
 
 
 

 
MARATONA FOTOGRÁFICA LITERÁRIA, 2016 – REGULAMENTO 

 
 

1. A Maratona Fotográfica Literária da Escola Secundária Manuel de Arriaga é uma iniciativa na qual se 
pretende promover uma vista real e criativa sobre o património histórico, cultural e natural do Município, 
promover o gosto pela expressão fotográfica livre e recreativa, a par da fruição de textos literários, e ainda 
proporcionar o encontro de admiradores da fotografia. 

2. Todos os alunos do ensino secundário interessados em participar deverão fazê-lo mediante inscrição prévia. O 
espaço geográfico e/ou temático da Maratona abrange a escola, bem como o centro histórico da Horta. 

3. A inscrição na Maratona deverá ser efetuada, pelos interessados, junto do/a professor/a de Português, até ao dia 
23 de maio. 

4. A máquina fotográfica a utilizar é da responsabilidade de cada equipa, devendo ser, contudo, uma máquina 
digital com o respetivo cartão de memória.  

5. A prova terá início às 14h15 do dia 25 de maio de 2016, na Escola Secundária Manuel de Arriaga, com a 
concentração na sala de alunos (onde os participantes receberão o primeiro poema), sendo a sua conclusão às 
16h30 no mesmo local.  

6. Cada equipa (composta por três elementos) deverá ler e interpretar o poema que lhe será entregue e 
posteriormente tentar executar 3 fotografias que o ilustrem (de um modo criativo). 

7. Periodicamente, de 20 em 20 minutos e em cada posto de controlo, os participantes receberão nova informação, 
indicando o posto de controlo seguinte, a hora de apresentação no mesmo e o novo poema. 

8. Atenção: as fotografias deverão ser obrigatoriamente executadas pela ordem de apresentação dos poemas, 
realizando os participantes 3 fotografias sobre cada um dos referidos temas (exemplo: 1.º poema - 3 fotografias 
seguidas, 2.º tema - 3 fotografias, e assim sucessivamente). Assim, durante o período de duas horas em que 
decorrerá a prova, serão realizadas 12 fotografias (4 temas x 3 fotos = 12 fotos). 

9. Qualquer alteração à ordem de execução dos temas, implicará a eliminação da equipa pelo Júri, pois é a 
sequência dos 4 temas x 3 fotos que será objeto de seleção e classificação. 

10. No final da Maratona, as fotos executadas serão passadas para um computador da organização e os cartões de 
memória devolvidos, de imediato, a cada equipa. 

11. As fotos obtidas serão objeto de uma exposição final, em local, formato e data a anunciar. 

12. Os participantes deverão apresentar sempre, em cada posto de controlo, o “passe de controlo” da Corrida que 
recebem no início da prova, para colocação da assinatura comprovativa da sua passagem pelos referidos postos. 

13. Será consagrada a melhor fotografia de cada tema. 

14. O Júri é composto por 3 elementos designados pela Organização do concurso, sendo a sua decisão, da qual não 
haverá recurso, divulgada aquando da exposição. 

15. A organização reserva-se no direito de modificar os pontos 4 e 11, por motivo de força maior. Os concorrentes 
serão informados imediatamente de qualquer alteração. 

16. As fotos obtidas na Maratona serão propriedade dos seus autores. 

17. A participação nesta Maratona Fotográfica Literária pressupõe a plena aceitação deste regulamento. 


