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CONCURSO: “Fotografia com Sabor” 
 

REGULAMENTO 

1. OBJETIVOS: 

Convidar o candidato a observar o meio e os produtos locais que se encontram 

expostos para venda no Mercado de Produtores locais de Aljezur e a registar 

através de uma imagem digital, os produtos que se destaquem na gastronomia 

local. 

 

2. COMO PARTICIPAR 

- Cada participante terá que concorrer obrigatoriamente com 6 fotografias de 

produtos agrícolas expostos à venda no Mercado de Produtores Locais de 

Aljezur, sendo que apenas serão escolhidas as 6 melhores. 

- As inscrições devem ser formalizadas através do preenchimento do formulário 

de inscrição disponível no site da Câmara Municipal de Aljezur. 

- As fotografias deverão ser entregues até dia 20 de agosto de 2021 utilizando 

para o efeito um novo formulário que será disponibilizado no site da Câmara 

Municipal de Aljezur após o preenchimento do primeiro. 

- Só serão aceites ficheiros jpg/jpeg, e com dimensão não inferior a 1.200 pixels 

no lado maior (e não superior a 3Mb). O nome do ficheiro digital incluirá o 

título da foto, o nome do autor e o número (de 1 a 6), à semelhança deste 

exemplo: batata-doce_joao_pardal_1.jpg. 

 

NOTA:  

- Não serão aceites imagens com efeitos especiais e supressão ou acréscimo de 

elementos por meio de edição, ou seja, manipuladas digitalmente. 

- A organização não se responsabilizará por danos ou extravios de trabalhos, 

nem por deficiências na comunicação por correio eletrónico. 
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3. QUEM PODE PARTICIPAR 

- A inscrição é gratuita e pode participar qualquer pessoa com idade igual ou 

superior a 18 anos, excluindo-se os membros da organização envolvidos no 

evento e os profissionais no ramo da fotografia.  

 

4. PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

- A data de inscrição é de 09 de agosto a 12 de agosto de 2021. 

- A receção das fotografias até 20 de agosto de 2021 

 

5. JÚRI 

- O júri é composto por 3 elementos pertencentes ao Município de Aljezur:  

• Paulo Oliveira  

• Francisco Oliveira 

• Vítor Jesus   

- A decisão do júri ocorre no período compreendido entre 23 a 31 de agosto de 

2021; 

- A seleção das fotografias ao concurso, serão escolhidas de acordo com os 

seguintes critérios de avaliação: 

 

 

 

 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

- Os resultados das 6 melhores fotografias vencedoras serão exibidos durante a 

segunda quinzena do mês de setembro no Mercado dos Agricultores e durante 

o mês de outubro no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

- Os concorrentes premiados serão também informados, por correio eletrónico, 

até ao dia 3 de setembro. 

 

Critérios de avaliação Pontos 

Estéticos: beleza do produto, cor e o meio circundante 0 - 40 Pontos 

Originalidade/criatividade: qualidade artística; composição fotográfica 0 - 30 Pontos 

Coerência com o tema: enquadramento 0 - 30 Pontos 

TOTAL 100 Pontos 
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7. PRÉMIOS  

- Os prémios atribuídos pelo Município de Aljezur, são os seguintes:  

o 1º Prémio: Livro Terras do Infante; 

o 2º Prémio: Livro Aljezur -  Coração da Costa Vicentina; 

o 3º Prémio: Livro Batata-Doce de Aljezur | Receitas tradicionais e de autor. 

 

- A entrega dos prémios decorrerá no dia 6 de setembro às 10h00, no salão 

Nobre dos Paços do Concelho. 

 

8. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

- Todos os candidatos poderão ver as suas fotografias expostas no site do 

Município, durante a segunda quinzena de setembro de 2021. 

 

9. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS  

- Com a apresentação a concurso, os participantes autorizam o Município de 

Aljezur a expor os seus trabalhos e, no caso das fotos premiadas, a sua eventual 

divulgação e reprodução em publicações e outros meios promocionais. 

- O Município, compromete-se a mencionar o nome do autor das fotos nas 

utilizações que delas venha a fazer, renunciando este a receber qualquer 

contrapartida financeira, ou de outra índole. 

- Os participantes no concurso responsabilizam-se perante o Município de 

Aljezur, pelo cumprimento das disposições em matéria de propriedade 

intelectual e de direitos de imagem sobre as fotografias apresentadas, 

declarando que a sua difusão ou reprodução não lesam nem prejudicam 

quaisquer direitos de terceiros. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, única 

entidade competente para o efeito. 

- A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 


