
 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

O Melhor da Bairrada! 

Comissão Vitivinícola da Bairrada 

 

ENQUADRAMENTO 

No âmbito do evento BAIRRADA – Vinhos & Sabores 2017, o concurso fotográfico “O Melhor 

da Bairrada” decorre de 1 a 25 agosto, estando aberto à participação do público em geral. 

 

CAPÍTULO I 

OBJECTIVOS E TEMA 

O concurso pretende sensibilizar e promover a região da Bairrada. 

O tema “O Melhor da Bairrada”, pretende mostrar o vasto património cultural e natural da 

região da Bairrada, bem como as suas tradições da vinha e do vinho. Passando pela 

gastronomia, as artes as suas gentes e as características particulares da região. 

 

CAPÍTULO II 

CONCORRENTES 

 O concurso é aberto ao público em geral, excluindo-se os membros do júri. 

 Os concorrentes devem apresentar-se individualmente. 

 Cada participante poderá apresentar até 2 fotografias. 

 

CAPÍTULO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes especificidades: 

 Fotografias a cores ou preto e branco. 

 As Fotografias deverão ser inseridas no website da VINHO Grandes Escolhas, 

www.grandesescolhas.com entre o dia 1 e o dia 25 de agosto. 

 As fotografias deverão ser enviadas com formulário de inscrição, em JPEG com o 

máximo de 10MB. Os participantes devem guardar a versão original em alta resolução 

de 300dpi do tamanho original da fotografia, para o caso de serem selecionadas pelo 

júri. 

 As fotografias deverão ter o nome do ficheiro digital com identificação do elemento 

fotografado e o nome do autor. 

 

A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das fotografias à 

Comissão Vitivinícola da Bairrada que poderá utilizá-las em publicações e meios de divulgação 

da região, renunciando o autor de qualquer contrapartida financeira ou de outra natureza. A 

Comissão Vitivinícola da Bairrada compromete-se a nomear o autor das fotografias nas 

utilizações que venha a fazer. 

 

Os trabalhos inscritos no concurso devem ser completamente originais e inéditos e as imagens 

captadas na região da Bairrada. 

Não serão aceites fotografias compostas ou digitalmente manipuladas, assim como com 

qualquer artifício. 

 

http://www.grandesescolhas.com/


 

 

 

Os participantes serão responsáveis pela originalidade dos trabalhos, garantindo a sua autoria 

e assumindo a responsabilidade de possíveis reclamações no que diz respeito a direitos de 

autor e direitos conexos. 

 

CAPÍTULO IV 

JÚRI 

O júri é orientado pelo Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, José Pedro Soares e 

composto por profissionais de relevo nas áreas da fotografia, jornalismo e artes visuais.  

As fotografias serão apreciadas pelo júri que selecionará as 3 vencedoras até ao final do dia 29 

agosto. 

 

CAPÍTULO V 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DE PRÉMIOS. 

Os trabalhos vencedores serão expostos no Velódromo de Sangalhos, aquando do evento 

BAIRRADA Vinhos & Sabores a realizar entre os dias 8 e 10 de setembro. 

Os autores dos trabalhos vencedores serão premiados com um voucher Rota da Bairrada, no 

valor de 500€ para o 1º prémio, 250€ para o 2º prémio e 150€ para o 3º prémio. 

Os vouchers serão convertidos em momentos na Bairrada, como alojamento, provas de 

vinhos, experiencias gastronómicas ou produtos locais. 

Os autores premiados serão notificados, por correio eletrónico e informados sobre a hora, dia 

e local da entrega dos prémios. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, 

única entidade competente para o efeito. 

Quaisquer esclarecimentos devem ser solicitados a margaridaricardo@grandesescolhas.com 
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