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CONCURSO FOTOGRÁFICO “ Quartas na Gruta” 

REGULAMENTO  

1. Enquadramento  

O Concurso Fotográfico intitulado de “Quartas na Gruta” é uma iniciativa promovida pela 

Gruta do Carvão em conjunto com os Amigos dos Açores-Associação Ecológica, que decorrerá 

nas Quartas-feiras, no dia 23 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 2013,desde as 20:30horas às 

23:00horas. 

Este concurso, aberto a todos os adeptos da fotografia, visa selecionar e premiar fotografias 

originais das diferentes estruturas existentes na cavidade vulcânica, por forma a conhecer a 

diversidade geológica da gruta, promovendo a imponência e invulgaridade que compõem 

este espaço. 

 

2. Objetivos 

- Fomentar o interesse pela fotografia; 

- Promover a participação de todos os fotógrafos, fomentando, reconhecendo e difundindo a 

sua criatividade; 

- Despertar o interesse para a descoberta do mundo Geológico e reconhecer a sua 

importância científica, cultural e ambiental no contexto dos Açores; 

- Recorrer à fotografia para registar e divulgar características singulares da Gruta do Carvão; 

- Contribuir, através da fotografia, para uma maior valorização do património Geológico dos 

Açores, em particular, da ilha de São Miguel.  

 

3. Condições de Participação   

a) Podem participar neste concurso todos os que possuam registos fotográficos da sua 

autoria que se insiram nos objetivos do presente concurso; 

b) Os concorrentes deverão participar individualmente, podendo apresentar no máximo 3 

fotografias; 

c) A participação é totalmente gratuita; 

e) Serão aceites todos os tipos de imagens, de origem claramente fotográfica, sem distinções 

entre as várias técnicas de obtenção da mesma; 

f) As fotos terão de ser captadas na Gruta do Carvão, às Quartas à noite, nas datas acima 
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mencionadas, não podendo ter sido tiradas anteriormente. 

 

4. Condições técnicas 

a) As obras fotográficas deverão ser enviadas em formato digital, na máxima qualidade 

possível com uma dimensão mínima de 1800X1600 pixels, podendo ser a cores ou a preto e 

branco; 

b) As fotografias não devem conter marcas ou assinatura que permitam identificar o autor. 

 

5. Prazos de envio 

Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 16 de Fevereiro de 2013, em suporte digital, 

por correio eletrónico, para o endereço: grutadocarvao@amigosdosacores.pt  

A mensagem de correio eletrónico deverá conter as três fotos e deve respeitar as seguintes 

normas:  

- Assunto: Concurso “Na Gruta à Quarta à noite” 

- Título de cada foto 

- Nome Completo e contactos (morada e telefone) do concorrente 

 
6. Júri e Decisão 
 

a) Os trabalhos serão avaliados por um júri, composto pelos representantes das entidades 

relacionadas com o presente concurso e pelos seus colaboradores; 

b) O júri eliminará do concurso qualquer foto que não cumpra os requisitos; 

c) A decisão do júri é final e soberana e dela não cabe recurso.  

 

7. Direitos de Autor  
 

a) A propriedade intelectual das imagens será sempre dos seus autores, os quais poderão 

também dar-lhes o uso que entenderem. Contudo, à Gruta do Carvão está reservado o direito 

de reproduzir e difundir as respetivas fotografias unicamente para exposição, acompanhadas 

do nome dos seus autores, não podendo estes fazê-lo por si antes da realização do concurso. 

 
8. Critérios de Avaliação  
 

Os critérios de avaliação a serem adotados pelo júri terão em conta os objetivos enunciados 
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no ponto 2 do presente Regulamento, bem como os seguintes aspetos: 

- Qualidade da fotografia;  

- Criatividade;  

- Originalidade; 

- Mensagem; 

- Perspetiva. 

 

9. Prémios e exposições 

a) O vencedor terá as suas fotografias em exposição na Gruta do Carvão durante seis meses 

e os restantes concorrentes terão uma das suas fotos igualmente exposta.   

 

10. Acesso ao Regulamento  

O Regulamento do Concurso estará disponível ao público no site da Associação em 

http://www.amigosdosacores.pt/?p=3416 

 

11. Disposições finais  

a) O não cumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste regulamento implica a 

anulação da participação; 

b) Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri.  
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