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“Jornadas Europeias do Património: Património, sempre uma descoberta”

O tema das Jornadas Europeias do Património 2014 é “Património, sempre uma descoberta”, apelando à 
vertente da permanente novidade que o património construído e imaterial tem, podendo sempre ser alvo 
de novos olhares, interpretações e descobertas.

Normas de Participação

Artigo 1º
Finalidade e condições de participação

1. A Maratona Fotográfica “Jornadas Europeias do Património:
“Património, sempre uma descoberta”, destina-se a todos os interessados na área da fotografia, profissio-
nais ou amadores.

2. Esta iniciativa é promovida pelo Município de Odemira.

3. Podem participar todos os indivíduos naturais ou residentes no concelho de Odemira, bem como turistas 
e/ou visitantes, mediante inscrição prévia, com exceção do pessoal envolvido na organização.

4. Os concorrentes deverão retratar o património do concelho de Odemira, nas suas várias vertentes, no 
âmbito da temática “Património, sempre uma descoberta”. 

5. Serão aceites fotografias a cores e fotografias a preto e branco.

6. Os participantes poderão concorrer com fotografias digitais, até ao máximo de 4.

7. A maratona fotográfica decorre de 26 a 28 de Setembro de 2014.

Artigo 2º
Natureza dos prémios

1. Os prémios são constituídos por livros sobre o património de Odemira, sendo atribuídos aos melhores 
trabalhos fotográficos os seguintes prémios:

              1º prémio – 5 livros
              2º prémio – 4 livros  
              3º prémio – 3 livros
 
2. Todos os participantes recebem um certificado de participação.

3. Os melhores trabalhos presentes a concurso integrarão uma Galeria de Imagens na página oficial do 
Município. 

Artigo 3º
Inscrições

1. As inscrições poderão ser efetuadas através do e-mail cultura@cm-odemira.pt ou nos Serviços de Cul-
tura do Município de Odemira, mediante uma ficha de inscrição (disponível em www.cm-odemira.pt), de 22 
a 25 de setembro.
Os participantes podem optar por concorrer apenas a uma ou a ambas as categorias (fotografias a cores/
preto e branco).

2. Os trabalhos concorrentes deverão ser entregues até às 17 horas do dia 29, nos Serviços da Cultura do 
Município de Odemira.



2.1. As fotografias devem ser entregues em formato digital (CD/DVD), com indicação do nome do concor-
rente.

2.2. Nas fotografias devem constar os seguintes elementos: pseudónimo e título da obra.

Artigo 4º
Composição do júri

1. O júri será composto por 3 elementos a designar pelo Município de Odemira.

Artigo 5º
Apuramento e classificação

1. Cabe ao júri a definição dos critérios a adotar na avaliação dos trabalhos concorrentes, os quais cons-
tarão em ata.

2. É da competência do júri a atribuição do prémio e a seleção das fotografias a divulgar.

3.O júri pode deliberar:

3.1 Não atribuir algum dos prémios, ou mesmo todos, caso considere que nenhum dos trabalhos aprecia-
dos reúne requisitos de qualidade que os tornem merecedores da distinção;

4. Das decisões do júri não haverá recurso.

Artigo 6º
Considerações finais

1. As fotografias premiadas e não premiadas serão propriedade do Município de Odemira.


