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O Centro Unesco de Extremadura e a Direção Geral de Ação Exterior da Junta de Extremadura
promovem, pelo quarto ano consecutivo, o Prémio Internacional de Fotografia em homenagem
a Santiago Castelo. Este prémio reforça a sua natureza transfronteiriça entre Espanha e
Portugal, tendo como tema o património natural e cultural da Eurorregião EUROACE (Alentejo Centro de Portugal - Extremadura).
O prémio tem como objetivos promover a criação artística no campo da fotografia, valorizar o
território da Eurorregião através dos seus espaços protegidos, monumentos e paisagens
naturais, bem como promover a colaboração e a manutenção de ações transfronteiriças na
área da cultura e do património. O trabalho vencedor recebe 3.0000 euros.
As imagens concorrentes devem dar destaque aos aspetos positivos da riqueza cultural,
monumental, ambiental e paisagística dos territórios que compõem a Eurorregião EUROACE,
cuja demarcação pode ser consultada neste mapa.
Podem participar fotógrafos amadores ou profissionais de qualquer nacionalidade,
apresentando o máximo de dois trabalhos à competição e dos quais devem ser autores
materiais. O Júri, de natureza internacional com representantes de cada uma das regiões
participantes, fará uma pré-seleção de todos os trabalhos enviados, após o registo digital, para
o endereço de e-mail premiounescofotografia@gmail.com.
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Será pedido aos selecionados para enviar as obras já produzidas, com as quais o Centro da
Unesco realizará uma exposição itinerante na Eurorregião no último trimestre de 2020. A
participação neste concurso é totalmente gratuita e o prazo para envio de fotos termina em 31
de agosto de 2020.
O Regulamento pode ser consultado, em espanhol e em português, no site
www.unescoextremadura.com, onde também podem ser encontradas os formulários de
inscrição nos dois idiomas.
Esta edição do Prémio, bem como as exposições subsequentes, é patrocinada pela Direção
Geral de Ação Exterior do Governo Regional da Extremadura, através do Gabinete de
Iniciativas Transfronteiriças, com a participação das Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Centro, e com financiamento europeu através do
programa Interreg VA (POCTEP).
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