
Olhares Sobre o Fado

Concurso de Fotografia sobre o Fado

Fazem-se os últimos acordes às guitarras, apagam-se as luzes. "Silêncio, que se vai  cantar 
o fado". Assim começa a noite nas Casas de Fado em Lisboa.

Em Lisboa tudo nos recorda o Fado. Mouraria, Alfama, Bairro Alto, Madragoa, são bairros 
históricos onde o fado nasceu. Trata-se de uma música ligada à fatalidade do destino, à 
distância e à separação e que nos conduz a um sentimento chamado saudade, mas que ao 
mesmo tempo retrata conquistas amorosas e dificuldades relacionadas com o quotidiano 
dos bairros da cidade e das personagens que os povoam. Histórias de navegantes que 
partiram para o grande mar e retornos esperados.

Em Novembro de 2011, o Fado recebeu o reconhecimento como património imaterial da 
humanidade pela UNESCO:

«uma expressão lírica e musical muito versátil, capaz de reforçar o sentimento de pertença e 
de identidade; 

a capacidade dos artistas de transmitir uma profunda compreensão do género às gerações 
mais jovens; 

uma forma de preservar este bem e o seu engenho em  reflectir a sinergia entre a comunidade, 
as autoridades locais e nacionais que em conjunto visam a conservação e desenvolvimento do 
Fado através de programas educativos, pesquisas, publicações, apresentações e seminários». 

Estes são apenas alguns dos elementos-chave que levaram o Fado Português a obter a sua 
imensa fama e prestigio.

A  associação  cultural  luso-italiana  Tu-cá-Tu-lá  -  com  o  patrocínio  da  SevenMuses 
MusicBooks  e  a  participação  da  Associaçao  cultural  Qubì  e  do  Arci  Torino  -   quer 
comemorar este importante evento com um concurso de fotografia no âmbito do Fado.

O desafio é captar através da lente toda a essência do fado, os lugares que o inspiraram e 
os lugares onde o festejam e cantam, as pessoas que o interpretam e os que se deixam 
levar  por  esta  música  mágica.  O fado tradicional  e  suas  melodias,  suas  cores  e  suas 
tonalidades.  Olhares,  expressões,  gestos,  posturas,  vestidos,  xailes,  cabelos,  guitarras, 
atmosfera, humor, letras, histórias, poemas...

"Atenção, Que se vai fotografar o fado!"



REGULAMENTO

Artigo 1 º da competição

O concurso, intitulado “Olhares Sobre o Fado” tem o objectivo de comunicar através de 
imagens o fado e a sua essência mais profunda.

Artigo 2º - Como participar

O  concurso  é  dirigido  a  cidadãos  Italianos,  portugueses  ou  de  qualquer  outra 
nacionalidade, sem restrições de idade. A participação ao concurso é gratuita.

Artigo 3 º - Imagens

As fotografias  podem ser  a  sujeito  e  técnica livre,  em película ou digital  (também de 
telemóvel).

Podem ser  em formato  horizontal  ou  vertical,  preto  e  branco,  a  cores  ou  elaboradas 
graficamente.

As fotografias digitais devem ser:

- tamanho máximo - 5MB

-  em PDF ou JPG

As fotografias em película fotográfica devem ser:

− Impressas numa das seguintes dimensões: 20x30, 30x40 ou 30x45 cm

Artigo 4 º - Material a ser enviado 

Os participantes devem:

− Preencher e assinar o formulário obrigatoriamente (ANEXO A). No caso de menores de 
idade, o formulário deve ser preenchido e assinado pelo encarregado de Educação.

−  Apresentar no mínimo uma e no máximo três fotografias.

Fotos em   película   fotográfica  : é obrigatório imprimir em papel fotográfico.

Na parte detrás cada imagem, deve estar escrito "Olhares", o sobrenome do participante e 
o número de sequência do trabalho, como este exemplo:

OLHARES_ sobrenome_número_ por ordem crescente (por exemplo, se o Sr. Rossi envia três 
fotografias: "OLHARES_ROSSI_001", "OLHARES_ROSSI_002", "OLHARES_ROSSI_003").

Anexar  o  trabalho  ao  formulário  de  inscrição  devidamente  preenchido  e  enviar  em 
envelope lacrado.

Fotos em formato   digital  :

a) as imagens podem ser anexadas em CD-ROM (no qual deverá ser especificado: título  
da competição, o nome do participante, títulos de obras e os arquivos armazenados  
em CD-ROM sendo intitulados:  OLHARES_sobrenome_número por ordem crescente) e 
enviados  em  envelope  lacrado  juntamente  ao  formulário  de  inscrição  devidamente 
preenchido.



b) as imagens podem ser enviadas via e-mail (os ficheiros em anexo devem ser intitulados 
da  forma  previamente  descrita:  OLHARES_sobrenome_número por  ordem crescente) 
para o endereço de e-mail da Associação Tu-cá-Tu-lá juntamente ao formulário de inscrição 
devidamente preenchido.

O material deve ser enviado em envelopes lacrados para o seguinte endereço:

Concurso fotográfico OLHARES SOBRE O FADO

Associação cultural italo-portuguesa Tu-cá-Tu-lá

c/o ARCI Torino

Via Verdi 34, 10124 Torino – ITALIA

O  material  a  ser  enviado  pelo  correio  electrónico  deve  ser  enviado  para  o  seguinte 
endereço:

tucatula.fado@gmail.com 

O email deve ser denominado com a seguinte declaração:

" Concurso fotográfico Olhares Sobre o Fado - Nome"

(Ex.: "Concurso fotográfico Olhares Sobre o Fado - John Smith")

Artigo 5 º - Tempo para entrega

As obras devem ser recebidas entre  1 de Abril e 31 de maio de 2012. Os trabalhos 
recebidos após esta data não serão elegíveis para a competição. Não terá relevância o 
carimbo (comprovando a data de envio por CTT)  terá importância a data do e-mail caso o 
material seja enviado desta forma. 

Artigo 6 º - Condições de participação

Cada  participante  mantém  a  propriedade  dos  trabalhos  apresentados,  mas  cede  à 
"Associação Tu-cá-Tu-lá os direitos de utilização gratuita.

O material solicitado no artigo precedente não será devolvido aos autores. 

Os participantes concedem à Associação Tu-cá-Tu-lá os direitos de reprodução das obras 
fotográficas.

Os candidatos, ao assinarem o formulário de inscrição (Anexo A), autorizam a Associação 
Tu-cá-Tu-lá ao tratamento de dados pessoais ao abrigo do DL 196, de 30/06/2003  (Decreto 
de lei da constituição italiana relativa ao tratamento de dados).

Artigo 7 º - Aceitação das regras

A inscrição ao concurso implica a total aceitação destas regras, através da assinatura 

do mesmo.

mailto:tucatula.fado@gmail.com


Artigo 8 º - Júri

A selecção  dos  trabalhos  vencedores  será  realizada  por  uma comissão  especialmente 
designada. Esta comissão será composta por dois membros do Conselho de Administração 
da Tu-cá-Tu-lá e dois fotógrafos profissionais.

Artigo 9 º - Prémios 

Os cinco melhores trabalhos seleccionados serão premiados da seguinte forma:

1º prémio: estadia para duas pessoas durante dois dias em Portugal ou Itália.

2 º prémio: publicação sobre fado oferecida por SevenMuses MusicBooks e uma garrafa

3 º prémio: cds de Fado

4 ° prémio: um cd + gadgets 

5°  prémio: gadgets

O júri reserva o direito de seleccionar um número menor/diferente de obras, se considerar 
necessário. A decisão do júri é irrevogável. 

Os vencedores serão anunciados no blog da associação Tu-cá-Tu-lá e na inauguração da 
exibição fotográfica.

Art.10 º  - Exclusão

Um projecto pode ser excluído das competições se não estiver em conformidade com os 
artigos supracitados.

Para mais informações:

http://associazionetucatula.wordpress.com  

ass.tucatula@gmail.com  

mailto:ass.tucatula@gmail.com
http://associazionetucatula.wordpress.com/

