
 

 

 
 

PASSATEMPO DE FOTOGRAFIA 
“Raízes mediterrânicas no Algarve – do passado ao presente”. 

 
 

REGULAMENTO  

Introdução 
Desde Dezembro de 2013, na cidade Baku, no Azerbaijão, Portugal passou a contar com a 
sua segunda inscrição na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, - “A Dieta 
Mediterrânica “ - sendo a primeira vez que o Algarve e Tavira, como cidade 
representativa, viram a sua cultura reconhecida pela UNESCO. 
Subscreveram esta candidatura transnacional sete Estados com culturas mediterrânicas 
milenares: Portugal (Tavira), Chipre (Agros), Croácia (Hvar e Brac), Grécia (Koroni), 
Espanha (Soria), Itália (Cilento) e Marrocos (Chefchaouen). 
 
“A Dieta Mediterrânica, com origem no termo grego “daiata”, é um estilo de vida milenar, 
um modelo cultural resultante da sabedoria ancestral, transmitida de geração em geração, 
o qual abrange técnicas e práticas produtivas e extrativas, nomeadamente, de agricultura 
e pescas, formas de preparação, confeção e consumo dos alimentos, festividades e 
convivialidades, tradições orais e expressões artísticas.” – in Câmara Municipal de Tavira. 
 

 
 



 

 

Artigo 1º - Objetivos 
O passatempo de fotografia “Raízes mediterrânicas no Algarve – do passado ao 
presente”, tem como objetivo, impulsionar a captação de registos fotográficos que 
identifiquem a identidade mediterrânica na região, e onde estejam patentes os diálogos 
transversais entre o passado e a contemporaneidade. 
 

Artigo 2º - Entidades Promotoras 
O passatempo de fotografia “Raízes mediterrânicas no Algarve – do passado ao 
presente” é uma iniciativa conjunta das seguintes entidades: 
 

a. Direção Regional de Cultura do Algarve (doravante designada por DRCAlg) 
b. Região de Turismo do Algarve (doravante designada por RTA),  
c. Apoio de outras entidades públicas ou privadas. 

 
 

Artigo 3º - Tema 
O tema do presente passatempo é um desafio para deambular pelo Algarve descobrindo 
e “captando”, de forma criativa, o património imaterial algarvio na ampla visão e 
diversidade dos elementos que hoje fazem parte integrante do Património Imaterial da 
Dieta Mediterrânica. 
 

Artigo 4º - Destinatários 
1. O passatempo é dirigido à população em geral, a partir dos 18 anos de idade.  
2. É vedada a participação neste passatempo aos colaboradores da DRCAlg, da RTA e 
das entidades apoiantes do passatempo, bem como aos colaboradores das entidades 
representadas no Júri e seus familiares diretos. 
 

Artigo 5º - Requisitos da Candidatura 
1. Os trabalhos submetidos a concurso são individuais.  
2. Cada participante apenas poderá apresentar um máximo de 3 fotografias.  



 

 

3. Só poderão ser apresentadas imagens cujos direitos de autor pertençam 
inequivocamente, e sem exceção, ao participante. 
4. Só poderão ser apresentadas imagens captadas no Algarve, devendo o candidato 
identificar, claramente (no formulário de candidatura), o concelho e local a que cada 
imagem se refere. 
5. As imagens candidatadas a este passatempo não poderão ter sido premiadas noutros 
passatempos ou concursos. 
6. Só serão admitidas neste passatempo, imagens de origem claramente fotográfica, a 
preto e branco ou a cor, captadas em formato digital, devendo cumprir as seguintes 
especificações: 

a. Formato: JPG 
b. Dimensão: Mínimo de 3000 pixéis na medida maior da fotografia. 
c. Tamanho do ficheiro: máximo de 4 MB. 

 
7. Não serão aceites fotografias com tratamento de imagem. 
8. Todos os participantes deverão preencher o formulário de candidatura existente nos 
sites www.cultalg.pt e www.turismodoalgarve.pt e gravá-lo num cd, dvd, pen usb, ou 
fazer o upload para o FTP da RTA, juntamente com as fotografias candidatas. Cada uma 
das fotografias deverá ser gravada em separado e identificada com o número a que 
corresponde na ficha de inscrição. 
9. Para efetuar o upload do material na pasta “Raizes_mediterranicas” no FTP da RTA, 
deverá aceder a ftp.turismodoalgarve.pt e inserir as seguintes credenciais: 

 - Username: patrimonio 
 - Password: mediterranico 
10. Os trabalhos apresentados nos restantes suportes (cd, dvd ou pen usb), deverão ser 
entregues num envelope fechado com identificação do passatempo ou remetidos para o 
seguinte endereço: 

Núcleo de Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade 
Região de Turismo do Algarve 
Av. 5 de Outubro, 18 
8000-076 FARO 



 

 

11. Qualquer dúvida que o presente Regulamento possa suscitar, poderá ser 
apresentada à organização, para o e-mail comunicacao@cultalg.pt ou 
marketing@turismodoalgarve.pt, até ao término da data prevista para submissão dos 
trabalhos (29 de agosto). 
    

Artigo 6º - Critérios de Avaliação 
1. O processo de avaliação das peças candidatas a este passatempo terá duas 
componentes: 
 a. Componente 1 – Votação do Júri (70% de ponderação) - A votação do júri será 
efetuada seguindo critérios de criatividade, originalidade na abordagem do tema, 
capacidade de comunicação para a interpretação do património imaterial, qualidade 
técnica e artística da fotografia. 
 b. Componente 2 – Facebook (30% de ponderação) - A votação no Facebook irá 
processar-se da seguinte forma: no dia 8 de setembro será criado, na página 
www.facebook.com/VisitAlgarve, um álbum com o nome “Raízes mediterrânicas no 
Algarve – do passado ao presente” sendo aí carregadas todas as fotos elegíveis, por 
ordem de participação/chegada, até ao dia 29 de agosto, às 17.00hs. 
As fotografias estarão online, entre 8 e 19 de setembro, para votação através da 
atribuição de “gosto”. Após esse período será atribuída uma pontuação a cada fotografia 
em função do número de “gostos” conseguido. 

 
Artigo 7º - Calendarização do Passatempo 

1. De 4 a 29 de agosto  
2. Recepção de fotografias: até 29 de agosto de 2014 às 17h00 (em caso de envio dos 
trabalhos por correio, serão aceites as participações com carimbo dos correios datados 
de 29 de agosto de 2014) para: 

Núcleo de Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade 
Região de Turismo do Algarve 
Av. 5 de Outubro, 18 
8000-076 FARO 

3. Deliberação do Júri: até 19 de setembro de 2014. 



 

 

4. Votação no Facebook: de 08 a 19 de setembro de 2014 
5. Anúncio Público dos Premiados e Atribuição dos Prémios: até 01 de outubro de 2014  
    

Artigo 8º - Júri 
1. O júri será constituído por um mínimo de três individualidades de reconhecida 

idoneidade: um representante da DRCAlg, que presidirá ao júri, um 
representante da RTA e um fotógrafo profissional a designar oportunamente. 

2.  O Presidente do júri terá voto de qualidade. 
3.  Após apuramento do resultado final, será o júri a decidir sobre eventuais 

empates. 
4. A decisão do júri é final e irrevogável, não cabendo recurso. 
5. O Júri reserva-se o direito de solicitar os esclarecimentos que considere 

necessários e de excluir os trabalhos que não se integrem na temática geral do 
passatempo, que não respeitem as regras estabelecidas no presente 
Regulamento ou que suscitem dúvidas quanto ao local de captação das imagens 
apresentadas. 

 
Artigo 9º - Direitos de autor 

1. O participante garante ser o detentor de todos os direitos de autor e conexos 
associados à(s) fotografia(s) submetida(s). Nessa qualidade, o participante cede 
os seus direitos de autor, bem como quaisquer outros direitos eventualmente 
existentes, para que a DRCAlg e a RTA a(s) possam utilizar livremente e para os 
fins que entenderem convenientes, sem que lhe(s) possa ser exigida qualquer 
contrapartida, a título de remuneração, compensação ou outro, não lhe(s) sendo 
imputável qualquer tipo de responsabilidade por esse facto. 

2. O participante terá que assinar uma declaração escrita de cedência de direitos de 
autor. 

3.  O participante responsabiliza-se perante a DRCAlg e a RTA, bem como, perante 
quaisquer terceiros por todos os eventuais danos causados pela divulgação da(s) 
sua(s) fotografias(s). 



 

 

 

Artigo 10º - Protecção e tratamento de dados 
1. Os dados pessoais que forem recolhidos no âmbito do passatempo, serão tratados com 

respeito pela legislação de protecção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.º 
67/98, de 26 de Outubro, e a Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto, sendo que o 
passatempo em causa pressupõe o conhecimento e aceitação do seguinte: 
a. Os participantes aceitam que o fornecimento dos dados é necessário e obrigatório 

para efeitos de processamento do passatempo, apuramento do vencedor e entrega 
dos prémios. Os participantes aceitam igualmente que os respectivos dados 
recolhidos sejam utilizados para efeitos de acções de divulgação e marketing. Os 
dados serão recolhidos e tratados pela RTA; 
 

b. A DRCAlg e a RTA garantem a segurança e confidencialidade do tratamento, bem 
como a possibilidade de acesso, rectificação e cancelamento dos dados aos 
participantes que assim o desejem e o comuniquem, através dos e-mails: 
comunicacao@cultalg.pt e marketing@turismodoalgarve.pt ou por carta para 
Direção Regional de Cultura do Algarve - Rua Francisco Horta nº 9 – 1º Dto, 8000-
345 Faro e Região de Turismo do Algarve - Avenida 5 de Outubro, 18, 8000 – 076 
Faro; 
 c. Os dados de identificação pessoal obtidos poderão ser disponibilizados para o 
apuramento de responsabilidade civil e criminal, mediante solicitação da autoridade 
judiciária competente, nos termos da legislação aplicável. 

 
Artigo 11º - Prémios 

1. O Júri poderá decidir não atribuir quaisquer prémios se verificar que os trabalhos 
apresentados não têm a qualidade e criatividade desejadas ou que existem menos de 10 
trabalhos candidatados. 
2. Os prémios a atribuir serão os seguintes: 

a. 1º lugar –  2 noites de alojamento para 2 pessoas em qualquer hotel do grupo 
Luna Hotels & Resorts (voucher válido até 30/06/2015 exceto as datas de 1 de 
julho a 15 de setembro e épocas festivas – Natal, Passagem de ano, Carnaval e 
Páscoa) e ainda um conjunto de 3 peças de cerâmica do ceramista Jorge Mealha. 



 

 

b. 2º lugar – 2 noites de alojamento para 2 pessoas no hotel Pedras del Rei, e ainda 
um passaporte de entrada gratuita, para 2 pessoas nos Monumentos – Fortaleza 
de Sagres e Ruínas Romanas de Milreu , uma peça de cerâmica de Jorge Mealha. 
c. 3º lugar - Produtos merchandising da RTA e um cheque de oferta de publicações da DRCALg no valor de € 25,00.  

3. Todos os participantes receberão um diploma de participação. 
4. As melhores fotografias serão publicadas em lugar de destaque no site da DRCAlg, no 
Guia Mensal de Eventos (Guia Algarve) e divulgadas nas redes sociais das entidades 
promotoras. 
 

Artigo 12º - Disposições Finais 
1. A apresentação dos trabalhos pressupõe a plena aceitação do presente Regulamento. 
2. O presente Regulamento poderá ser livremente alterado, nomeadamente no que respeita 

a prazos, por decisão da RTA e da DRCAlg. Para o efeito, será dado conhecimento público 
prévio.  

3. c) Os casos omissos no presente Regulamento serão dirimidos pelo Júri. 
d) O presente documento está disponível para consulta de todos os interessados em 
www.cultalg.pt e www.turismodoalgarve.pt.  
 


