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SANTA MARIA SHOOTOUT 
29 de Junho a 31 de Outubro 

 
 
Após a realização do I MASTERS DE FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA DE PORTUGAL 

em 2011, do I CAMPEONATO REGIONAL DE FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA DOS 

AÇORES, do XXI CAMPEONATO NACIONAL DE FOTOGRAFIA SUBAQUÁTICA DE 

PORTUGAL em 2012, e do “1º, 2º, 3º, º4 e 5º SANTA MARIA SHOOTOUT” em 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, o Clube Naval de Santa Maria tem o prazer de 

anunciar o “7º SANTA MARIA SHOOTOUT”- VERÃO 2019! 

 

 

 

Esta é uma excelente oportunidade para visitar a nossa ilha, conhecer a magnífica 

limpidez das nossas águas e capturar a magia da sua extraordinária 

biodiversidade. 

 

 

 

O desafio está lançado a quantos por cá vivem e aos que nos visitam, a todos 

aqueles que gostam de desfrutar do mar e apreciam a sua beleza. 

 

 

Participe neste concurso! 

  



Introdução 
 
O SANTA MARIA SHOOTOUT é uma competição de fotografia subaquática aberta 
a qualquer pessoa com interesse em fotografia subaquática, amador ou 
profissional. Todos são bem-vindos! 
 
Escolha livremente qualquer spot de mergulho em Santa Maria, fotografe o que 
entender, e participe numa das categorias. 
 
 
 
CATEGORIAS 
 

• “CHALLENGE” - 3 Melhores Portfólios de 4 imagens cada.  
• “AMATEURS” – 3 Melhores fotografias. 

 
Os portfólios deverão capturar a magia do mar de Santa Maria, com especial 
enfoque na sua biodiversidade, contribuindo também para a divulgação da ilha 
como destino turístico ligado ao mergulho. 
 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

• A taxa de inscrição no Shootout na categoria “AMATEURS” são 5€ e na 
categoria “CHALLENGE” 25€. 

• Cada concorrente deverá escolher em que categoria pretende participar, 
“AMATEURS” ou “CHALLENGE”.  
Não serão permitidas inscrições em ambas as categorias. 

 
Condições de cancelamento: Qualquer participante que cancele a inscrição antes 
da data de início do Shootout será reembolsado na totalidade da taxa de inscrição. 
 
 
JURI 

• Nuno Sá 
• Rui Brix Elizabeth 
• Pedro Vasconcelos 
• Luís Quinta 
• Rui Guerra 

 
As decisões finais do Júri não poderão ser postas em causa. 
  



REGRAS GERAIS 
 

• O registo deverá ser efetuado por inscrição em ficha própria para o efeito, 
através do e-mail do Clube, ou na secretaria em qualquer momento até 
ao último dia da prova, 31 de outubro. 

• Poderão participar todos os fotógrafos cujas imagens cumpram o 
objetivo proposto. 

• Para participação, são aceites exclusivamente fotografias obtidas na Ilha 
de Santa Maria. 

• Ao fotógrafo participante, poderá ser exigida a comprovação da sua 
estadia na ilha, entre as datas de início e fim do concurso, bem como na 
data de registo da fotografia. 

• As imagens poderão ser submetidas para o e-mail do Clube ou entregues 
na secretaria do Clube em qualquer momento durante a competição, até 
ao dia 31 de outubro. 

• As imagens submetidas poderão ser tiradas durante o dia ou noite. 
• As imagens submetidas têm de ser tiradas debaixo de água ou meio-meio. 
• As imagens deverão ser entregues em formato JPG na sua máxima 

resolução. 
• Participantes que utilizem câmaras digitais têm de fotografar em formato 

RAW + JPG, podendo ser exigido as imagens em formato RAW aos 
participantes que cheguem à fase final do concurso.  

• Os participantes cujas máquinas digitais não permitem fotografar em 
formato RAW poderão participar fotografando em formato JPG, no 
entanto, poderá ser exigido a sequência de imagens para comprovar a 
sua não manipulação. 

• É proibido fazer qualquer alteração ao formato original através de 
Photoshop ou qualquer outro programa de manipulação de imagens. 

• A fase final de selecção do júri ocorrerá em novembro. 
• Os vencedores do SHOOTOUT serão anunciados no Web Site do Clube 

Naval de Santa Maria em dezembro. Os prémios serão enviados por 
correio. 

• A organização terá o maior cuidado ao manusear os ficheiros digitais 
submetidos. No entanto, a organização não se responsabiliza por 
qualquer perda do material submetido. 

• Os participantes estão obrigados a cumprir quaisquer regulamentos 
ambientais locais e respeitar a vida marinha durante a sessão fotográfica. 
Tome atenção que qualquer dano à vida marinha protegida, incluindo a 
alteração do habitat natural, provocação através de toque, alimentação 
ou importunar é proibido e desqualificará as imagens ou o fotógrafo. 

• A organização encoraja a participação de todos os fotógrafos na 
competição mas reserva o direito de não aceitar a participação de um 
fotógrafo que não cumpra com o espírito da competição. 

• A organização reserva o direito de desqualificar qualquer participante 
que aja contraditoriamente às regras, demonstre má conduta, cause 
danos a outro participante, aja em contradição com o espírito da 
competição, ou por qualquer outra razão que a organização entenda 
necessário tomar medidas. A decisão de excluir um participante da 



competição é final, indiscutível e não dá direito ao participante receber 
qualquer compensação ou reembolso. 

• Esta é uma competição individual e local, sendo proibido submeter 
imagens que outro participante tenha efetuado ou tenham sido captadas 
noutro local. 

 
 
PRÉMIOS 
 

1º Lugar – Portfólio “CHALLENGE” – 500€ 
2º Lugar – Portfólio “CHALLENGE” – 300€ 
3º Lugar – Portfólio “CHALLENGE” – 200€ 
1º Lugar – “AMATEUR” – 150€ 
2º Lugar – “AMATEUR” – 75€ 
3º Lugar – “AMATEUR” – 50€ 

 
• Os prémios são atribuídos apenas aos vencedores, não incluindo taxas de 

transferência bancária ou qualquer outra despesa adicional. 
• Os prémios da categoria “CHALLENGE” não são acumuláveis. Não é 

permitido a um mesmo participante obter mais do que um prémio nessa 
categoria, embora seja permitido apresentar mais do que um portfólio. 

   
 
UTILIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 
 

• Ao participar na competição o fotógrafo concorda em atribuir direitos de 
utilização ilimitados, por tempo ilimitado das imagens submetidas ao 
Clube Naval de Santa Maria com referência à sua autoria. O fotógrafo retém 
também o direito de utilização das imagens. 

• O uso das imagens não requer qualquer autorização escrita ou verbal. 
 
 
SEGURANÇA PESSOAL 
 

• Os participantes são responsáveis pela sua segurança pessoal e pela 
utilização correta do seu equipamento de mergulho e fotográfico. Os 
mergulhadores deverão mergulhar dentro dos limites da sua certificação 
de mergulho e de acordo com a legislação local. 

• A organização declina quaisquer responsabilidades pela segurança dos 
participantes durante as suas atividades de mergulho, nem aceita 
responsabilidade por quaisquer danos materiais que possam ocorrer 
durante as suas atividades de mergulho. Mergulhe em segurança! 

 
 

BOA SORTE 


