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REGULAMENTO
DO PASSATEMPO DE FOTOGRAFIA, O MEU PORTO 2014

Contexto e Objetivos
A Associação para a Medicina as Artes e as Ideias (AMAI) promove o Passatempo de Fotografia O MEU PORTO 2014, com o apoio 
de Mediviagem, Douro Acima, Edições Afrontamento e César Santos Silva.
Este passatempo explora as singularidades da fotografia como expressão artística, para documentar a cidade, os pormenores ar-
quitetónicos, as gentes e a realidade sócio cultural da cidade do Porto e desta forma promover a paixão pela visão mais atenta da 
cidade que olhamos todos os dias.

Prémios
1º Prémio: Um fim de semana em Apartamento Turístico no Porto, oferta da Mediviagem.
2º Prémio: Viagem Porto-Régua para duas pessoas, oferta da Douro Acima.  
3ª Prémio: Livro  A Torre da Cidade de Hélder Pacheco, oferta das Edições Afrontamento
Menções Honrosas: Livro Passeios pelo Porto de César Santos Silva, oferta do autor.
Os Prémios serão anunciados na cerimónia que celebra o Aniversário da AMAI em 5 de Dezembro de 2014.

Participantes
O passatempo está aberto a todos os que queiram participar, seja qual for o local ou país onde se encontrem.
A AMAI convida os interessados a visitar o seu site - www.amaieurope.org - para que conheçam as suas atividades e se envolvam nas 
suas iniciativas, podendo mesmo, se assim o entenderem, colaborar de forma regular ao tornarem-se Amigos da AMAI.

Especificações técnicas
Os trabalhos deverão ser enviados em formato digital, via Dropbox/Wetransfer e partilhados com AMAI através do email geral@
amaieurope.org. 

Cada participante poderá apresentar um máximo de três fotografias.
Os participantes deverão confirmar por escrito a autoria e os direitos de autor das fotografias e declarar que permitem a sua ex-
posição; no caso das fotografias premiadas a sua publicação e/ou utilização para fins e nos meios entendidos como convenientes 
pelo promotor.
A entrega dos originais pressupõe o conhecimento e aceitação do presente regulamento.

Júri
O Júri do Passatempo de Fotografia – O MEU PORTO 2014 é constituído por: 
Hélder Pacheco (Natural da Freguesia da Vitória, Porto. Professor de História Social e Cultural do Porto. Membro do Instituto D, 
António Ferreira Gomes. Cronista do Jornal de Notícias e Ensaísta sobre temas de património e tradições populares do Porto. Autor 
de dezenas de obras pulicadas sobre o Porto e sua região) 
Leonel Castro (Fotojornalista. Licenciado em Jornalismo Internacional. Pertence à redação do Jornal de Noticias. Recebeu vários 
prémios na categoria de Fotojornalismo. Vencedor do 1º prémio e de uma Menção Honrosa do Passatempo de Fotografia Viagem a 
São Tomé e Príncipe, organizado pela AMAI em 2010)
Peter Ribton (Fotógrafo e cineasta nascido na Cidade do Cabo na África do Sul. Peter vive verdadeiras aventuras fotográficas e 
filmagem fantásticas: desde o Cosmódromo de Baikonur  até o rio Limpopo em Botsuana. Faz trabalhos para a National Geografic e 
BBC, entre outros).

As decisões do Júri são soberanas e não são admitidos recursos. O Júri reserva-se o direito de não selecionar qualquer autor ou de 
não atribuir o prémio, caso considere que os projetos enviados não estejam em conformidade com os objetivos e critérios definidos.
Os elementos do Júri e da organização devem abster-se de participar e/ou incorrer em situações que prefigurem qualquer tipo de 
conflitos de interesse;

Critérios de avaliação
Os critérios de ponderação do Júri para a apreciação dos projetos concorrentes são os seguintes: adequação ao tema proposto; 
qualidade artística e conceptual das fotografias; interesse e originalidade dos trabalhos.

Envio dos trabalhos
Os trabalhos deverão ser enviadas em formato digital, via Dropbox/Wesend para geral@amaieurope.org até ao dia 28 de novembro 
de 2014, às 20h00. A AMAI partilhará os trabalhos com os três membros do júri em simultâneo. Os trabalhos recebidos após essa data 
e hora serão excluídos do passatempo.

Disposições finais
Todas as participações no passatempo pressupõem a total aceitação das regras estabelecidas neste Regulamento.
O não cumprimento destas regras invalida a valorização dos trabalhos enviados.
Todas as dúvidas ou casos omissos a este regulamento serão decididos pelo Júri.
As datas aqui referidas poderão, por circunstâncias imprevistas, ser alteradas.
Para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional pf. contatar a AMAI 
(geral@amaieurope.org ou +351 22 6079607 ou + 351 91 7579740)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Passatempo de Fotografia O MEU PORTO 2014

FICHA DE INSCRIÇÃO (escrever em maiúsculas manualmente e depois de assinada e digitalizada, partilhar com geral@amaieurope.
org na Dropbox/Wesend acompanhando as fotografias).

Nome:________________________________________________________________________________________________________

Data Nascimento _______________  Nº BI : _____________  Local e data de emissão______________________________________

Morada:_______________________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _________________________________ Código Postal:__________-______ Telefone/Telemóvel:___________________

Email: ____________________________________ Profissão:________________________

Nº de fotografias enviadas : ______

Declaro ser o autor das fotografias apresentadas ao passatempo O MEU PORTO 2014 e deter os respetivos direitos de autor. Declaro 
ainda que permito a sua exposição, e no caso de as fotografias serem premiadas a sua publicação e/ou utilização para fins e nos 
meios entendidos como convenientes pelo promotor.

Data ____________________

Assinatura _________________________________________________________________


