
CONCURSO 
DE FOTOGRAFIA
POSTAIS DOS 
PRAZERES



Contactos:
+351 291822204  
info@galeriadosprazeres.pt  
www.galeriadosprazeres.pt  

Morada:
Sítio da Igreja
9370-603 Prazeres
Calheta - Madeira
Portugal

Horários:
Sábados, Domingos e Feriados
10:00 -13:00  |  14:00-18:00

1. OBJECTIVO 
1.1 - Este concurso pretende criar uma série de postais alu-
sivos à freguesia dos Prazeres, com o objectivo de promover 
esta povoação do concelho da Calheta, dando a conhecer a 
sua paisagem, história, gastronomia, património, arquitectura, 
tradições e todos os mais vastos motivos e particularidades 
desta freguesia. 
1.2 - Estimular a criatividade e o olhar através da fotogra�a, 
enquanto forma de expressão artística e documental. 
1.3 - Realização de uma exposição com os trabalhos seleccio-
nados e posterior comercialização dos postais.

2. TEMA 
2.1 - O tema é “Postais dos Prazeres”, sendo que o espaço 
geográ�co para a captação de imagens está limitado apenas à 
freguesia dos Prazeres. 

3. PARTICIPANTES 
3.1 - Este concurso está aberto a toda a comunidade, inde-
pendentemente da nacionalidade, e a todos os fotógrafos 
amadores e pro�ssionais, que se apresentem de forma indivi-
dual ou colectiva.

4. INSCRIÇÃO 
4.1 - A inscrição é gratuita. 
4.2 - Cada participante poderá concorrer, no máximo, com 3 
fotogra�as.
4.3 - As fotogra�as apresentadas devem ser originais e inédi-
tas, no sentido de nunca terem sido publicadas, nem apresen-
tadas noutro concurso. O concorrente deverá possuir todos os 
direitos de propriedade intelectual da imagem apresentada, 
não infringindo quaisquer direitos de autor, direitos conexos 
ou direitos de propriedade industrial de terceiros.
4.4 - No caso de fotogra�as com pessoas, o participante de-
verá garantir ter a autorização das mesmas para a sua publi-
cação e exposição.
4.5 - Não serão aceites fotomontagens nem imagens que 
estejam visivelmente manipuladas. 

5. PRAZOS E FORMAS DE ENTREGA
5.1 - 16 de Fevereiro de 2014 é a data limite para a entrega 
dos trabalhos.
5.2 - As imagens podem ser entregues de duas formas: 
5.2.1 - Em suporte digital (em CD, DVD ou PEN devidamente 
identi�cado) na Galeria dos Prazeres, durante o horário de 
abertura. 
5.2.2 - Por email para: info@galeriadosprazeres.pt
5.3 - Os �cheiros digitais deverão ser entregues no seguinte 
formato:
Ficheiro: JPEG ou TIFF (máxima qualidade).
Tamanho: 20X30 cm a 300 dpis ou 3543 x 2362 pixels. 
5.4 - Só serão aceites imagens a cores. 

5.5 - Juntamente com os trabalhos, deverá ser entregue a 
�cha de inscrição devidamente preenchida.
5.6 - Não serão aceites imagens impressas em papel.

6. SELECÇÃO
6.1 - Serão seleccionadas 15 imagens, não havendo qualquer 
classi�cação numérica. 
6.2 - A selecção dos trabalhos será feita por um júri a anunciar, 
composto por um representante da Galeria dos Prazeres, um 
represen-tante da Quinta Pedagógica e um fotógrafo pro�s-
sional.
6.3 - A escolha recairá nos seguintes elementos de avaliação: 
qualidade da imagem, estética, assunto, enquadramento, 
relevância no propósito deste concurso. 
6.4 - As fotogra�as não seleccionadas farão parte do acervo 
da Galeria e da Quinta Pedagógica. 
6.5 - Os membros do júri não terão acesso aos dados pessoais 
dos concorrentes, cabendo ao secretariado do concurso zelar 
pela manutenção do sigilo durante todo o processo de apre-
ciação e avaliação dos trabalhos fotográ�cos.

7. PRÉMIOS
7.1 - Cada um dos autores seleccionados receberá uma série 
completa dos postais vencedores, mais 10 exemplares do 
postal com a imagem da sua autoria. 

8. CALENDÁRIO
8.1 - Recepção dos trabalhos: até ao dia 16 de Fevereiro de 
2014
8.2 - Avaliação: de 18 a 22 de Fevereiro de 2014
8.3 - Anúncio dos seleccionados: 23 de Fevereiro de 2014
8.4 - Produção dos postais: Março de 2014
8.5 - Exposição: início de Abril de 2014

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - A impressão, produção e comercialização dos postais 
é da inteira responsabilidade da Galeria dos Prazeres. Todos 
os postais seleccionados serão identi�cados no verso com o 
nome do autor e a série será numerada por ordem de ins-
crição.
9.2 - Os postais serão comercializados, sendo que o resultado 
das vendas reverterá por inteiro para as entidades promotoras 
deste concurso.
9.3 - Os autores das fotogra�as seleccionadas cedem à Galeria 
dos Prazeres e à Quinta pedagógica a total liberdade de utili-
zação, difusão, distribuição, comunicação pública, exibição e 
reprodução das imagens para �ns promocionais e/ou cultu-
rais, desde que conste, obrigatoriamente, a identi�cação do 
autor da fotogra�a.
9.4 - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvi-
dos pelo júri e organização do concurso. 
9.5 - A apresentação dos trabalhos pressupõe o pleno conhe-
cimento e aceitação deste regulamento.

REGULAMENTO 


