
 

 
 
1. OBJECTIVOS 
 
O concurso tem como objectivos sensibilizar as pessoas mobilizando os seus sentidos para a capacidade de 
observação das questões ambientais em conjunto com ideais tecnológicos no âmbito do “Ano Internacional da 
Luz”. 
Deste modo, destacamos  a importância da luz e das tecnologias ópticas na vida dos cidadãos, assim como 
no futuro e no desenvolvimento das sociedades de todo o mundo. É de salientar também o facto de este ano 
se completarem 100 anos de teoria da relatividade, de Albert Einstein e, de entre outras, 50 anos da 
descoberta da radiação cósmica de fundo, a radiação emitida no Big Bang.  
 
Este concurso surge como forma de chamar a atenção para a importância mundial das tecnologias baseadas 
na luz que promovem o desenvolvimento sustentável e fornecem soluções para os desafios mundiais nas 
áreas de energia, educação, agricultura, comunicação e saúde. Assim o tema vai concentrar-se em 
consciencializar os cidadãos de que a luz exerce um papel essencial no nosso quotidiano para além de 
ampliar o conhecimento gerando ações concretas e inovadoras e estimulando parcerias e diálogos em torno 
da fotónica. O objetivo é, portanto, aumentar a consciência do potencial que a luz tem na construção de um 
futuro mais sustentável e mais pacífico.  
 
Conhecendo esta realidade, e tendo como perspectiva a sensibilização e consciencialização do desafio do 
ano internacional da Luz, a Villa Cesari pretende, como já supracitado, através da fotografia promover uma 
iniciativa (in)formativa e de divulgação para a comunidade sobre o  trabalho que se tem desenvolvido ao nível 
das Tecnologias baseadas na Luz.  
Neste sentido, esta é uma oportunidade única para se inspirar, educar e para se unir em escala mundial à 
valorização da luz. Desde o arco-íris até à fotossíntese, passando pelos lasers usados nos supermercados e 
na fotografia, qualquer tópico serve de inspiração para se fazer arte neste tema. 
 
 

2. TEMA 
 
“Ano Internacional da Luz” 
 “A luz dá-nos a vida através da fotossíntese, deixa-nos ver para trás no tempo em direcção ao Big Bang 
cósmico e ajuda-nos a comunicar com outros seres vivos sencientes aqui na Terra – e talvez com outros no 
espaço exterior, caso os encontremos”, notou o cientista da NASA John Mather. Assim, lançamos o repto para 
uma abordagem fotográfica que capte exemplos da vida humana em conjunto com tecnologias que se 
baseiam na luz, registados em qualquer ponto do nosso planeta. 
 
 
3. PARTICIPANTES 

 
Pode participar qualquer pessoa com idade superior a 6 anos, excluindo-se os membros do júri do evento. 
O concurso terá 2 escalões: 
1º Escalão - dos 6 aos 16 anos de idade 
2º Escalão - dos 17 aos 99 anos de idade 
 
 
4. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 
4.1 - Cada participante pode concorrer com duas fotografias. Só serão aceites ficheiros jpeg, com lado maior 
com 1.200 pixels, em resolução de 72 ppp. O nome do ficheiro digital de cada foto incluirá, 
obrigatoriamente, os seguintes itens: título da foto; local; e nome do autor. À semelhança deste exemplo: 
Raio de luz - Pinheiro – Pedro Silva.  
4.2 - Não são admitidas a concurso fotografias resultantes de montagem ou manipulação de mais de uma 
imagem e/ou fotografia.  



 

 
 
 
5. PARTICIPAÇÃO 

  
5.1 - Os trabalhos a concurso devem ser enviados por correio electrónico para: villacul@villacesari.org 
designando no assunto: Concurso Fotográfico. Na mensagem deverão constar, obrigatoriamente, os 
seguintes dados pessoais do concorrente/autor das fotografias:  
Nome completo  
Idade  
Morada completa  
Código Postal   
Telefone ou Telemóvel  
E-mail  
5.2 - No caso de concorrentes menores de idade (entre 6 e 18 anos) para além dos seus dados pessoais, 
exige-se a inclusão dos dados do encarregado de educação ou tutor – itens indicados no ponto anterior –, o 
qual se responsabilizará pelo conteúdo das fotos apresentadas pelo concorrente. 
5.3 - A organização não se responsabilizará por danos ou extravios de trabalhos, nem por deficiências na 
comunicação por correio electrónico.  
5.4 - A data limite para recepção das fotografias a concurso é o dia 30 de Junho de 2015. 
5.5 – Para esclarecimentos adicionais contactar por e-mail: villacul@villacesari.org 

 
 

6. JÚRI 
 

6.1 - O Júri será presidido por um elemento Villa Cesari, dois designers, e dois fotógrafos profissionais. 
6.2 - Das decisões do júri não haverá recurso.  
 
 
7. PRÉMIOS  

 
7.1 – Haverá prémios para os três primeiros classificados de cada escalão e um prémio para a fotografia mais 
votada pelos visitantes da exposição. 
 
Escalão dos 6 aos 16 anos 
1º Prémio: Cartão 100€ WORTEN 
2º Prémio: Cartão 50€ WORTEN 
3º Prémio: Candeeiro secretaria OLMAR + vale Zig Zag 25€ 
  
Escalão dos 17 aos 99 anos 
1º Prémio: Tablet MEO 
2º Prémio: Cartão 50€ WORTEN 
3º Prémio: Candeeiro secretaria OLMAR + vale Zig Zag 25€ 
  
Premio escolha dos visitantes da exposição, cartão 20€ WORTEN 
 
Haverá lembrança de participação para todos os concorrentes admitidos a concurso. 
 
7.2 - Ao Júri reserva-se o direito de não admitir a concurso fotografias que não se enquadrem no tema 
proposto.  
7.3 - O Júri poderá atribuir menções honrosas.  
7.4 - A entrega dos prémios decorrerá no Casa de Leitura, no jardim da Gandara, em Cesar, dia 19 de Julho 
às 15 horas.  
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8. EXPOSIÇÃO  
 

8.1 – Todas as fotos admitidas a concurso serão exibidas publicamente na exposição a decorrer de 10 a 19 de 
Julho de 2015, na Casa de Leitura, na Praça da Liberdade, em Cesar. 
8.2 - Os concorrentes premiados serão informados, por correio electrónico, até ao dia 10 de Julho. 
 
 
9. DIREITO DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS 

  
9.1 - As fotografias fornecidas passarão a integrar o acervo do Arquivo Fotográfico da Villa Cesari.  
9.2 - Com a apresentação a concurso, os participantes autorizarão tacitamente à Villa Cesari, a exposição dos 
seus trabalhos e, no caso das fotografias premiadas a sua eventual divulgação e reprodução por esta 
entidade organizadora do evento, em edições, publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios gráficos 
promocionais e outros.  
9.3 - A Villa Cesari compromete-se, todavia, a mencionar sempre o nome do autor das fotografias premiadas 
nas utilizações que delas venha a fazer, renunciando este a receber qualquer contrapartida financeira ou de 
outra índole, considerando ambas as partes que o objectivo dessas publicações, edições e outras tem 
relevado interesse cultural, promocional e social.  
9.4 - Os participantes no concurso garantem e responsabilizam-se perante a Villa Cesar, pelo cumprimento 
das disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre as fotografias 
apresentadas, declarando que a sua difusão e/ou a sua reprodução não lesam, nem prejudicam quaisquer 
direitos de terceiros.  

 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
10.1 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, única entidade competente 
para o efeito.  
10.2 - A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes normas de participação.  
 


