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"140k memórias: making of" 
Convocatória para fotógrafos e videógrafos

O Imaginarius Centro de Criação - Arte e Espaço Público (ICC) convida 
fotógrafos e videógrafos, naturais ou residentes de Santa Maria da Feira, a 
integrar o projeto "140k memórias: making of". 

Enquadramento

O Imaginarius Centro de Criação - Arte e Espaço Público (ICC) é uma 
infraestrutura cultural municipal de criação artística, com a principal missão 
de fortalecer o ecossistema cultural e criativo do concelho e da região, 
contribuindo para o desenvolvimento integrado de Santa Maria da Feira a 
médio e longo prazo, quer a nível cultural, educativo e social, quer a nível 
turístico e económico.
Enquanto plataforma interdisciplinar e complementar na ecologia cultural 
do território, tem como objetivos promover a convergência entre a arte, a 
cultura, o conhecimento e a economia, fomentar a aprendizagem e a criação, 
incentivar a participação das comunidades e a coesão social, assim como 
potenciar a internacionalização de criadores e projetos. 

"140k memórias” é um projeto conduzido sob a curadoria do ICC que irá 
reunir uma equipa multidisciplinar de artistas para a sua concretização. É um 
projeto participativo de larga escala, com residentes do concelho de Santa 
Maria da Feira, para construção de uma identidade coletiva a partir das suas 
vivências e memórias: a memória mais intensa, a mais antiga, a mais recente, 
a mais aventureira... As memórias são transportadas em objetos, em imagens 
ou em sons, que serão recolhidos, catalogados e apresentados numa 
instalação artística no espaço público, em lugar a de�nir. 

A presente convocatória desa�a fotógrafos e videógrafos para o registo 
documental, captando o processo rico de ativação, de encontro, de conversa, 
de recolha, de catalogação e de apresentação. O registo será utilizado para 
divulgação do projeto durante o processo, no momento de apresentação e 
em extensões do mesmo. 
O(s) autor(es) do material documental cederão os registos e os direitos ao 
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ICC/Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para uso no âmbito da 
comunicação e divulgação das suas atividades. 

Objeto  

O presente documento apresenta as condições da convocatória para 
apresentação de portfólios e currículos de fotógrafos e videógrafos para 
registo e edição do "making of" do projeto "140k memórias". 
O participante ou o coletivo selecionado receberá o valor total de 6.000€ 
para uma prestação de serviços de 6 meses, entre janeiro e junho de 2018, 
assim como acesso a um espaço de trabalho no ICC. Não será um projeto a 
tempo inteiro, contudo será exigida disponibilidade para acompanhamento 
de várias ações, a de�nir com a equipa de projeto, que poderão incluir 
períodos fora do horário regular de trabalho, assim como aos 
�ns-de-semana. Caso optem pela �gura do coletivo, o valor atribuído 
manter-se-á o mesmo.
Os equipamentos de registo e de edição de fotogra�a, áudio e vídeo, serão 
responsabilidade do candidato, assim como as deslocações associadas ao 
trabalho.

Participantes 

Destinado a fotógrafos e videógrafos naturais ou residentes em Santa Maria 
da Feira, o concurso é aberto a indivíduos ou coletivos, sejam estudantes, 
autodidatas ou jovens pro�ssionais, desde que maiores de idade. Os 
candidatos, indivíduos ou coletivos, devem combinar ambas as 
competências, de fotogra�a e vídeo. 

Prazos

As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 9 de novembro de 2017. 
Os resultados serão divulgados até ao dia 24 de novembro de 2017. 
Os concorrentes pré-selecionados poderão ser chamados para uma 
entrevista anterior ao dia 24 de novembro´17. Os concorrentes selecionados 

serão chamados para uma reunião de equipa durante o mês de 
dezembro´17. 

Candidaturas  

As candidaturas devem ser enviadas por email para cc@imaginarius.pt, com 
o assunto "140k memórias making of" contendo a seguinte informação: 
• Identi�cação individual ou do coletivo; 
• Breve texto de motivação (máximo 2500 caracteres) para participação 
neste projeto; 
• CV atualizado e portfólio individual ou do coletivo em formato digital; 
• Listagem e especi�cação do equipamento de fotogra�a, áudio e som, que 
será utilizado para desenvolver o trabalho.  

As candidaturas só serão consideradas efetivas após boa receção de todos os 
documentos e con�rmação através de email.
Questões relacionadas com o concurso devem ser submetidas para: 
cc@imaginarius.pt. 

Os concorrentes serão avaliados pela qualidade do seu portfólio, o tipo de 
equipamento que irão utilizar  e o texto de motivação para a participação no 
projeto. O júri será constituído por elementos da direção criativa do ICC e 
equipa artística do projeto "140k memórias". 

Contactos 

cc.imaginarius.pt
cc@imaginarius.pt

Endereço: Rua Joana Forjaz Pereira – Santa Maria da Feira
GPS: Lon -8:32:09.833 Lat 40:55:26.133
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