias sem qualquer compensação em todas as
publicações ou atividades promovidas pela organização, que não deixará de identificar o autor (a não ser que
este indique por escrito que não quer ser identificado);
6. A Junta de Freguesia de S. Victor poderá também organizar exposições itinerantes pelas ruas de freguesia ou
da cidade de Braga com quaisquer dos trabalhos premiados e não premiados, salvaguardando sempre a
indicação do respetivo autor (a não ser que este indique por escrito que não quer ser identificado);
7. Os concorrentes cedem à Junta de Freguesia de S. Victor o direito de exibir e difundir as imagens submetidas
a concurso ao longo do decorrer do mesmo.

ARTIGO 8.º
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua discussão não há recurso;
2. O concurso só se realizará mediante a apresentação mínima de 10 concorrentes;
3. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Junta de Freguesia de S. Victor para o e-mail
geral@juntasvictor.pt.
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