
Regulamento do Concurso de Fotografia “Lugares de Memória em Tavira” 

 

1‐ Objetivos 

O Museu Municipal de Tavira promove o concurso de fotografia “Lugares de Memória em Tavira” 

para comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2014 (18 de Abril). A iniciativa 

pretende despertar o interesse pelos monumentos, sítios e lugares de memória concelhios, bem 

como angariar e renovar as imagens alusivas à diversidade e riqueza do património tavirense.  

 

2‐ Temáticas 

Os fotógrafos participantes poderão obter imagens na área do concelho de Tavira sobre aspetos do 

património edificado, móvel, arqueológico, imaterial, urbanístico, paisagístico, entre outros 

elementos de especial interesse patrimonial. 

 

3‐ Participantes 

Cada participante poderá apresentar, no máximo, dois trabalhos, os quais terão de respeitar o tema 

do concurso e serem, obrigatoriamente, inéditas e de autoria do fotógrafo/a. 

 

5‐ Caraterísticas dos trabalhos 

As fotografias devem preferencialmente ter o formato mínimo de 15x20 cm, a cores ou preto-e-

branco, em jpeg, de resolução não inferior a 3M pixels. 

 

6‐ Apresentação das fotografias 

Cada participante terá de informar obrigatoriamente: 

- Nome completo 

- Contacto telefónico  

- Local e data da fotografia 

- Título da fotografia (opcional) 

 

O não cumprimento do presente regulamento implica a exclusão dos trabalhos. 

 

7‐ Entrega dos trabalhos: 

Os trabalhos deverão ser enviados, entre 18 e 25 de abril de 2014, para o e-mail: edu.museus@cm-

tavira.pt. 

 

8‐ Júri do concurso 

A seleção dos premiados será realizada por um Júri composto por membros da organização 

(incluindo Diretor e técnicos do Museu Municipal de Tavira) que avaliará as fotografias em função da 

sua qualidade, conteúdo e originalidade, descartando aquelas que não cumpram os requisitos do 

concurso. 

 

9‐ Apresentação dos trabalhos 

Os trabalhos enviados serão apresentados num álbum no facebook do Município de Tavira e no sítio 

do Museu Municipal de Tavira (http://museumunicipaldetavira.tavira.pt/).  

 

 

10‐ Entrega dos prémios 

Serão atribuídos prémios às 3 melhores fotografias a concurso.  



 

1º Prémio – Conjunto de seis catálogos do Museu Municipal/ Edições da Câmara Municipal de Tavira. 

2º Prémio – Conjunto de três catálogos do Museu Municipal/ Edições da Câmara Municipal de Tavira. 

3º Prémio – Conjunto de dois catálogos do Museu Municipal/ Edições da Câmara Municipal de 

Tavira. 

 

11‐ Direitos de utilização das fotografias 

Os autores das fotografias premiadas concedem à Câmara Municipal de Tavira o direito a difusão e 

comunicação pública, exibição e reprodução para fins culturais, devendo a autarquia incluir sempre o 

nome do autor da fotografia, renunciando este a receber qualquer contrapartida financeira ou de 

outra índole.  

Os participantes no concurso garantem e responsabilizam-se perante a Câmara Municipal de Tavira, 

pelo cumprimento das disposições em matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem. 

 

12‐ Aceitação 

A participação neste concurso supõe a plena aceitação do seu regulamento e da avaliação do Júri. 

 

 


