Introdução
Concurso de Fotografia OLHAR BARROSO
O Ecomuseu de Barroso organiza, pela primeira vez, o concurso de fotografia OLHAR
BARROSO.
O tema desta primeira edição é, como o próprio nome indica, a região de Barroso.
O concurso destina-se ao público em geral.
Os interessados podem fazer a sua inscrição entre o dia 12 de Fevereiro de 2018 e o
dia 31 de Outubro do mesmo ano, enviando até 3 fotografias.
Os trabalhos serão seleccionados por um júri, constituído por António Sá, outro
profissional da área da fotografia (cujo nome será, posteriormente, divulgado) e um
elemento da equipa do Ecomuseu de Barroso.
No final do concurso, as fotografias seleccionadas pelo júri resultarão numa exposição
na sede do Ecomuseu de Barroso.
Tendo em conta que, por iniciativa da Comissão Europeia, em 2018 se celebra o Ano
Europeu do Património Cultural, o Ecomuseu de Barroso tomou a iniciativa de
participar com este concurso, para assim contribuir para uma maior visibilidade da
cultura e do património e para o reconhecimento da sua importância em todos os
sectores da sociedade.

REGULAMENTO
Concurso de Fotografia OLHAR BARROSO
Enquadramento
O concurso de fotografia OLHAR BARROSO decorre de 12 de Fevereiro a 31 de
Outubro de 2018, e abrange o público em geral.
Objectivos e tema
O concurso pretende sensibilizar os participantes para a observação do património
natural e arquitectónico e as suas gentes. Pretende ainda promover e dinamizar a
região, bem como o trabalho dos participantes.
O tema é OLHAR BARROSO, como tal, as fotografias devem mostrar o que de melhor
este território tem para oferecer. Apelamos a que se deixem sensibilizar pela natureza
e pelas gentes e que mostrem todo o potencial da região nas fotografias que
captarem.
Concorrentes
Exceptuando os membros do júri, todos os amantes da fotografia podem participar
(iniciantes, amadores e fotógrafos profissionais). Cada participante pode enviar até 3
(três) fotografia.
Especificações técnicas de acesso e condições de participação
As fotografias deverão se enviadas em formato JPEG ou TIFF, com resolução de 300
dpi.
O nome do ficheiro digital de cada fotografia deverá conter o elemento fotografado e
o nome do autor (exemplo: serra_do_larouco_maria_inês.jpf).
As fotografias serão numeradas por ordem de chegada, ou seja, o júri avaliará
fotografias enumeradas, sem o nome de quem as fotografou.
Ao participar no concurso, os concorrentes estão a aceitar a cedência dos direitos da
fotografia ao Ecomuseu de Barroso e ao Município de Montalegre, que as poderá usar
sempre que necessário for, renunciando o autor a qualquer contrapartida financeira,
ou de outra índole. O Ecomuseu de Barroso e o Município de Montalegre
comprometem-se a mencionar o nome do autor das fotografias, sempre que as
mesmas forem usadas.
As fotografias devem ser obrigatoriamente originais e têm de ser captadas na região
de Barroso (Montalegre e Boticas).
Os concorrentes garantem a autoria das fotografias.
Júri
O Júri é constituído por António Sá, outro profissional da área da fotografia (cujo nome

será, posteriormente, divulgado) e um elemento da equipa do Ecomuseu de Barroso.
As fotografias serão avaliadas pelo júri que seleccionará, para além das três
vencedoras, as que entender para uma exposição.
Divulgação dos resultados e entrega dos prémios
Serão seleccionadas as fotografias que farão parte da exposição OLHAR BARROSO no
final do ano de 2018, na sede do Ecomuseu de Barroso, em Montalegre, entre elas os
três primeiros prémios.
Os autores das fotografias vencedoras serão premiados com:




1.º prémio - €500,00
2.º prémio - €300,00
3.º prémio - €200,00

Os concorrentes que forem premiados serão avisados por correio electrónico e serão
cedidas todas as informações necessárias (tais como dia, hora e local da entrega dos
prémios).
Todos os participantes deste concurso que estejam interessados em receber um
certificado de participação digital, devem solicitar o mesmo para o seguinte correio
electrónico: barbaracelina@ecomuseu.org
Disposições finais
A inscrição no concurso é gratuita.
Ao se inscrever, o participante aceita os termos e condições do presente regulamento.
Todos os casos omissos serão resolvidos, apenas e só, pelo Ecomuseu – Associação de
Barroso.
Outros esclarecimentos devem ser solicitados ao Ecomuseu de Barroso, através do
correio electrónico: geral@ecomuseu.org .

