
Está aberto o concurso a todos os candidatos que queiram participar no Pride Photo 
Award. Este certame, que celebra já o seu quinto aniversario de sucesso, é dedicado 
a valorização da diversidade sexual e de género. Os fotógrafos são convidados a 
publicar os seus trabalhos através da página do concurso antes do dia 14 de Junho, 
com a possibilidade de se candidatarem a quatro categorias: Género, Imagens 
Individuais, Open e uma categoria temática. Este ano o tema selecionado foi: 
“Historias de Amor e Orgulho”. As candidaturas a esta categoria devem conter 
histórias emocionalmente concludentes. Podem ser histórias de casais onde,  
pelo menos, um dos membros se identifique com o grupo LGBT ou histórias sobre 
pessoas do grupo LGBT que estejam orgulhosas serem elas próprias. As histórias 
vencedoras deverão ensinar-nos o verdadeiro significado do amor e do orgulho  
e devem ir muito além de um casal de mãos dadas sorrindo ou pessoas marchando 
numa marcha do orgulho. 

Os primeiros classificados em cada categoria e o vencedor do concurso viajarão  
de avião a Amsterdão e serão acomodados no luxuoso Lloyd Hotel, para que  
possam participar da cerimónia de entrega dos prémios, a celebrar-se entre no  
dia 11 de Setembro e comparecer no fim de semana de abertura da exposição.

A fascinante Igreja OudKerk de Amsterdão acolherá os melhores trabalhos por todo 
um mes. Uma seleção das fotografias também será exibida em grandes painéis de 
fotografias por toda a cidade. No ano passado, a exposição contou com mais de 
20.000 visitantes e este ano esse numero deverá crescer. Além disso, as fotografias 
vencedoras estarão expostas online, no nosso website. Após este período inicial,  
a exposição irá percorrer varias cidades holandesas e estrangeiras.

As fotos serão avaliadas por um júri de especialistas internacionais de fotografia  
e a decisão final será anunciada oficialmente no dia 2 de Julho.

O concurso comeca no dia 20 de Abril e decorre ate ao dia 14 de Junho.

Passe a palavra! Por favor, ajude-nos a partilhar esta fantástica oportunidade  
a fotógrafos que trabalhem com género ou diversidade sexual, enviando este 
comunicado da abertura do concurso para a sua rede de contactos!
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