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CONCORRENTES E TEMAS

O Concurso FOTO FEBASE 2017 destina-se exclusivamente 
aos associados dos sindicatos da FEBASE e abrange os se-
guintes temas mensais:  

Tema Livre
Neste tema poderá captar livremente o que mais gosta 

de fotografar.
Tema Monumentos Portugueses
Neste tema poderá captar todo o tipo de construção que 

por razões simbólicas, comemorativas, históricas ou outras 
sejam considerados monumentos, tais como: igrejas, caste-
los, fontes, capelas, objetos artísticos existentes em determi-
nados locais, cidades ou localidades no território português. 

ADMISSÃO E RECEÇÃO DE FOTOGRAFIAS

Serão admitidas mensalmente, até ao máximo de qua-
tro (4) fotogra1 as por concorrente, independentemente do 
tema. 

As fotogra1 as deverão ser enviadas até ao dia 20 de cada 
mês, sendo a seleção mensal feita com base nas fotogra1 as 
rececionadas até esse limite. 

A receção das fotogra1 as será feita através de correio ele-
trónico para o seguinte endereço: fotofebase@febase.pt, in-
dicando OBRIGATORIAMENTE os seguintes elementos: 

Nome e Apelido do Participante; Sindicato ao qual per-
tence: N.º Sócio; Telefone de Contacto; Correio Eletrónico; 
Tema da Fotogra1 a; Título da Fotogra1 a; Lugar e Data onde 
foi tirada.  

Todas as fotogra1 as para concurso deverão ser digitais e 
enviadas em formato JPG. 
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Caras e Caros Concorrentes,
 
A 7.ª edição do Concurso FOTO 

FEBASE já está a decorrer!
Se ainda não participou, então é 

altura de pegar na máquina, focar e 
disparar, captando o momento para 

Para efeitos de publicação on-line, as fotogra1 as deverão 
ter, no mínimo, 0,25 megabytes (250 Kb) e não ultrapassar a 
dimensão de 2 megabytes (2.000 Kb).

CALENDARIZAÇÃO

O concurso decorrerá durante o ano de 2017, iniciando-se 
em fevereiro e terminando em novembro. O mês de dezem-
bro será destinado ao apuramento das quatro (4) melhores 
fotogra1 as a concurso. 

Para o efeito, mensalmente serão apuradas as doze me-
lhores (12) fotogra1 as, salvo nos casos em que a qualidade, 
originalidade e criatividade a concurso, não permita tal 
apuramento.

PRÉMIOS

Prémios Finais:

1.º Prémio: material digital/fotográ1 co no valor de 700 euros
2.º Prémio: material digital/fotográ1 co no valor de 500 euros
3.º Prémio: material digital/fotográ1 co no valor de 250 euros
4.º Prémio: material digital/fotográ1 co no valor de 150 euros

Só será atribuído um prémio por participante. Caso mais 
do que uma fotogra1 a premiada seja do mesmo concor-
rente, será considerada a fotogra1 a seguinte imediatamente 
mais votada pelo júri. 

O regulamento e respetivo blogue já se encontram dis-
poníveis para consulta em  www.fotofebase17.blogspot.com 
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a posteridade. E, porque não, deixar a 
timidez de lado e aceitar o estímulo da 
competição, procurando “aquela” foto 
única que pode levá-lo(a) à vitória?

O FOTO FEBASE 2017 representa 
mais  uma opor tunidade,  mais
desafios, mais competição, mais
participação, mais criatividade, e 
mais prémios. Mantendo o nível e a 
qualidade que já vão além do mero 
amadorismo, este concurso permite-
-lhe aliar ao gosto pela fotografia a 
oportunidade de revelar o seu ta-
lento e criatividade, habilitando-se a
prémios bastante atrativos. 

Este desafio é perfeito para si, 

que é sócio(a) de um dos sindicatos 
da FEBASE, possui máquina fo-
tográfica digital, quer exibir o seu
trabalho, tem espírito aventureiro e 
está disposto(a) a enriquecer os seus 
conhecimentos fotográ1 cos. Do que 
está à espera?

Divirta-se a fotografar o que mais
gosta e habilite-se a fazer crescer 
o seu material  e  equipamento 
fotográ1 co.

Contamos consigo.
Boas Fotos!

A organização Foto Febase


