
Apresentação 
O Nordeste Algarvio e o Rio Guadiana proporcionam paisagens de distinta beleza, cheias de luz, relevo, vida e cor. As 
margens, do grande rio, guardam memórias milenares, vislumbradas na arquitetura, nas tradições, na cultura e nas 
gentes locais. Nos tempos idos, foram inúmeras as atividades praticadas e desenvolvidas neste cenário de fronteira 
natural entre Portugal e Espanha. Este facto foi visto pela população local como um mundo de oportunidades, onde 
sempre existiu uma familiar convivialidade, marcada por trocas comerciais e laços afetivos que ajudaram a criar uma 
identidade local. 

O contrabando foi a “arte” de comercializar às escondidas dos olhos da lei e dos governos, respondendo às 
necessidades e dificuldades das gentes raianas. Alimentos básicos como ovos, farinha e amêndoas, eram 
transportados, pela calada da noite, de um lado ao outro da fronteira. Para além dos bens materiais partilharam-se 
sentimentos, conhecimentos e alimentaram-se sonhos. 

Com o despertar da primavera de 2017, em Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, abrir-se-á uma janela para este legado, 
com a organização do Festival do Contrabando (ver programa). Para estimular o olhar e melhor descobrir e desfrutar 
deste evento convidamo-lo a pegar na sua máquina fotográfica e vir registar o ambiente, os personagens, os 
momentos de rara beleza e a “história viva”. 
 

REGULAMENTO:

Artigo 1º - Objeto 
a) Tráfico de Artes no Guadiana – Fotografia, é o nome do concurso de fotografia que tem a finalidade de promover o 
interesse e criar o estímulo para que todos os amantes da fotografia visitem o Festival do Contrabando a realizar em 
Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana nos dias 24, 25 e 26 de março de 2017. 

Artigo 2º - Organização 
a) O presente concurso de fotografia é organizado pela Câmara Municipal de Alcoutim e o Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Guadiana. 
b) Às entidades organizadoras fica reservado o direito de anular este concurso ou alterar as suas normas por motivos 
de força maior. 

Artigo 3º - Tema do concurso 
a) Só serão aceites no concurso as fotografias feitas no âmbito do 1º Festival do Contrabando.
b) As fotografias aceites no concurso terão de ser feitas em Alcoutim e/ou Sanlúcar de Guadiana nos dias 24, 25 e 26 
de março de 2017. 
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Artigo 4º - Condições de participação 
a) A inscrição no concurso é individual e gratuita. A participação está aberta a todos os amantes da fotografia, sem 
qualquer limite de idade e de qualquer nacionalidade. 
b) Cada participante pode concorrer com 4 fotografias, em formato digital JPG, a cores ou a preto e branco. Os 
ficheiros fotográficos deverão ter 3000 pixels de mínimo no lado maior, uma resolução mínima de 300 dpi e conter a 
informação EXIF. 
c) As obras deverão ser enviadas por email, para o seguinte endereço: festival.contrabando@cm-alcoutim.pt, 
acompanhadas de um título, do nome do seu autor, nº. BI ou CC e telefone de contacto. Para tal pode ser utilizada a 
plataforma wetransfer. 
d) A data limite de receção dos trabalhos é o dia 30 de março de 2017
e) Não é permitida a participação a nenhum elemento que pertença à organização do Festival do Contrabando e dos 
elementos do júri do concurso, seus cônjuges, bem como aos seus parentes em 1º e 2º grau nas linhas ascendentes e 
descendentes. 
f) São aceites a concurso fotografias com a edição normal, sem desvirtuar a realidade.
g) Serão excluídas as montagens ou manipulações que alterem ou falsifiquem a realidade.
h) Não são permitidas molduras nem marcas de água ou qualquer outro elemento extra o registo fotográfico. 

Artigo 5.º - Júri 
a) O júri é constituído por três fotógrafos, de reconhecida idoneidade, com experiência e conhecedores do território 
do Baixo Guadiana. 
b) O júri irá reunir no dia 1 de abril de 2017, para avaliação dos trabalhos recebidos seguindo vários critérios: 
qualidade técnica e artística, relevância da mensagem transmitida, representatividade do Festival do Contrabando e 
outros elementos que o júri venha a considerar relevantes. 
c) Os resultados serão publicados na página do Festival do Contrabando, no Facebook, e enviado email aos premiados 
no dia 3 de abril de 2017. 
d) A decisão do júri por unanimidade ou por maioria, é soberana não havendo direito a reclamação. 

Artigo 6.º - Prémios 
a) Serão atribuídos três prémios distinguindo as três melhores fotografias:
1º prémio – 1 fim de semana na Pousada da Juventude em Alcoutim + passeio de barco no Guadiana + descida na 
Tirolina transfronteiriça (2 pessoas)
2º prémio – 1 passeio de barco no Guadiana (2 pessoas)
3º prémio – 1 descida na Tirolina transfronteiriça (2 pessoas)
b) Para usufruírem do prémio os concorrentes terão de proceder à marcação prévia junto das entidades organizadoras 
com pelo menos uma semana de antecedência.
c) Após a atribuição dos prémios os concorrentes premiados dispõem de 6 meses para usufruírem dos mesmos, findo 
este prazo perdem-lhe o direito. 

Artigo 7.º - Responsabilidade de autor 
a) Os concorrentes assumem que os trabalhos enviados para o concurso são de sua autoria 
b) Os autores assumem que as fotografias submetidas neste concurso não podem ser submetidas a outros concursos. 

Artigo 8.º - Direitos de autor e autorizações 
a) Os autores mantêm sempre os direitos de autor sobre as suas obras
b) Os concorrentes a este concurso assumem que autorizam as entidades organizadoras a utilizar as fotografias, 
apresentadas a concurso, para divulgar e publicitar o Festival do Contrabando nas edições futuras. 
c) As entidades organizadoras ficam obrigadas a indicar sempre o autor quando utilizarem uma fotografia para os fins 
definidos na alínea anterior. 

Artigo 9.º - Aceitação do presente regulamento 
a) Os concorrentes que decidirem participar neste concurso ao enviarem os seus trabalhos estão a assumir que leram 
e concordam com o presente regulamento. 
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