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REGULAMENTO 

  
I Concurso de Fotografia da Cereja -“Olhar o Territo rio” 

 

Enquadramento|   

O Centro de Interpretação do Território como espaço que alberga a riqueza do 
património histórico e cultural do concelho de Alfândega da Fé, pretende também ser 
um espaço de todos e para todos. Assim, possibilita a oportunidade de apresentar 
através dele alguns dos melhores trabalhos fotográficos representativos desse mesmo 
território e cultura de uma perspetiva informal, diversificada e criativa.  

O I concurso de fotografia da Cereja subordinado ao Tema “olhar o território ”, 
pretende, desta forma, ser uma iniciativa de caráter dinâmico e cultural que envolva 
toda a comunidade em geral, com o intuito de apresentar o território ao olhar de cada 
um.  

 

Objetivos| 

1 – O concurso tem como principal objetivo sensibilizar os/as cidadãos/cidadãs, por 

forma a mobilizar os seus sentidos para a capacidade de observação e valorização do 

território, a nível cultural, patrimonial, etnográfico e paisagístico, e incentivá-los/las a 

desenvolver e a valorizar competências técnicas e de criatividade no âmbito da 

fotografia.  

2 – Tem como finalidade eleger 24 fotografias alusivas ao território do concelho de 

Alfândega da Fé na perspetiva de cada um, valorizando desta forma toda a riqueza 

territorial, paisagística, patrimonial e cultural. 

 

Concorrentes| 

1 – O concurso é aberto a qualquer cidadão ou cidadã, independentemente da sua 

nacionalidade, idade ou profissão.  

2 – Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri, seus familiares diretos 

e os elementos da comissão organizadora.  
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3 – Cada concorrente poderá participar com um número máximo de 5 fotografias, 

sendo que apenas 3 dessas poderão ser selecionadas para o conjunto das 24 fotografias 

vencedoras. 

 

Especificações técnicas de acesso| 

Os trabalhos de fotografia deverão ser apresentados com as seguintes especificidades:  

a) As fotografias a preto e branco ou a cores deverão ser originais e subordinadas à 

temática identificada, “ Olhar o território”. 

b) As fotografias deverão ter obrigatoriamente o formato mínimo de 20x30. 

c) Cada fotografia deverá ser acompanhada pelo respetivo título que exprima o 

significado da imagem, sempre com expressões em português, salvo em caso específico 

da necessidade de recorrer a língua estrangeira;  

d) Os/As autores/as devem acompanhar a fotografia com uma memória descritiva, 

onde conste o título da fotografia, uma breve descrição da imagem e a data em que foi 

feito o registo fotográfico. 

e) As fotografias deverão ser também enviadas para geral@citalfandegadafe.pt, ou 

entregues em formato digital no Centro de Interpretação do Território de Alfândega da 

Fé em Sambade.  

 

Entrega dos trabalhos| 

1 – As candidaturas deverão ser formalizadas através do envio dos trabalhos até ao 

próximo dia 15 de Maio de 2016, por correio eletrónico (geral@citalfandegadafe.pt), ou 

entregues presencialmente no CIT, durante as horas normais de expediente (10h-17h)  

2 – Só serão admitidos a concurso os trabalhos que, entregues até ao dia 15 de Maio de 

2016, apresentem os seguintes documentos:  

- Cópia de documento de identificação (cartão de cidadão ou bilhete de identidade), 

morada, número de telefone e endereço electrónico.  

 

mailto:geral@citalfandegadafe.pt
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Júri| 

1 – As fotografias serão apreciadas por um júri a definir composto por 3 elementos.  

2 – O júri do concurso deverá integrar três elementos (um fotografo profissional, um 

profissional de turismo e património e um historiador). 

3 – O júri reserva-se ao direito de não admitir a concurso os trabalhos que não 

cumpram as condições descritas neste Regulamento, assim como de não atribuir 

prémios se a falta de qualidade dos trabalhos o justificar.  

4 – As decisões do júri do concurso não são susceptíveis de recurso.  

 

Critérios de avaliação| 

Os trabalhos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios:  

a) Originalidade;  

b) Adequação à mensagem que se pretende transmitir;  

c) Criatividade;  

d) Qualidade das fotografias rececionadas; 

e) Características técnicas; 

f) A temática “Olhar o território” deverá estar patente na foto e na memória descritiva. 

 

Comunicação e divulgação dos resultados da avaliação| 

1 – Os/As autores/as dos trabalhos participantes, serão contactados caso algum dos 

seus trabalhos seja selecionado. 

2 – Os resultados do concurso serão divulgados nas páginas da internet do Centro de 

Interpretação do Território (site e facebook). 

 

Prémios| 

1 – Depois do processo de selecção e identificadas as melhores fotografias, estas serão 

expostas na sala Território do Centro de Interpretação do Território. 
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2 – As fotografias vencedoras poderão ser também usadas para efeitos de divulgação 

de atividades futuras, nas Agendas Culturais ou em quaisquer outros meios da Câmara 

Municipal ou de terceiros autorizados pela autarquia. 

 


