
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA: (RE) VIVA TRADIÇÕES 
 
 

Enquadramento 
 
O CIT - Centro de Interpretação do Território de Sambade/ Alfândega da Fé como cartão de 
visita que é para quem procura conhecer o território de Alfândega da Fé, tem como uma 
das suas missões principais valorizar, preservar e divulgar o que de melhor se faz neste 
concelho. 
Assim, e tendo presente a certeza que cada vez mais é importante guardar aquilo que é 
nosso e que nos identifica enquanto povo, lançamos mais um desafio desta jornada que 
temos vindo a completar no universo da fotografia. 
Porque sabemos que o registo é uma das melhores formas de refletirmos na posteridade 
práticas que não voltam mais, desafiamos a comunidade e tod@s que se quiserem juntar a 
nós na captura de tradições, costumes e rituais transmontanos. 
O Concurso de Fotografia “(Re)  - VIVA TRADIÇÕES” cuja temática são as tradições 
transmontanas, sejam elas ainda praticadas ou não, tem o objetivo de nos fazer recordar, 
(re) viver, conhecer e experienciar algumas das práticas que fazem parte da nossa cultura 
identitária, quase sempre legadas e que representam o passado, o presente e o futuro das 
nossas gerações. 
 

Objetivos 
 

1 – O Concurso de Fotografia “(Re) – VIVA TRADIÇÕES” tem como principal objetivo 
sensibilizar os/as cidadãos/cidadãs, mobilizando os seus sentidos para a capacidade de 
observação e valorização da cultura e identidade inerente a cada um através, da captação 
de práticas culturais específicas, incentivando-os a desenvolver e / ou aperfeiçoar 
competências técnicas e de criatividade no âmbito da fotografia.  
 
2 – O resultado deste Concurso de Fotografia “(Re) – Viver Tradições” irá consistir na 
eleição de um conjunto fotografias alusivas a tradições transmontanas que irão compor 
uma Galeria Virtual no Facebook do CIT - Centro de Interpretação do Território de 
Sambade/ Alfândega da Fé. 
Com esta mostra pretende-se que a comunidade (re) viva estas tradições, enriquecendo-se 
enquanto cidadão, assumindo também um papel ativo na valorização, preservação e 
dinamização da cultura. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Participantes 
 

1 – O concurso é aberto a qualquer cidadão ou cidadã, independentemente da sua 
nacionalidade, idade ou profissão.  
 
2 – Cada participante poderá participar com o número máximo de 1 fotografia. 
 

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. 
b) 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;  
c) Os/ as autores (as) devem acompanhar a fotografia com uma pequena memória 
descritiva, onde conste o título da fotografia, uma breve descrição da imagem e a data em 
que foi feito o registo fotográfico. 
d) As fotografias deverão ser enviadas para geral@citalfandegadafe.pt. 
 

Entrega dos trabalhos 
 

1 – As participações serão formalizadas através do envio dos trabalhos até ao dia 16 de 
maio de 2021, por correio eletrónico (geral@citalfandegadafe.pt). 
 
2 – Só serão admitidos no Concurso de Fotografia “(Re) – VIVA TRADIÇÕES” os trabalhos 
que, sejam entregues até ao dia 16 de maio de 2021 e que estejam acompanhados dos 
seguintes dados:  
 
a) Nome do participante 
b) Contacto de telefone e/ou e-mail  
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Avaliação 
 

Todos os trabalhos enviados serão divulgados no Facebook do CIT - Centro de 
Interpretação do Território de Sambade/ Alfândega da Fé e irão compor uma Galeria 
Virtual, a partir do dia 18 de maio de 2021, estando em votação até ao dia 20 de junho de 
2021. 
As 3 fotografias a concurso que obtiverem mais “gostos” serão as vencedoras, obtendo o 3º, 
2º e 1º lugar. 

 
 

Comunicação e divulgação dos resultados da avaliação 
 

Os resultados serão comunicados a partir do dia 20 de junho de 2021 via Facebook CIT - 
Centro de Interpretação do Território de Sambade/ Alfândega da Fé e a cada participante 
vencedor. 

 
 

Prémios 
 

 
Os/ as autores (as) das 3 fotografias mais votadas terão direito aos seguintes prémios: 

 

1) Cabaz composto por produtos locais + Merchandising Munícipio de Alfândega da Fé 

 
2) Cabaz composto por produtos locais; 

 

3) Merchandising Munícipio de Alfândega da Fé. 

  

 
Direitos de Autor 

 
1 – As fotografias vencedoras poderão ser usadas para efeitos de divulgação de atividades 
futuras, nas Agendas Culturais ou em quaisquer outros meios da Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé ou de terceiros autorizados pela autarquia. 
 
 
 


