CONCURSO DE FOTOGRAFIA ABORDA SEXUALIDADE
Decorre, até dia 30 de Novembro, o concurso de fotografia “Afectos +
Sentidos”, numa organização da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
de Tavira (CPCJ) em colaboração com as escolas EB 2/3 D. Manuel I, D. Paio
Peres Correia e Secundária Dr. Jorge Correia.
A iniciativa visa uma abordagem artística da sexualidade, a reflexão em torno
do carácter afectivo e psicológico, assim como a responsabilização do
indivíduo para a vivência da sua sexualidade.
O concurso destina-se a jovens, entre os 14 e os 18 anos, residentes no
concelho, podendo cada concorrente apresentar um máximo de três
fotografias, a cores ou a preto-e-branco, no formato 20 x 30 cm, com qualidade
igual ou superior a quatro megapixéis.
As fotografias devem estar identificadas, no verso, com o pseudónimo do autor
e título da imagem. Os trabalhos devem ser entregues ou enviados para a
CPCJ de Tavira, sita na Rua José Pires Padinha, n.º122, num envelope A4,
com a menção exclusiva a “Afectos + Sentidos”.
Os resultados serão divulgados no dia 09 de Dezembro, realizando-se a
entrega dos prémios no dia 13. O primeiro classificado recebe 75 euros, o
segundo 50 e o terceiro 25, sendo que estes valores referem-se a vouchers
descartáveis em serviços ou produtos i9PHOTO.
O júri é constituído por representantes do Grupo da Modalidade Alargada da
Temática da Sexualidade da CPCJ de Tavira, da Associação de Estudantes da
Escola Secundária Dr. Jorge Correia, por dois fotógrafos profissionais e pelo
Chefe de Divisão de Educação da Câmara Municipal de Tavira.
O concurso resultará na realização de uma exposição, entre os dias 13 e 23 do
próximo mês.
Para mais informações, os interessados deverão contactar a CPCJ de Tavira,
através do número 281 320 596.
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