CONCURSO FOTOGRAFIA 4.ª EDIÇÃO
“Sameiro de Todos, Sameiro para Todos”.
TEMA:
“O Sameiro, um Reino de Paz”
CONVITE:
Se és apaixonado por fotografia/vídeo e gostas do Sameiro, então não percas esta
oportunidade e participa neste Concurso de Fotografia – “O Sameiro, um Reino de Paz”.
DURAÇÃO:
O Concurso decorre durante os meses de julho a setembro.
PREÂMBULO:
Este concurso submete-se ao lema: “O Sameiro, um Reino de Paz”.
E as razões são várias.
Na verdade, o Sameiro, pela beleza que o carateriza, pela bonança que nele se respira,
pelas paisagens deslumbrantes que se contemplam, inspira tranquilidade, repouso, paz.
Além disso, no Sameiro mora a Rainha da Paz. Essa paz que não temos nos dias de hoje.
E que nos leva a rezar: Virgem Maria, Mãe do Céu e Senhora Nossa, tu podes salvar-nos
da guerra; tu podes livrar o mundo de tanta atrocidade, de tanta violência, de tanta
agressão. Livra-nos do ódio, da prepotência, da injustiça, da opressão. Limpa as lágrimas
de todos os rostos, de todos os povos, de todos os corações.
Mãe do Céu, ajuda-nos a ser construtores de paz e semeadores do perdão, pois onde não
há perdão, não há paz.
Ajuda-nos a não adiar o Amor, não a não adiar o Sorriso, o Olhar de Candura, a Boa
Palavra, o Abraço Caloroso e o Beijo de Ternura…
E agora voltamos ao concurso: captar o Sameiro enquanto cenário de paz, transmissor de
paz, altifalante dos pedidos dos homens por um mundo mais pacífico, mas irmão e mais
harmonioso.
As fotografias submetidas a concurso, devidamente avaliadas por um júri e premiadas
consoante o mérito, deverão depois ser expostas, prolongando a finalidade do concurso:
dar a conhecer o Sameiro, os devotos, as devoções, a força de uma crença, a ternura de
um amor para com a Padroeira de Portugal.

REGULAMENTO:

1. O Posto de Turismo do Sameiro, lança, a partir de 1 de julho e até ao dia 30 de setembro
de 2022, um Concurso de Fotografia, no âmbito do projeto “Sameiro de Todos, Sameiro
para Todos”. Esta 4.ª Edição do Concurso tem por tema: “O Sameiro, um Reino de Paz”.

2. Não há limites de idade para quem queira participar.

3. Os concorrentes serão distribuídos por idades: o primeiro, até aos 29 anos; o segundo
entre os 30 e os 64 anos; o terceiro entre os 65 e os mais anos que Deus vai dando. A data
de referência para a contagem dos anos é o dia 30 de setembro de 2022.

4. As fotografias deverão visar as vivências, os comportamentos, as devoções dos
turistas/visitantes/peregrinos/devotos.

5. A participação no concurso requer uma inscrição no Posto de Turismo do Sameiro. A
falta da mesma, invalida a participação. A inscrição pode ser feita durante todo o tempo
em que o concurso decorre.

6. A inscrição é gratuita.

7. Podem participar todos os profissionais e amadores de fotografia, portugueses e
estrangeiros.

8. Os concorrentes só podem apresentar-se individualmente.

9. Cada concorrente pode concorrer com três fotografias.

10. Todas as fotos que tenham rostos explícitos, têm de fazer-se acompanhar da devida
cedência de direitos de imagem do “modelo” ao fotógrafo e ao Posto de Turismo do
Sameiro (modelo de formulário dessa cedência de direitos poderá colher-se no Posto de
Turismo do Sameiro, no momento da inscrição).

11. Estão automaticamente excluídos da participação no concurso os elementos do júri e
os promotores desta iniciativa.

12. No mês de outubro as fotografias serão expostas no Sameiro. A inauguração da
exposição está marcada para as 15h:45 horas do dia 30 de outubro de 2022.

13. No dia 27 de outubro de 2022 serão conhecidos os vencedores, escolhidos por um júri
designado pela Confraria de Nossa Senhora do Sameiro.

14. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no Posto de Turismo do Sameiro no dia
30 de outubro pelas 15h:45.

15. As fotografias deverão ser entregues em envelope fechado, A3, e devem mencionar
OBRIGATORIAMENTE os seguintes elementos: Nome:/Idade:/Morada:/E-mail:
/Número do Telemóvel.

16. As fotografias deverão ser entregues obrigatoriamente em suporte digital e impressas
em papel. Pretende-se que sejam impressas num formato de 20x30cm em papel
fotográfico (mate ou brilhante) e sem margens.

17. As fotografias a concurso devem ser apresentadas em Ficheiro JPG, com resolução
mínima de 300DPIs.

18. É permitida a manipulação/tratamento digital mínimo das fotografias (correção de
níveis, alinhar horizonte, reenquadrar, etc…). O júri, entretanto, poderá, se assim o
entender, desqualificar fotos que considere excessivamente manipuladas.

19. As fotografias devem ser entregues em mãos no Posto de Turismo do Sameiro.

20. As fotografias, não só devem ser inéditas, como também devem enquadrar-se nos
temas e objetivos do concurso.

21. Os três melhores concorrentes, receberão um prémio.

22. Os prémios a atribuir para cada um dos três concorrentes, serão de:
1.º Prémio: Uma estadia no Hotel do Parque do Bom Jesus do Monte com pequeno
almoço.
2.º Prémio: Um Livro de Arte do Pintor Henrique Medina.
3.º Prémio: Uma escultura de Nossa Senhora do Sameiro do Artista Telmo Macedo.

