
Com os dispositivos móveis, a facilidade de captar imagens aumentou exponencialmente. Somos hoje confrontados com 
trabalhos de pessoas que, sem o saber, têm dentro de si uma enorme capacidade de observação e de captar imagens com 
conteúdos interessantes. Paisagem, fotografia de viagem, cenas de rua, fotografia criativa, macrofotografia, são áreas em 
que é possível dar largas à criatividade. 

Por isso, esta é uma iniciativa aberta a todos, independentemente do nível de conhecimentos, onde se pretende, acima 
de tudo, contribuir para, de uma forma saudável, ocupar os tempos livres e, quem sabe, revelar o fotógrafo que há em 
cada um de nós.

É esse desafio que vos queremos lançar.
Enviem as vossas fotografias e, quem sabe, não irão surpreender-se com o resultado!

Tal como nas últimas edições, o Concurso decorrerá em duas fases - mensal e final. Introduzimos pequenas alterações 
ao regulamento, especialmente na fase mensal, com o objetivo de permitir o acesso à fase final de um maior e mais 
diversificado número de concorrentes.

- FasE MEnsal -
Decorre de Março a Outubro, durante a qual os concorrentes poderão enviar as suas fotos, até ao último dia de cada mês. 
Cada sócio+familiar poderá apresentar a concurso uma fotografia a cores e uma a preto e branco (PB), obedecendo 
às normas constantes no Regulamento. De todas as fotos apresentadas, o júri escolherá até um máximo de quatro, em 
cada uma das modalidades – cores e PB.

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail fotografia@stec.pt via WETRansFER (www.wetransfer.com) ou outra 
ferramenta semelhante, em ficheiros JPEG, com uma resolução mínima de 2.000 píxeis do lado maior, sendo aceites 
fotografias captadas por equipamentos móveis, desde que obedeçam à resolução mínima indicada no regulamento.

Cada ficheiro deve indicar o nome da fotografia, local e ano de captura, modalidade (cores ou PB) e número de sócio 
(sendo familiar deve acrescentar a letra F), separados por _
EX: sol nascente_Porto_2019_cores_1001 (ou 1001_F).

a divulgação dos trabalhos escolhidos em cada mês será feita através do site do sTEC, no decorrer da primeira 
quinzena do mês seguinte ao da sua apresentação.

- FasE Final -
Decorre em Novembro e destina-se à avaliação pelo Júri de todos os trabalhos selecionados mensalmente e á atribuição 
dos prémios finais, a cores e PB:

1º prémio - 250€;      2º prémio - 150€;      3º prémio - 100€;      4º prémio - 50€.  
Serão ainda atribuídas menções honrosas.

No final do concurso será oferecido a todos os concorrentes, como prémio de participação, um catálogo com a 
publicação de uma seleção das fotos apresentadas por todos os participantes.

O Regulamento, de consulta obrigatória, pode ser acedido na página do sTEC na internet, 
ou diretamente na sede ou nas Delegações de Coimbra e Porto.

aCEiTa O DEsaFiO!     Envia as Tuas FOTOs!

Informamos os amantes de fotografia, sócios do STEC e familiares diretos, que decorrerá, de Março 
a Outubro de 2021, mais uma edição do Concurso de Fotografia, nos moldes da edição anterior.
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