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Regulamento da Rota das Imagens 

 

A ROTA DAS IMAGENS é uma iniciativa da Associação Teia D’Impulsos, organizada 

no âmbito da 3ª Rota do Petisco de Portimão, que decorre de 6 de Setembro a 13 de 

Outubro de 2013, com o apoio de André Mota – Fotografia & Vídeo. Através da 

expressão fotográfica pretende-se promover um olhar criativo sobre esta iniciativa, 

convidando assim os participantes da Rota do Petisco a deixarem também a sua 

marca na Rota. O presente documento tem por fim regulamentar a participação dos 

interessados na ROTA DAS IMAGENS. 

1. A ROTA DAS IMAGENS tem o seu início a 6 de Setembro de 2013, 

prolongando-se até ao dia 6 de Outubro de 2013.  

2. A inscrição na ROTA DAS IMAGENS efectua-se através do envio de e-mail 

para o endereço rotadasimagens@gmail.com, onde deverá constar a 

identificação do participante: nome, data de nascimento, contacto telefónico e 

contacto de e-mail. No mesmo e-mail, deverão ser anexadas as fotografias 

para participação na ROTA DAS IMAGENS. Apenas serão aceites as 

inscrições recebidas até às 23h59 do dia 6 de Outubro. 

3. A ROTA DAS IMAGENS decorre segundo 3 temas: 

- Tema 1: A Gastronomia na Rota do Petisco, onde as jóias 

gastronómicas da Rota do Petisco são o principal destaque. 

- Tema 2: A Animação da Rota do Petisco, onde se desafia os 

participantes deste passatempo a expressar fotograficamente a 

animação que se vive na Rota. 

- Tema 3: Criatividade na Rota do Petisco, tema livre onde os 

participantes poderão dar azo à sua criatividade, tendo sempre a Rota 

do Petisco de Portimão como pano de fundo.  

4. Apenas serão aceites fotografias em formato digital. Cada participante da 

ROTA DAS IMAGENS pode enviar um máximo de 3 fotografias por cada tema, 

que deverão ser enviadas em anexo ao e-mail onde efectuam a inscrição nesta 

iniciativa. As fotografias apenas deverão estar numeradas com identificação do 

respectivo tema (Ex: Foto 1 – Tema 1). As fotografias deverão estar em 

formato JPEG, GIF ou PNG, com uma dimensão mínima de 1Mb. 

5. Em função da decisão do Júri da ROTA DAS IMAGENS, aos melhores ficheiros 

de imagens digitais enviados, serão entregues os seguintes prémios, com o 

apoio de André Mota – Fotografia & Vídeo: 
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- 1º Prémio: 1 Álbum digital 20X20 cm com 5 planos e 20 fotos 

- 2º Prémio: Sessão de estúdio fotográfico na loja com oferta de 8 fotos 

15X20 cm  

- 3º Prémio: Impressão de 100 fotos no tamanho 10X15 cm. 

6. O Júri é composto por 3 elementos designados pela organização da Rota do 

Petisco de Portimão, que avaliarão os trabalhos sob o anonimato dos 

respectivos autores, sendo a sua decisão, da qual não haverá recurso, 

anunciada na Festa de Encerramento da Rota do Petisco de Portimão, que irá 

decorrer no dia 25 de Outubro, a partir das 21h, na Casa Manuel Teixeira 

Gomes em Portimão. É ainda da responsabilidade do Júri a selecção das 

imagens que irão ser apresentadas na Exposição: “A Minha Marca na Rota” 

que terá a sua abertura na Festa de Encerramento da Rota.  

7. A organização garante o máximo cuidado com os trabalhos recebidos, não se 

responsabilizando contudo por eventuais danos ou extravios praticados por 

terceiros. 

8. As imagens participantes na ROTA DAS IMAGENS serão propriedade da 

Associação Teia D’Impulsos, podendo sempre os seus autores aceder à 

reprodução das mesmas, mediante contacto prévio com a Associação Teia 

D’Impulsos, à qual cedem os respectivos direitos de reprodução. 

9. A participação nesta Corrida Fotográfica implica a plena aceitação deste 

regulamento.  

10. Para mais informações consultar o site da Associação Teia D’Impulsos: 

www.teiadimpulsos.pt. Em caso de dúvidas, questões ou comentários estes 

deverão ser enviados para rotadasimagens@gmail.com.  

   

Portimão, 5 de Agosto de 2013 

 

A Direção da Teia D’Impulsos 
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