
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº46 

Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, 

na sede da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem com a 

seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------ 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

   B. Ordem de Trabalhos 

-Assuntos diversos 

 

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros: Presidente da Junta, 
Nélia Duarte, Secretária, Verónica Félix, e Tesoureiro, António Serra. ------------------------- 

 
B. Ordem de Trabalhos 

 
Aprovado realizar candidatura aos programas OTL-j para colocação de cinco 
jovens no mês de julho e cinco jovens, mês agosto. ------------------------------------------------- 
 
A Junta de Freguesia, reforça realização de limpeza junto aos Espaços Verdes, 
conservação de muros e passeios, de forma a conservar um dos principais pontos 
turísticos desta freguesia, permitindo que os nossos cidadãos possam desfrutar das 
suas magníficas paisagens. Aprovado por unanimidade aquisição de sessenta e seis 
bidões de tinta branca de quinze litros para pinturas muros, polidesportivo e 
cemitério da freguesia. Os trabalhos decorrem do esforço da equipa dos 
colaboradores desta Entidade. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Candidatura apresentada ao programa Prosa, na Direção Regional do emprego, foi 
aprovada, integração de três trabalhadores para as funções de apoio á limpeza da 
freguesia e apoio serviços construção civil. ------------------------------------------------------------- 
 
Censos dois mil e vinte um. Trabalhos preparação, já iniciaram. Respostas 
questionário via net de quinze abril a trinta e um de maio. --------------------------------------- 
 
 
Por motivo da pandemia Covid 19, na região, a reunião/visita com a Junta de 
Freguesia com novo Diretor Assuntos do Mar, Pedro Mendonça das Neves, deu-se 
por vídeo conferencia. Nélia Duarte, presidente da junta, contextualizou assuntos 
relacionados com a orla marítima, a demolição das casas taipadas da Rua do Porto 
e questionou ponto situação do projeto de proteção da orla costeira das Calhetas.  



 

 

Após conversa apurou que o diretor, novo nas suas funções, não estava inteirado 
da realidade da nossa freguesia, desconhecendo a existência de algum projeto 
proteção da nossa costa. Em conclusão, foi solicitado pelo diretor, envio de toda   
informação transmita nesta conversa, por escrito, acompanhado de fotos 
elucidativas destas evidências e com legendas. Ficou também o compromisso de 
visita a freguesia logo de possível.  ------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado regulamento Concurso fotografia “Olhar as Calhetas”. --------------------------- 

                                REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Olhares das Calhetas 
 

                        PREÂMBULO 

O concurso Olhar as Calhetas, promovido pela Junta de Freguesia de Calhetas, pretende sensibilizar, 
divulgar e promover o património natural, arquitetónico, cultural e social da Freguesia de 
Calhetas. 

Olhar as Calhetas tem como principal objetivo sensibilizar os cidadãos para a observação e para a 
valorização do património, incentivando a expressão,  o desenvolvimento de competências técnicas, 
e da criatividade, no âmbito da fotografia. 

Para a concretização dos propósitos enunciados, e por forma a envolver o maior número possível de 
participantes, a Junta de Freguesia de Calhetas abre o presente concurso. 

 

                   DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Objeto 

1. O presente regulamento define os critérios para a realização do concurso Olhares das 
Calhetas, que se destina a escolher a três melhores fotografias, tiradas na Freguesia de Calhetas. 
2. Para efeitos de participação no presente concurso, os limites da Freguesia de Calhetas 
conhecem-se disponíveis no sítio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, em:  
https://www.ribeiragrande.pt/calhetas. 

 

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

Artigo 2.º 
Destinatários 

1. O presente concurso destina-se a todos os amantes de fotografia, calhetenses, ou residentes 
na Freguesia de Calhetas, maiores de 12 anos, inclusive. 

  Artigo 3.º 

                                                          Modo de participação 

1. O concorrente deve apresentar a sua candidatura entre os dias 5 e 30 de abril do corrente 
ano. 
2. O concorrente deve enviar a(s) sua(s) fotografia(s) para o seguinte e-mail:  
olhares@jfcalhetas.pt. 



 

 

3. O concorrente deve carregar o ficheiro da fotografia para a plataforma WeTransfer 
(https://wetransfer.com/), escolhendo a opção ‘’obter link de transferência’’. Devem, depois, inserir a 
ligação gerada, junto com a legenda do trabalho, no corpo da mensagem de e-mail. 

3.1. A legenda de cada fotografia deve incluir os seguintes itens: 
- título da fotografia; 

- data de produção do trabalho; 

- técnica utilizada; 

- local de captura. 

- nome e contato do participante. 

4. A Junta de Freguesia de Calhetas garante o anonimato dos concorrentes, através da atribuição 
de um número a cada candidatura recebida. 

 
Artigo 4.º 

                                             Condições de participação 

1. A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 
regulamento. 
2. Cada concorrente pode apresentar a concurso o máximo de 3 (três) fotografias, mas só uma 
destas poderá ser considerada vencedora. 

2.1. Ao mesmo concorrente só pode ser atribuída uma distinção (prémio 
vencedor, ou menção honrosa). 

3. Os concorrentes garantem à entidade promotora do presente concurso – a Junta de Freguesia 
de Calhetas – que são os autores e criadores das fotografias apresentadas a concurso, e que elas 
não violam qualquer direito de autor de terceiros. 

4. O não cumprimento do disposto no número anterior do presente artigo constitui fator liminar 
de exclusão da participação. 
5. São, apenas, admitidos trabalhos inéditos, e que não tenham sido alvo de apreciação anterior 
em iniciativas idênticas. 
6. As fotografias a concurso devem ser enviadas em formato digital, 
independentemente do suporte em que tenham sido captadas. 
7. É permitida a produção e apresentação de trabalhos fotográficos tratados e editados 
digitalmente, desde que feita essa referência. 

Artigo 5.º  

Júri 

1. As candidaturas serão analisadas por um júri, nomeado pela Presidente da Junta de Freguesia 
de Calhetas, composto por cinco pessoas. 
2. O júri do concurso tem a seguinte constituição: 

- Presidente – Leandro Duarte; 

- Ricardo Ponte; 

- Sidónio Félix; 

- Bruno Figueira; 

- Ricardo Moura. 

2. O júri deve selecionar, de entre as fotografias recebidas, a que considera melhor e aquelas a 
que atribuirá menções honrosas. 



 

 

3. O júri reserva-se o direito, caso assim o decida, de não atribuir o prémio previsto no artigo 8.º 
do presente regulamento. 
4. Das decisões do Júri não há direito a recurso. 
5.  

Artigo 6.º 

Critérios de avaliação das candidaturas 
 
1. O júri avalia a qualidade, a originalidade do trabalho, e verifica a conformidade formal e 
substantiva dos trabalhos de acordo com o presente regulamento. 
2. São critérios de avaliação do trabalho produzido os seguintes: 

- Adequação da fotografia ao tema; 

- Composição, criatividade e mensagem transmitida; 

- Impacto do trabalho produzido; 

- Precisão do foco da captura da fotografia; 

- Qualidade do ficheiro a concurso. 

- Tratamento da imagem; 
 

    Artigo 7.º   

                                       Análise das candidaturas 

1. Após a submissão dos ficheiros a concurso, cada participante recebe um e-mail de confirmação da 
sua submissão. 

2. Em caso de empate, o Presidente do júri tem voto de qualidade. 

3. A comunicação dos resultados é feita por meio dos contatos facultados momento da 
candidatura, a todos os concorrentes. 

Artigo 8.º 
Prémio 

1.        Constitui o primeiro prémio monetário de €100 (cem euros), o segundo €75 (setenta e cinco 
euros), e o terceiro €50,00 (cinquenta euros). 

    Artigo 9.º  

Acesso ao regulamento 

1. O regulamento do concurso pode ser solicitado à Junta de Freguesia de Calhetas, através do 
seguinte e-mail: olhares@jfcalhetas.pt; ou consultado na rede social, Facebook, oficial, desta 
autarquia. 

 
Artigo 10.º 

Autorização da utilização dos trabalhos 

1. Com a apresentação a concurso, os participantes autorizaram, tacitamente, a Junta de 
Freguesia de Calhetas à exposição dos seus trabalhos, bem como à sua eventual divulgação e 
reprodução, por esta entidade, em edições, publicações, catálogos, exposições, cartazes, meios 
gráficos promocionais e outras iniciativas por si promovidas ou dadas a promover, desde que 
devidamente identificado o autor (salvo se este indicar por escrito que não quer ser identificado). 
2. A Junta de Freguesia de Calhetas compromete-se, todavia, a mencionar sempre o nome do 



 

 

autor da(s) fotografia(s) nas utilizações que dela(s) venham a fazer, renunciando este a receber 
qualquer contrapartida financeira ou de outra índole, considerando ambas as partes que o objetivo 
dessas publicações, edições e outras têm relevado interesse cultural, promocional e social. 
3. Os concorrentes não perdem os direitos de autor sobre as imagens, podendo, 
posteriormente, fazer uso das mesmas. 

Artigo 11º 
Omissões 

Os casos omissos no presente Regulamento são objeto de apreciação e decisão da Presidente da Junta 
de Freguesia de Calhetas. 

 
 Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração 
desta ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos 
termos da lei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


