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1- Apresentação
O Concurso de Fotografia, dedicado ao tema ”Festas e Romarias do 
Concelho” é uma organização conjunta entre o Município de Odemira 
e a Associação Local de Artistas Plásticos “Sopa dos Artistas”. Este 
concurso tem como objetivos a promoção e divulgação do concelho, 
bem como o estímulo e desenvolvimento deste género de arte.

2- Participação e inscrição
2.1 – O concurso tem por tema ”Festas e Romarias do Concelho”.
2.2 – Podem participar neste concurso todos os fotógrafos amadores ou 
profissionais, estando vedada a participação aos membros do júri e da 
organização do concurso. No caso dos concorrentes menores de idade, 
exige-se uma autorização por escrito dos respetivos encarregados de 
educação, que deve vir na pasta junto com as fotografias.
2.3 – Só serão aceites trabalhos inéditos e que não tenham sido já pre-
miados, ou obtido qualquer menção honrosa, noutro concurso.
2.4 – Os trabalhos a apresentar terão de ser registados no território do 
concelho de Odemira, indicando o local onde foi tirada a fotografia e em 
concordância com o tema.
2.5 – Só são aceites trabalhos em formato digital.
2.6 – Cada concorrente terá que fazer o download da ficha de inscrição 
e declaração de cedência de direitos no site do Município de Odemira 
– www.cm-odemira.pt. As fotografias, bem como a ficha de inscrição e 
declaração de cedência de direitos, deverão ser enviadas por e-mail.
2.7 – Cada concorrente poderá apresentar um máximo de 3 fotos a cores 
ou a preto e branco, as fotografias terão que ter um mínimo de 3000 
pixels no lado maior, em formato JPG com compressão de 8 (de 0 a 12) 
de modo a que cada imagem não ultrapasse 5 MB.
2.8 – Não serão aceites imagens manipuladas ou fotomontagens. 
2.9 - O Município de Odemira reserva o direito de produzir, editar/publi-
car, expor e recolher no seu arquivo os trabalhos apresentados a concur-
so, sem quaisquer encargos, comprometendo-se sempre a mencionar o 
nome do autor.

3- Prazo
3.1 – Os trabalhos deverão ser enviados até às 23:59h do dia 20 de 
agosto de 2017 para o e-mail: concurso.fotografia@cm-odemira.pt.

4- Prémios 
1º Prémio – 500 € + Diploma 
2º Prémio – 250 € + Diploma
3º Prémio – 125 € + Diploma

5- Júri
5.1 – O júri do concurso reserva-se o direito de não conceder qual-
quer prémio se a qualidade das candidaturas não o justificar. 
5.2 – As decisões do júri são soberanas, não havendo lugar a recur-
so da sua decisão, a não ser que envolva questões processuais que 
caberá à Camara Municipal decidir.
5.3 – O júri do concurso será composto por três elementos:

      - Pároco de Freguesia de S. Salvador e S.ta Maria, Padre Manuel 
Pato
      - Fotógrafo Municipal Luís Guerreiro
      - Um representante da Associação “Sopa dos Artistas”

6- Geral
6.1 – Os vencedores serão anunciados via e-mail, os prémios serão 
entregues na inauguração da exposição a realizar com os trabalhos 
premiados, em Odemira, durante o mês de outubro.
6.2 – A exposição será composta pelos 15 melhores trabalhos.
6.3 – Todos os participantes receberão um diploma de participação.
6.4 – Para esclarecimentos ou quaisquer dúvidas, poderão contac-
tar a DCDS – Divisão de Cultura, Desporto e Saúde do Município de 
Odemira, através do telefone 283320900 ou pelo e-mail: concurso.
fotografia@cm-odemira.pt. 
6.5 – A participação neste concurso implica a aceitação das presen-
tes normas.
6.6 – Todos os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela 
Camara Municipal.

Ficha de Inscrição

DECLARAÇÃO

Eu............................................................................................, portador do BI/Cartão de Cidadão nº.........................................., emitido em...............................
......, pelo arquivo de identificação de…........................................., declaro para os devidos efeitos que autorizo o Município de Odemira a aplicar em 
várias formas de divulgação as fotografias que participaram no Concurso de Fotografia Festa e Romarias do Concelho, Declaro ainda que pres-
cindo de quaisquer direitos de autor ou outros sobre as mesmas, sem que para isso tenha que me ser atribuída qualquer compensação, ficando 
a Câmara Municipal de Odemira, no entanto, obrigada a fazer referência ao autor do trabalho.

Garanto por compromisso de honra que os direitos de terceiros, nomeadamente os das pessoas retratadas, não interferem com uma eventual 
aquisição, exposição ou publicação da mesma.

.......................,............de...........................................de 2017                          O (A) Declarante.........................................................................................................
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