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As inscrições, tal como referido no ponto 3, deverão ser efetuadas impreterivelmente, entre 3 de MAIO
e 14 de JUNHO de 2021, através de:
6.1- Inscrição eletrónica: (https://cutt.ly/1bgq80S)
6.2- Inscrição direta na Receção do Museu de Portimão (terça 14h30-18h00 / quarta a domingo 10h00-18h00)
Informações:

21ª Corrida

Fotográfica de Portimão

Aos melhores conjuntos de 12 imagens, serão atribuídos cinco prémios no valor indicado.
Prémios

Regulamento 2021
1

A 21ª CORRIDA FOTOGRÁFICA DE PORTIMÃO - Edição Especial- “ESPERANÇA” é uma iniciativa do Município
de Portimão, organizada pelo Museu de Portimão.
Nesta edição de 2021, face à imprevisível evolução do desconfinamento e à necessidade de manter regras de
distanciamento, a 21ª Corrida Fotográfica adapta o formato não presencial do ano anterior, mas igualmente
próximo da realidade social e humana deste período, aberto ao olhar atento e criativo dos seus participantes
e tendo a “ESPERANÇA“ como tema.
Face à não exigência de uma presença física individual, circunscrita ao território do Município de Portimão,
poderão participar fotógrafos de qualquer ponto do País, através de uma inscrição online gratuita e o posterior
envio das imagens dos temas propostos, em formato JPEG, por via eletrónica.

Museu de Portimão
Tel: (+351) 282 405 269 / 282 405 230
Email: corrida.fotografica@cm-portimao.pt

1º

700 €

2º

500 €

3º

300 €

4º

200 €

5º

100 €

7.1 Será atribuído um ”Prémio Jovem” (dos 12 aos 18 anos), convertido em Cursos de Formação online,
no valor de 200€, ministrados pela ETIC_Algarve, acrescido de material fotográfico no valor de 100€.
7.2 Será igualmente atribuído um “Prémio Especial do Júri” convertido em Cursos em Formação online ou
presencial, no valor de 200€ na área da fotografia e imagem digital, ministrados pela CLCC (Centro de
Línguas, Cultura e Comunicação) de Portimão, acrescido de material fotográfico no valor de 100€.
7.3 Serão de igual modo selecionadas e expostas as melhores fotografias de cada tema.
8

O Júri da 21ª Corrida Fotográfica de Portimão é composto por três elementos nomeados pela organização,
sendo a sua decisão, da qual não haverá recurso, anunciada no dia da inauguração da exposição dos trabalhos
premiados, a ter lugar no Museu de Portimão.
A organização reserva-se no direito de modificar os pontos 6 a 8 por motivos de força maior. Os concorrentes
serão imediatamente informados de eventuais alterações, pelo que deverão fornecer os dados solicitados na
ficha de inscrição, de forma completa e legível, para uma melhor e mais rápida comunicação.
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Será igualmente uma forma de seguirmos as indicações da Unesco e do ICOM-Conselho Internacional de Museus,
para a recolha de testemunhos para memória futura, neste caso fotográficos, representativos do impacto da
pandemia, nas formas de adaptação e nas soluções e atitudes, encontradas pelas diferentes comunidades, no
seu reencontro com a esperança de um desejável regresso a uma vida mais normal e positiva.

9

3

Todos os interessados em participar deverão inscrever-se obrigatoriamente, entre os dias 3 de maio e 14 de
junho, conforme indicado no ponto 6.
A data-limite para o envio das fotografias será até às 24h00, do dia 28 de junho de 2021.

10 A organização garante o máximo cuidado com os trabalhos recebidos, não se responsabilizando, contudo,
por eventuais danos ou extravios praticados por terceiros.
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A 21ª CORRIDA FOTOGRÁFICA DE PORTIMÃO - Edição Especial “ESPERANÇA”, terá como base de trabalho
os seguintes 4 temas:
Tema 1 - Finalmente aqui
Tema 2 - Saudades deste momento
Tema 3 - Vejo cores, muitas cores
Tema 4 - Felicidade é isto
Cada participante deverá apresentar 3 fotografias originais de cada Tema, num total de 12. Todas as imagens,
em ficheiros formato JPEG, deverão ser identificadas pelo Número de participante da Corrida Fotográfica
de Portimão (CFP), atribuído e enviado pelo Secretariado da Corrida após a inscrição, o Número do Tema
e respetivo Número da Fotografia.
Se por exemplo o número de participante atribuído seja o número 30 (CFP030), as 3 fotos do Tema 1 seriam
referidas:
CFP030_Tema_1_Foto_1
CFP030_Tema_1_Foto_2
CFP030_Tema_1_Foto_3
e assim sucessivamente até ao TEMA 4.
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Todas as 12 fotos (3 por Tema) e respetivos ficheiros não deverão ser enviadas de forma direta para o email da
Corrida Fotográfica, mas unicamente através de um serviço online de transferência de ficheiros, como exemplo
e preferencialmente o WeTransfer (https://wetransfer.com/), para o email: corrida.fotografica@cm-portimao.pt .
Não serão admitidos ficheiros em formato RAW .
Não são permitidas imagens captadas por aparelho Drone e qualquer tipo de fotomontagem.
As fotografias/ficheiros não podem conter nenhum elemento identificativo do autor, para além dos indicados
no ponto 3, (Número de Participante CFP, de cada um dos 4 Temas e de cada fotografia).

11 Os trabalhos premiados serão propriedade do Município de Portimão, que reserva o direito de os reproduzir
e utilizar para os diversos fins: expositivos, editoriais ou outros, sempre com a indicação da autoria.
Os seus autores podem sempre aceder à reprodução dos mesmos, mediante contacto prévio com o Museu
de Portimão, ao qual cedem os direitos de reprodução.
12 O Júri reserva-se no direito de não selecionar um vencedor, caso a falta de qualidade dos trabalhos assim
o justifique.
13 A divulgação pública dos trabalhos a concurso, antes de conhecida a decisão final do júri, implica
a desqualificação do concorrente.
14 Não poderão participar neste concurso elementos que façam parte do júri e da organização da Corrida.
15 Os participantes não podem figurar ou de algum modo sugerir a sua identidade, nas fotografias a concurso.
16 A participação nesta Corrida Fotográfica pressupõe a plena aceitação deste Regulamento e quaisquer
situações não previstas no mesmo serão analisadas e decididas pelo Júri.
17 Todos os participantes terão direito a um certificado de participação.

apoio:

organização:
®

