Que projeto é este?
O projeto “Viagens com Alma no Douro – A Via para os novos mundos”, (cofinanciado pelo Programa
Operacional Regional do Norte – Valorização e Animação do Património Cultural) é a etapa seguinte
do trabalho já em curso pelo Secretariado Diocesano de Liturgia do Porto - Departamento de
Bens Culturais da Igreja (SDLP/DBCI) de inventariar, dinamizar e tornar mais visível e acessível o
património religioso, no âmbito geográfico da Diocese do Porto.
Chega agora o momento de abrir este património à criação artística contemporânea, cruzando o valor
material daquele com o desafio imaterial colocado por esta.
O projeto ambiciona, nesta fase, criar momentos inesquecíveis de vivência deste património,
momentos estes construídos com todos os que habitam, trabalham, pensam e criam no espaço de
influência deste património ou o que o têm como referente. Neste processo, o projeto acredita que o
conhecimento e atração do nosso território – o Norte - sairão favorecidos e que novos públicos serão
inscritos no património religioso e na cultura que nele terá lugar. Por quem cá mora, por quem cá
trabalha e por quem, de Portugal e de fora, nos visita.
Numa palavra, as “Viagens com Alma no Douro – A Via para os novos mundos, trazem ao património
de séculos nova criação e novos criadores.
Aqui te convidamos a seres um deles.

Convocatória Aberta –
Jovens Criadores de Fotografia e Audiovisual
Porque acreditamos no capital humano do território, e porque o queremos ainda mais presente no
capital patrimonial que o Norte tem, apostamos na abertura de uma convocatória dirigida a todos os
jovens que criam ou desejam criar novas obras audiovisuais.
De todos, serão escolhidos 3 projetos de vídeo e 3 projetos de fotografia, ambos com perfil
documental e com foco na seleção de elementos patrimoniais que se situam no território de
intervenção do projeto: a diocese do Porto. Os projetos seriados deverão valorizar a relação deste
património com o território no qual ele se inscreve, particularmente com o rio que o estrutura, o
Douro - e as comunidades que o têm como margem.
O desafio global que se lança é o de interferir, contribuir, complementar e aprofundar o
conhecimento sobre o território abrangido pelo projeto, acrescentando diversidade de visão e de
expressão ao seu património religioso.
Poderão ser registos fiéis, bem como releituras e efabulações, desde que enquadráveis numa
abordagem documental.
Os 6 projetos selecionados serão expostos numa mostra final que será inscrita na agenda cultural da
região.
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Quem é convocado?
Convocamos todos e cada um dos alunos do ensino secundário, profissional e universitário, bem
como os jovens profissionais das áreas do cinema, fotografia, vídeo, propostos individualmente ou
em equipa, formada por quantos queiram trabalhar em conjunto.

Como responder à convocatória?
A candidatura faz-se pela apresentação do seguintes elementos:
• Ficha de Inscrição, na qual se inclui: a apresentação da motivação da escolha do tema a
documentar; a proposta de abordagem ao tema; e uma breve apresentação do proponente (ficha
acessível em www.bcdp.org)
• Anexo opcional com apresentação de projetos próprios considerados relevantes para o âmbito
desta convocatória.
(até 10 páginas em formato pdf., máx. 2Mb; material audiovisual deverá ser enviado em formato link
para conteúdo alojado na web).

Condições a ter em conta
• Serão selecionados até 6 projetos documentais. Poderá ser selecionado um número inferior de
propostas se o júri assim o decidir, em função da avaliação que faça da qualidade do trabalho
apresentado.
• Após a seleção, a equipa do “Viagens com Alma no Douro – A Via para os novos mundos”
debaterá com os autores dos projetos selecionados as condições da sua apresentação – locais,
datas precisas, meios.
O cumprimento destas condições ficará sempre sujeito aos meios técnicos e logísticos disponíveis.
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Apoio aos criadores
• Estabelecimento de contactos com os responsáveis dos elementos patrimoniais que integram o
projeto e território de intervenção.
• Exibição das obras em espaço físico e/ou virtual.
• Comunicação da mostra final dos projetos selecionados.
• O prémio caracteriza-se por ser de aquisição dos trabalhos selecionados, visando a sua integração
no acervo documental do Secretariado Diocesano de Liturgia do Porto - Departamento de Bens
Culturais da Igreja.
• O prémio para cada projeto selecionado tem a forma de um investimento de 2.000€ por
cada projeto vídeo e investimento de 1.000€ por cada projeto de fotografia. Este valor inclui a
remuneração artística, a produção do objeto artístico nos momentos da sua criação e a aquisição
do mesmo. Dele se excluem as despesas de produção ligadas à impressão e exibição dos projetos
selecionados, assumidas pela organização das “Viagens com Alma no Douro: a via para novos
mundos”.
• Divulgação dos trabalhos e dos seus autores na comunicação do projeto e na publicação final
“Viagens com Alma no Douro: a via para novos mundos”.

Critérios de Valorização das propostas
• Abertura e profundidade de conteúdo proporcionados pela abordagem proposta.
• Inovações trazidas pelo processo de registo e edição e sua relação com o tema escolhido.
• Qualidade artística e apelo subjetivo da proposta.
• Enquadramento no espírito do projeto “Viagens com Alma no Douro: a via para novos mundos”
• Viabilidade técnica da proposta em termos de tempo, processo, produção, exibição.

Seleção dos projetos
• Cada uma das linhas de convocatória (vídeo e fotografia) terá um júri composto por elementos
com conhecimento profundo do património e da história do território; com ligação às áreas de
especialidade respetivas; e equipa responsável pela implementação da operação.
• A composição do júri será divulgada conjuntamente com os resultados da seleção.
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Calendário
• Lançamento da Convocatória: 9 de Junho 2014
• Entrega de Propostas: 11 de Julho de 2014
• Anúncio público dos projetos selecionados neste site até 25 de Julho de 2014
• Período para a exibição da exposição final: Outubro de 2014

Submissão de candidaturas e mais informações
geral@bcdp.org
www.bcdp.org
www.facebook.com/viagenscomalmanodouro

PROMOTOR

FINANCIAMENTO

Viagens com Alma no Douro

PAG 04

