CONCURSO DE FOTOGRAFIA “V SEMANA DA TERRA”

Março de 2016

ÂMBITO
Os 5 Monumentos Naturais são áreas recém-classificadas pelo Município de Viana do
Castelo e correspondem a zonas onde foram identificadas ocorrências notáveis do
património geológico, que, pela sua singularidade, raridade e representatividade em
termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a sua conservação e a
manutenção da sua integridade. O processo de classificação destas 5 áreas resultou do
trabalho de inventariação realizado entre 2005 e 2012 pelo Centro de Ciências da Terra
da Universidade do Minho (CCTUM), e que contou com o apoio do Município de Viana
do Castelo.
A inauguração dos 5 Monumentos Naturais Locais será realizada durante a
comemoração da V Semana da Terra, a decorrer entre 18 e 22 de Abril de 2016.
O objectivo do Concurso de Fotografia da V Semana da Terra de Viana do Castelo é
estimular e promover a atividade fotográfica tendo por objeto a diversidade geológica.
A geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenómenos e
processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros
depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra.

1. PERÍODO DE CANDIDATURA
Este concurso inicia-se no dia 21 de março.
O envio das fotografias decorre até 18 de abril de 2016, 18h00 (hora legal de Lisboa),
data e hora de encerramento deste concurso.

2. ELEGIBILIDADE
O concurso é aberto ao público.
No caso dos candidatos possuírem menos de 18 anos de idade, é requerida autorização
de um dos pais ou do seu representante legal.
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3. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO


As candidaturas estão limitadas a um total de 7 fotografias por participante.



As candidaturas estão limitadas a trabalhos originais, nunca antes exibidos ou
expostos e respectivos direitos de autor. Trabalhos premiados noutros concursos
ou submetidos a outros concursos não são elegíveis.



Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente que incluam molduras,
assinaturas, datas ou outros dados, ou efeitos inseridos sobre a imagem. No
entanto, é possível fazer ajustes, como por exemplo brilho, saturação, contraste
ou nitidez, remoção de pequenos spots ou reenquadramentos.



As fotografias deverão ser obrigatoriamente produzidas a partir de ocorrências
geológicas inseridas na área dos 5 Monumentos Naturais Locais de Viana do
Castelo.



Não poderão concorrer a este concurso os membros do júri bem como os seus
familiares em 1º grau.



Aos vencedores poderá ser solicitado que disponibilizem imagens com maior
resolução para publicação ou exposição das fotografias no âmbito do concurso.

4. REQUISITOS TÉCNICOS



As fotografias apresentadas a concurso devem ser enviadas para o endereço de
e-mail: concurso5mnl@gmail.com
As fotografias terão, preferencialmente, de apresentar as seguintes
características:
o Formato RAW.
o Formato Tiff com 5096 pixéis no lado maior e 300 DPI’s.
o Formato JPG com 1200 pixéis no lado maior e 72 DPI’s.



Não obstante, cada concorrente poderá enviar a fotografia apenas em formato
JPG ou em formato Tiff de acordo com as dimensões que achar conveniente;



A cada um dos ficheiros da mesma fotografia deve ser atribuído o mesmo nome,
por exemplo: geoforma1.raw, geoforma1.tiff, geoforma1.jpg.
O nome do ficheiro deverá ser o título da fotografia.
Preferencialmente, deverá constar nas propriedades do ficheiro, o nome do
concorrente e o título da fotografia.
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As fotografias deverão ser acompanhadas de uma memória descritiva onde



conste título e legenda da fotografia (o fotógrafo deve indicar o local, idealmente
recorrendo a coordenadas GPS, o motivo fotografado, a data em que foi feito, o
registo fotográfico ou outra informação que considere relevante).
Tanto fotografias a cores como monocolores serão admitidas.



5. DOCUMENTAÇÃO A INCLUIR NA CANDIDATURA


Declaração de indicação do número de fotografias enviadas e contactos do
autor.



Cópia digitalizada do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão.



Outros documentos relacionados com elegibilidade (ponto 2) e requisitos
técnicos (ponto 4).

6. PRÉMIOS
1º Classificado: livro Rede Natura 200; livro Litoral de Viana do Castelo e publicações
selecionadas do CMIA
2ºClassificado: livro Litoral de Viana do Castelo e publicações selecionadas do CMIA
3º Classificado: publicações selecionadas do CMIA
Todos os concorrentes terão direito a um diploma de participação.

7. JÚRI
O júri será composto pelos seguintes elementos:
José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo; Ricardo Jorge
Carvalhido, Coordenador Científico do Processo de Classificação dos 5MNL; Elizabeth
Matos, Assessora do Ambiente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e
Coordenadora Técnica do Processo de Classificação dos 5MNL; Leonor Cruz,
Responsável pelo CMIA Viana do Castelo; Delfina Brochado, Fotógrafa Profissional.

8. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados da concurso serão oportunamente anunciados aos participantes através
de e-mail e divulgados no sítio da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Os vencedores
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poderão ser contactados por telefone pela organização, se esta entender necessária a
confirmação de alguma da informação disponibilizada.

9. EXPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS
A Câmara Municipal de Viana do Castelo poderá entender expor as fotografias
recebidas, em local, meio e forma que melhor que convier, embora salvaguardando o
disposto no ponto 10.

10. DIREITOS


O participante garante que as fotografias a concurso são da sua autoria,
responsabilizando-se pelo seu conteúdo, sua publicação e exposição.



Nos casos de apresentação a concurso de fotografias com pessoas, o participante
garante ter autorização das mesmas para a sua publicação e exposição.



A Câmara Municipal de Viana do Castelo poderá utilizar as fotografias enviadas,
de modo não exclusivo, em todos os meios de comunicação e redes sociais,
sendo sempre referido nome do autor da fotografia.



Serão sempre preservados os direitos do autor sobre a sua obra, nos termos do
Código do Direito de Autor e Direitos Conexos.



Qualquer situação não prevista neste regulamento será resolvida de acordo com
a legislação em vigor.



Os organizadores podem suspender ou anular este concurso, qualquer que seja
a causa, não sendo concedida qualquer indemnização aos participantes.



Todas as pessoas que participam no concurso aderem automaticamente a todas
as cláusulas do seu regulamento e condições de participação.

11. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo
E-mail: cmia@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 362 / 961 331 731
Fax: 258 809 397
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