Regulamento do Concurso de Fotografia
Olhar sobre Águeda
A Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro convida à participação no concurso fotográfico
intitulado: “Olhar sobre Águeda”. O presente Regulamento define os objetivos, o prémio a atribuir e as normas
que regem a participação no concurso.

OBJETIVOS




Promover o interesse pelo concelho de Águeda;
Promover a fotografia enquanto meio de expressão;
Estimular o olhar dos participantes sobre diferentes perspetivas do concelho Águeda.

TEMA
O tema geral é “Olhar sobre Águeda”:
As fotografias a concurso deverão explorar o concelho de Águeda ao olhar particular de cada concorrente.

CONCORRENTES




A participação é gratuita e está aberta a todos;
É proibida a participação de membros do júri e familiares diretos destes e de quaisquer outros
elementos ligados à organização do passatempo;
Os concorrentes devem apresentar-se individualmente.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO






Os concorrentes deverão apresentar no máximo 3 fotografias com as seguintes especificações:
a) As fotografias poderão ser a cores e/ou a preto e branco;
b) Não serão aceites fotomontagens;
c) As fotografias deverão ser enviadas em formato JPEG ou PNG com uma resolução de 300 dpi e
com 3508 x 2480 pixéis de tamanho mínimo;
d) Deverão ser enviadas até ao final do dia 25 de Abril para o mail
conservador.museu@fundacaodionisiopinheiro.pt ;
e) O nome do ficheiro digital de cada foto deverá conter o nome do autor, à semelhança do
exemplo: francisco_silva.jpg;
f) Na submissão das propostas deverá ser indicado o local de captação das imagens.
Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos, garantem a sua autoria e assumem
toda a responsabilidade no caso de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e
direitos conexos;
Todas a fotografias submetidas a concurso devem ser completamente originais, inéditas e captadas
exclusivamente no concelho de Águeda.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS







A divulgação dos resultados será a 2 de Maio nas redes sociais da Fundação e os vencedores ainda
serão notificados por correio eletrónico;
As três fotografias vencedoras farão parte de uma exposição a ser realizada na Fundação no dia 18 de
Maio de 2019 (Dia Internacional dos Museus);
Os autores das fotografias vencedoras ainda serão premiados com a entrega da fotografia impressa,
certificado e o livro “Sobre fotografia” de Susan Sontag;
Os participantes vencedores serão notificados por correio eletrónico e atempadamente informados
sobre a hora, o dia e o local da entrega do prémio e do certificado atribuído ao respetivo lugar;
Todos os concorrentes receberão um certificado de participação digital mediante solicitação por
correio eletrónio para conservador.museu@fundacaodionisiopinheiro.pt ;
Mediante a qualidade dos trabalhos que participarão será realizado um catálogo digital do concurso.

JÚRI
O Júri do concurso será constituído por:








Eng.º. Mateus Anjos | Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Vieira Duque | Conservador da Fundação
Lauren Maganete | Fotógrafa Profissional
Marilyn Marques | Fotógrafa Profissional
João Teixeira | Designer e Vencedor do Prémio Artístico Mateus A. Araújo dos Anjos
Joel Almeida | Designer da Fundação
Beatriz Fernandes | Colaboradora da Fundação

DISPOSIÇÕES FINAIS




A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento;
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso
Pinheiro, a única entidade competente para o efeito;
Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso
Pinheiro: conservador.museu@fundacaodionisiopinheiro.pt.

