
 

 

 

 

Regulamento para o Concurso de Fotografia  

“Imagens Sport Nature” 
 
Introdução 

O concurso de fotografia “Imagens Sport Nature” é organizado pela ARSM – Associação 

Recreativa de S. Miguel, em parceria com a Câmara Municipal de V.N. Poiares, no âmbito do 

Projeto Erasmus Sport Nature 3.0, e terá como locais alvo os três percursos pedestres 

homologados no concelho de Vila Nova de Poiares denominados PR1, PR2 e PR3. 

Para a sua realização é constituída uma comissão composta pelos Presidente da ARSM – 

Associação Recreativa de S. Miguel e responsável pela Secção de Atletismo da ARSM, 

professores José Guilherme Feteira e Marco Rodrigues, respetivamente.  

Parceiros: 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 
Objetivo e Tema 

Este concurso tem como primeiro objetivo sensibilizar a comunidade para o património natural 

do concelho e a necessidade da sua preservação, bem como para o conhecimento e utilização 

dos percursos pedestres do concelho, sob a forma de ensaio fotográfico, diferentes perspetivas 

e pontos de vista que enquadrem todas as oportunidades de envolvência natural dos referidos 

trilhos.  Num segundo plano, anuncia-se como vontade da comissão dar a ver novos autores do 

campo da expressão fotográfica sem prejuízo de qualquer área da sua manifestação, podendo 

os trabalhos a concurso serem desenvolvidos em ambiente mais documental ou conceptual, 

desde que abranjam a temática proposta, sem qualquer imposição de meios privilegiados para a 

sua produção conquanto que enquadrados na designação genérica de “expressão fotográfica”. 

1. Destinatários 
1.1 - Apenas serão admitidos a concurso cidadãos de nacionalidade portuguesa e estrangeiros 
residentes em Portugal. 
1.2 - Este concurso destina-se a amadores, profissionais e estudantes de fotografia. 
1.3 - Não poderão concorrer os membros do júri bem como os seus familiares em 1º grau. 

 
2. Prazos e Regras 
2.1 - O prazo para inscrição e envio das fotografias a concurso decorre até 15 de abril de 2022, 
inclusive. 
2.2 - Serão aceites até ao máximo de 10 fotografias por autor. 
2.3 - Os resultados serão anunciados na segunda semana de Maio. 
2.4 - A exposição decorrerá durante o Poiares Trail 2022, no dia 5 de junho de 2022. 
2.5 - A inscrição no concurso não tem qualquer custo. 



 

3. Material para Concurso 
3.1 - Só serão admitidas imagens por upload em 

https://www.dropbox.com/sh/pfvelp13yp18y37/AACvcG_ORrhQRbI9XOW2-
MI9a?dl=0 e com os seguintes requisitos: 

1. Formato: JPG 
2. Dimensão mínima de 7000 pixéis na medida maior (largura ou altura) 
3. Resolução mínima de 300 dpi’s 
4. Tamanho do ficheiro: Máximo de 12 MB 
5. As fotografias podem ser a cores ou preto e branco. 

 
3.2 - As imagens a concurso devem ser acompanhadas por título e/ou legenda, 
introduzida no respetivo ficheiro, identificadas nominal e numericamente. 
3.3 - A organização não se responsabiliza por eventuais sobrecargas do sistema 
informático que serve de plataforma ao concurso. 
3.4 - Não poderão ser apresentadas obras cujos direitos de autor não pertençam 
integralmente e sem exceção ao participante devendo este preencher a parte do 
formulário respeitante à autoria. 
3.5 - As obras não podem ter sido publicadas em meios de comunicação social. 

 
4. Júri 
4.1 - O Júri é composto por três fotógrafos qualificados na área da fotografia na 
natureza, um representante da ARSM – Associação Recreativa de S. Miguel e outro 
da Câmara Municipal de V. N. Poiares.  

4.2 - Os elementos do júri serão divulgados no momento do anúncio dos premiados. 
4.3 - As decisões dos júris são soberanas e solidárias, não sendo admitido recurso. 

 
5. Divulgação dos resultados 
5.1 - Os resultados serão divulgados na segunda semana de maio por email para os 
participantes, nas redes sociais, nas páginas da ARSM – Associação Recreativa de S. 
Miguel e da Câmara Municipal.  
5.2 - A entrega de prémios decorrerá no dia 5 de junho de 2022, durante a entrega de 

prémios do Poiares Trail 2022. 
5.3- As fotografias a concurso, serão apresentadas em exposição a ter lugar durante o 
mês Junho, nas montras do comércio local de Vila Nova de Poiares. 

 
6. Prémios 
6.1 - Os prémios serão atribuídos segundo a maior originalidade, qualidade das 
fotografias, sensibilidade fotográfica e enquadramento com o tema da categoria. 
6.2 - Os prémios para cada uma das categorias são:  

1º Classificado: 1 semana de férias para duas pessoas 
2º Classificado: Voucher Experiências - Voo em Balão de Ar Quente | Ribatejo 
3ª Classificado:  1 jantar de degustação para duas pessoas no Restaurante Estrela da Mó 

 
7. Utilização de Imagens 
7.1 - Ao participarem, os autores das fotografias, cedem os direitos de reprodução e 
utilização das imagens tanto para promoção do concurso nas redes sociais e nos sites 
da ARSM – Associação Recreativa de Poiares, como para publicitar o presente e futuros 
concursos fotográficos da organização e os próximos eventos do Poiares Trail.  



 

7.2 - Qualquer outra utilização das imagens, será objeto de acordo entre o autor das 
mesmas e a ARSM – Associação Recreativa de S. Miguel. 


