
O Concurso, tal como nas duas últimas edições, decorre em duas fases, introduzindo-se ligeiras alterações, 
tendo em vista diversificar mais a seleção mensal de fotos e a atribuição de prémios, que passam de três 
para quatro. 

Fase Mensal
Decorre de Março a Outubro, durante a qual os concorrentes poderão enviar as suas fotos, até ao último dia 
de cada mês. Mantém-se a regra de que cada concorrente poderá apresentar a concurso duas fotografias a 
cores e duas a preto e branco, dentro das normas constantes no Regulamento. De todas as fotos apresentadas, 
o júri escolherá até um máximo de quatro em cada uma das modalidades. 

Fase Final
Decorre em Novembro e destina-se à avaliação pelo Júri de todos os trabalhos selecionados mensalmente 
e á atribuição dos prémios finais.

Para concorrer, basta enviar os trabalhos para o endereço de 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.
Na mensagem de envio deve indicar o nome do concorrente e os contactos.

Cada ficheiro deve conter o nome da fotografia, local e ano de captura, modalidade (cores ou PB) e número 
de sócio (sendo familiar deve acrescentar a letra F). 
EX: reflexo_Coimbra_2019_cores_1111 ou 1111_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.

De entre todos os trabalhos selecionados pelo júri nas etapas mensais, serão escolhidos os premiados na etapa 
final, a quem serão atribuídos os seguintes prémios, em cheque brinde de empresa do ramo fotográfico, 
a cada uma das modalidades - cores e PB:

1º prémio - 250,00€;        2º prémio - 150,00€;        3º prémio - 100,00€;        4º prémio – 50,00€.

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

PARTICIPA      É FÁCIL CONCORRER      PODES GANHAR
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.

Aguardamos o envio dos vossos trabalhos !

Está lançado o XV Concurso de Fotografia do STEC que decorrerá de Março a Outubro
de 2020. Poderão concorrer todos os sócios do STEC e seus familiares diretos. 
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Sede STEC - LISBOA 
Largo Machado de Assis, Lote-A, 1700-116 LISBOA
tel 21 845 4970/1 - móv 93 859 0888,  91 849 6124 
fax 21 845 4972

Delegação STEC - PORTO
R. do Bolhão, 85 - 4º Dto, 4000-112 PORTO
tel 22 338 9076,  22 338 9128
fax 22 338 9348

Delegação STEC - COIMBRA
R. do Carmo, 54 - 5º AA, 3000-098 COIMBRA
tel 23 982 7686,  23 982 8554
fax 23 982 6802
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