
REGULAMENTO

A 13ª CORRIDA FOTOGRÁFICA DE PORTIMÃO é uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Portimão, organizada pelo Museu de 
Portimão, no dia 25 de Maio de 2013, contemplando as seguintes 
modalidades:

Modalidade 1 – FOTOGRAFIA DIGITAL (Máquina/Cartão Digital)
Modalidade 2 – FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA
                          (Equipamento de Circuito Aberto).

Através da expressão fotográ�ca pretende-se promover um olhar 
actual e criativo sobre o Município de Portimão, o seu património 
cultural e natural, proporcionando o encontro entre entusiastas e 
amigos da fotogra�a.

Cada concorrente só poderá inscrever-se numa única 
modalidade.
Os interessados poderão inscrever-se na Modalidade 1 
(FOTOGRAFIA DIGITAL), mediante inscrição prévia, conforme 
indicado no ponto 7, devendo os participantes na Modalidade 2 
(FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA), fazer a sua inscrição 
directamente no PORTISUB - Clube Subaquático de Portimão, 
em www.portisub.com o qual assegurará toda a logística desta 
modalidade, em cooperação com o Museu de Portimão.

O espaço geográ�co e temático da Corrida compreende apenas 
o Município de Portimão (o qual integra igualmente as freguesias 
de Alvor e da Mexilhoeira Grande), as suas envolventes visuais 
(Modalidade 1) e a faixa atlântica entre Portimão e Alvor 
(Modalidade 2).

Os participantes, para além de se responsabilizarem pelos 
materiais e equipamentos necessários para as duas modalidades, 
deverão assegurar meio de transporte autónomo para a livre 
deslocação no Município e a presença obrigatória nos diferentes 
Postos de Controlo (Modalidade 1).

A prova terá início sábado 25 de Maio de 2013, às 9.00h, no átrio 
principal do Museu de Portimão, e a sua conclusão às 20.00h, 
do mesmo dia e no mesmo local.

Os participantes receberão às 9.00h o “Passaporte” da
13ª Corrida, a informação dos primeiros temas a fotografar 
e a localização do próximo posto de controlo.
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Aos melhores �cheiros de imagens digitais de cada Modalidade 
serão atribuídos os seguintes prémios:

8.1- Na Modalidade 1 será atribuído um Prémio Jovem (dos 12
       aos 18 anos), no valor de 300 €, revertido em cursos e/ou
       em Formação, na área do design grá�co e da imagem digital
       (fotogra�a ou vídeo), na Etic Algarve.

8.2- Na edição de 2013 da Corrida Fotográ�ca, para além dos
       trabalhos premiados, serão igualmente expostas as melhores
       fotogra�as de cada tema das Modalidades 1 e 2. 
       A exposição terá lugar no último trimestre de 2013.

O Júri é composto por 5 elementos designados pela organização, 
sendo a sua decisão, da qual não haverá recurso, anunciada na 
sessão de divulgação dos prémios e inauguração da exposição, 
para a qual serão convidados todos os participantes.

Qualquer divulgação pública das fotos a concurso antes 
conhecida a decisão do júri, implica a desquali�cação do seu 
autor.

A organização reserva-se no direito de modi�car os pontos 4, 7 e 
8  por motivo de força maior. Os concorrentes serão 
imediatamente informados de qualquer alteração, pelo que 
deverão fornecer os dados solicitados na �cha de inscrição, 
de forma completa e legível.

A organização garante o máximo cuidado com os trabalhos 
recebidos, não se responsabilizando contudo por eventuais 
danos ou extravios praticados por terceiros.
As imagens premiadas serão propriedade do Município de 
Portimão, podendo sempre os seus autores aceder à reprodução 
dos mesmos, mediante contacto prévio com o Museu 
de Portimão, ao qual cedem os direitos de reprodução.

Os cartões digitais serão entregues aos seus autores 
e proprietários, devidamente identi�cados ou a terceiros 
autorizados para tal.

A participação nesta Corrida Fotográ�ca pressupõe a plena 
aceitação deste regulamento.
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Periodicamente, em cada um dos “Postos de Controlo” (aberto 
apenas por um período de 01h30m), os participantes serão 
informados dos novos temas a fotografar, os quais deverão ser 
obrigatoriamente executados pela ordem apresentada nas �chas 
informativas.
De cada um dos 8 temas serão realizadas 3 fotogra�as, 
perfazendo um total de 24 fotogra�as (8 temas x 3 fotos = 24) 
no �nal da corrida.

Em cada Posto de Controlo, os participantes deverão 
obrigatoriamente apresentar e carimbar o seu “Passaporte” 
de Corrida (recebido no inicio da prova), para comprovar a sua 
passagem pelo mesmo.  

A não comparência nos postos de controlo, no �nal da corrida, a 
não apresentação das 24 fotos requeridas, e/ou uso de fotos que 
não tenham sido solicitadas dará direito a desquali�cação.

As fotogra�as digitais (Modalidade 1) deverão ser transferidas 
para o equipamento informático disponibilizado no Museu de 
Portimão, na sala do Centro de Documentação/Arquivo Histórico.
Não serão admitidos trabalhos em formato RAW.

A transferência �nal das fotos, só será aceite a partir dos cartões 
digitais ou dos cabos de conexão da própria maquina, não sendo 
permitido seleccionar/eliminar quaisquer imagens no momento 
da entrega, devendo os concorrentes comparecer somente 
com as 24 fotos, devidamente organizadas pela ordem dos 
temas. 

Tal como nas anteriores edições, os participantes podem 
igualmente entregar o cartão digital com as 24 fotos
à organização , em envelope fornecido pelo secretariado da 
Corrida, evitando perda de tempo com a transferência das 
mesmas no �nal da prova, a qual se pode revelar morosa.

As inscrições (Modalidade 1), deverão ser efectuadas 
impreterivelmente até ao dia 22 DE MAIO DE 2013, através de: 

7.1- Endereço electrónico: corrida.fotogra�ca@cm-portimao.pt

7.2- Envio Postal: 13ª Corrida Fotográ�ca de Portimão
                             Museu de Portimão
                             Rua D. Carlos I 
                             8500-607 Portimão

7.3- Balcão - Recepção do Museu de Portimão

Informações:
Museu de Portimão
Tel: (+351) 282 405 230 / (+351) 282 405 269
email: corrida.fotogra�ca@cm-portimao.pt



Informações
Museu de Portimão
Telefone 282 405 230 / 269
corrida.fotogra�ca@cm-portimao.pt
museu@cm-portimao.pt

Inscrições
Até 22 de Maio de 2013, nos locais indicados
no ponto 7 do regulamento
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FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA

A modalidade de “FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA”, integrada 
na 13ª CORRIDA FOTOGRÁFICA DE PORTIMÃO, pretende 
promover o património cultural e natural do Município, com 
particular destaque para a Fauna e a Flora subaquáticas da frente 
�úvio-marítima de Portimão, proporcionando a recolha de 
imagens em meio submerso. 
 
Esta prova destina-se a fotógrafos mergulhadores, possuidores 
de equipamento de circuito aberto e respectiva certi�cação 
de mergulho e cujo equipamento fotográ�co individual deverá ser 
devidamente adaptado ou indicado, para uma utilização 
subaquática, estanque a pelo menos 20 metros (3 Atmosferas), 
do tipo digital DSLR ou compacto.

A prova terá início às 9.00h do dia 25 de Maio de 2013, no átrio 
do Museu de Portimão, para registo de�nitivo de inscrição e 
reunião preparatória da prova.

A prova será disputada em 2 mergulhos, com a duração de 80 
minutos cada, com uma tolerância de 10 minutos. Se algum dos 
mergulhadores ultrapassar os 90 minutos de prova, será de 
imediato desclassi�cado.
Durante cada um dos mergulhos, serão anunciados os temas 
da prova, na seguinte ordem:

1- Imobilização de embarcação no 1º mergulho: 1º tema
2- Aos 40 minutos do 1º mergulho: 2º tema
3- Imobilização de embarcação no 2º mergulho: 3º tema
4- Aos 40 minutos do 2º mergulho: 4º tema

As inscrições que por motivos logísticos não poderão ultrapassar 
as 24, terão de ser efectuadas impreterivelmente até às 19h00, 
do dia 22 de Maio de 2013, directamente no site 
www.portisub.com no qual deverá ser consultado o respectivo 
regulamento na versão completa.

FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA
Informações e inscrições

www.portisub.com
PORTISUB – Clube Subaquático de Portimão
Av. Capitão João Fernandes Leão Pacheco 
s/n 8500-503 Portimão
geral@portisub.com
Telefone: 282 498 040
Coordenadas WGS 84: N 37º7'53'', W 8º32'4.24''


	e-news CF2013_pag1
	Regulamento CF2013
	e-news CF2013_pag1
	e-news CF2013_pag2




