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OBJECTIVO 

1- É uma iniciativa da Associação de Fotógrafos Amadores de Vila Real de Santo 
António, organizada em parceria com a autarquia de Vila Real de Santo António, e 
integrada no 245.º aniversário das comemorações da fundação de Vila Real de 
Santo António.  
2- Pretende-se através da criatividade fotográfica promover um olhar atual sobre o 
concelho de Vila Real de Santo António. 
3- A Maratona de Fotografia ¼ Escuro é realizada na modalidade de fotografia 
digital (Máquina com cartão digital) mediante inscrição prévia. 
4- O espaço geográfico e temático a fotografar pode compreender toda a área 
respetiva do concelho de VRSA, nomeadamente as freguesias de VRSA, Monte 
Gordo e Cacela. 

DURAÇÃO E PONTOS DE ENCONTRO 

5- Os participantes deverão assegurar um meio de transporte autónomo para a livre 
deslocação no Município. 
6- A atividade terá início às 8.30h, em Cacela Velha, na Casa do Pároco, após a foto 
de grupo, terminando às 20.00h, do mesmo dia e no mesmo local. 
7- Os participantes receberão a partir das 8h o Passaporte da Maratona; a 
informação dos primeiros temas a fotografar, a localização e hora do próximo posto 
de controlo. 
8- Periodicamente, em cada posto de controlo, aberto por um período de 1 hora, os 
participantes serão informados dos novos temas, os quais deverão ser 
obrigatoriamente executados pela ordem apresentada. 
9- Por cada um dos 8 temas terão de ser realizadas 3 fotografias, perfazendo um 
total de 24 fotos. (8 temas x 3 fotografias por tema) = 24 fotos. As fotos devem ser 
originais e captadas unicamente no próprio dia da Maratona. 
10- Em cada posto de controlo cada participante deverá apresentar e carimbar o 
seu cartão de controlo. (Entregue no início da atividade). 
11- A não comparência em todos os postos de controlo e a entrega de fotos que 
não cumpram os requisitos dos pontos 8, 9 e 10 implicarão a desqualificação da 
atividade. 
12- No final os 24 ficheiros (em formato jpeg) serão descarregados para o 
equipamento disponibilizado pela organização. 
13- Os ficheiros não podem conter nenhum elemento identificativo do autor, para 
além do número de participante, atribuído no início da atividade. 
14- A transferência das fotos só será aceite a partir de cartões digitais ou da própria 
máquina através dos cabos de conexão, não sendo permitido selecionar ou eliminar 

quaisquer imagens no momento da entrega, devendo os concorrentes entregar as 
24 fotos, devidamente organizada pela ordem dos temas.  

INSCRIÇÃO 

As inscrições, deverão ser efetuadas até 10 de Maio de 2019 nos seguintes locais: 

Na página da Associação: https://umquartoescuro.wixsite.com/vrsa 

Na página do Facebook: www.facebook.com/umquartoescurovrsa/ 

Por e-mail: umquartoescuro@gmail.com 

ou no dia da Maratona, até às 08H30. 

PAGAMENTOS 

A participação nesta atividade tem um custo de 10€ (dez euros) e pode ser 
efetuado no próprio dia 11 de Maio, no momento do levantamento do passaporte.  

PRÉMIOS 

Serão atribuídos nove prémios: 
- À melhor fotografia de cada tema - 50€ 
- À melhor coleção no conjunto dos 8 temas - 200€ (Este prémio não é acumulável 

com os temas individuais). 

JÚRI 

Será constituído por cinco pessoas, três elementos da Associação ¼ Escuro e dois 
elementos convidados pertencentes ao meio cultural e fotográfico.  

EXPOSIÇÃO 

Os melhores trabalhos serão expostos no Centro de Investigação e Informação do 
Património de Cacela (Antiga Escola Primaria de Santa Rita), de 12 a 30 Novembro 
de 2019. Os trabalhos finais serão propriedade da Associação ¼ Escuro, que os 
poderá utilizar para promoção da atividade cultural e nunca para fins comerciais e 
fazendo sempre a devida referência ao autor da imagem. 
Por falta de qualidade, o Júri reserva-se o direito de não atribuir um ou mais 
prémios. 
É proibida a participação nesta atividade, de elementos que façam parte da 
organização, ou do Júri. 
A participação na Maratona de Fotografia ¼ Escuro pressupõe a plena aceitação 
deste regulamento e quaisquer situações não previstas no mesmo, serão analisadas 
e decididas pelo júri. 
Todos os participantes terão direito a uma recordação do evento.
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