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CONCURSO 

CHRISTMAS FAMILY PHOTO CHALLENGE - PRAÇA DO EMIGRANTE 

O concurso de fotografia “CHRISTMAS FAMILY PHOTO CHALLENGE - PRAÇA DO 

EMIGRANTE” é promovido pela Associação dos Emigrantes Açorianos com o 

apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande.  

Este concurso tem como principal objectivo registar o Natal em família, assim 

como promover a Praça do Emigrante. 

Requisitos da candidatura  

1 – Podem candidatar-se ao “CHRISTMAS FAMILY PHOTO CHALLENGE - PRAÇA 

DO EMIGRANTE” todas as pessoas com uma máquina fotográfica ou um 

telemóvel;  

2 – A participação é gratuita e todas as fotos têm de ser registadas na Praça do 

Emigrante; 

3 – Este concurso pretende que nas fotografias a concurso estejam 

representadas pessoas da mesma família, com um mínimo de 3 pessoas; 

4 - Nas fotografias a concurso têm de estar presentes símbolos físicos (ex. 

vestuário, adereços, cenário, etc) ou outros que reflictam algum simbolismo 

relacionado com o Natal; 

5 – Existem duas categorias: Fotografias com máquina fotográfica e fotografias 

com telemóvel; 

6 – Cada candidato pode concorrer somente em uma das categorias e com o 

máximo de três fotografias; 

7 – Caso o participante envie mais do que 3 fotografias, fica o júri livre de 

escolher as 3 fotografias a concurso. 

Requisitos das fotografias  

1 – As obras fotográficas a apresentar deverão respeitar os critérios:  

 Devem ser inéditas e originais;  

 Devem ser da exclusiva propriedade do candidato;  

 Não devem ter sido apresentadas e / ou premiadas em nenhum outro 

prémio ou concurso;  

 Não devem estar incluídas em catálogos ou publicações; 

2 – As fotografias deverão ser enviadas na máxima qualidade possível, podendo 

ser a cores ou a preto e branco;  

3 – As fotografias a concurso deverão ser enviadas no formato JPEG ou TIFF; 

4 – As fotografias enviadas não podem ter qualquer tipo de moldura, assinatura 

ou qualquer outra marca que permita identificar o seu autor;  
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5 – Os dados recolhidos ficam na posse da AEA, que garante a 

confidencialidade dos seus dados; 

6 – As obras a concurso deverão ser enviadas para o email: 

aeazores@gmail.com  

7 – Cada email deverá conter os seguintes dados: 

 Assunto: “CHRISTMAS FAMILY PHOTO CHALLENGE”;  

 Nome do Autor e Pseudónimo, se aplicável;  

 Categoria a que concorre (Máquina Fotográfica ou Telemóvel);  

 Título de cada fotografia; 

 Uma foto do concorrente; 

8 – A organização não assume qualquer responsabilidade pelos projetos que não 

estejam em perfeitas condições ou que se venham a extraviar por razões alheias 

à AEA;  

9 – A organização reserva-se no direito de não validar as obras que não 

cumpram os requisitos técnicos estabelecidos neste Regulamento, bem como 

quaisquer outras imagens que lhe sejam enviadas fora do âmbito do presente 

Concurso, não ficando obrigada a justificar a decisão da sua não validação.  

Prazo de entrega das obras  

O prazo para a entrega das obras concorrentes: até às 23:59H (Azores Time) do 

dia 15 de dezembro de 2020.  

AVALIAÇÃO DAS FOTOS 

1 – Haverá um prémio do Júri e um Prémio do Público para a melhor foto de 

cada categoria; 

2 – O prémio do Público para cada categoria irá resultar do maior somatório 

conjunto de Likes e Partilhas de cada foto do facebook da Associação dos 

Emigrantes Açorianos; 

3 – No caso do prémio do público, as fotos serão colocadas online para votação 

entre os dias 16 e 21 de dezembro 2020 na página oficial da AEA - 

https://www.facebook.com/associacao.acorianos; 

4 – Se o prémio do público coincidir com o do júri em uma ou ambas as 

categorias, o prémio do público será atribuído ao segundo mais votado; 

5 – O júri do presente Concurso é constituído pelo voto de todos os concorrentes 

que não poderão votar nas suas próprias fotos; 

6 – Da decisão do júri, não caberá recurso.  

Prémios  

CATEGORIA MÁQUINA FOTOGRÁFICA 

1º Lugar eleição Júri: Vale de Compras 150€; 

1º Lugar eleição Público: Vale de Compras 150€; 

CATEGORIA TELEMÓVEL 

1º Lugar eleição Júri: Vale de Compras 150€; 
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1º Lugar eleição Público: Vale de Compras 150€; 

2 – A entrega dos prémios será coordenada entre o premiado e a Associação 

dos Emigrantes Açorianos.  

As obras aceites a concurso: 

- Os direitos das obras premiadas e das seleccionadas para a exposição, 

permanecem com o seu legítimo proprietário, ficando a Associação dos 

Emigrantes Açorianos com o direito da sua utilização plena, respeitando a 

legislação dos direitos de autor em vigor;  

- Ao concorrer, o concorrente autoriza esta Associação a vender as obras 

selecionadas para exposição para angariação de fundos para causas relativas 

aos objectivos da AEA. 

Direitos de exibição e reprodução  

1 – Ao concorrer, os proponentes autorizam a reprodução e citação dos nomes 

dos autores para efeitos de promoção e divulgação deste concurso e outros 

objectivos promovidos pela AEA; 

2 – A AEA não se responsabiliza por eventuais downloads que, ilegalmente, sejam 

feitos dos trabalhos expostos no seu portal;  

3 – Ficará a cargo de cada participante, o risco de perdas ou danos das 

fotografias ou outro material resultante do processo de envio; 

4 – Ao submeter as suas obras a concurso, o participante aceita os termos deste 

Regulamento e as condições aqui expostas; 

5 – As fotografias impressas para exposição, são propriedade da AEA; 

6 – Qualquer omissão que se verifique no presente regulamento, será resolvida 

pela entidade organizadora. 

 

A Organização 

Associação dos Emigrantes Açorianos. 
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