
 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 
PONTE DA ARRÁBIDA 50 ANOS 

 

TEMA 
O presente concurso tem como tema a Ponte da Arrábida sobre o rio Douro no Porto, por ocasião dos 50 
anos da sua construção e dos 100 anos do nascimento do seu autor, o Engenheiro Edgar Cardoso. 
É promovido em associação com o Colóquio Internacional ARRABIDA50 sobre Pontes e Património, a 
realizar na Alfândega do Porto a 21 de Junho de 2013, véspera do 50º aniversário da Ponte da Arrábida.  
 
OBJETIVO 
Promover a prática da arte fotográfica e incentivar o público em geral, e em especial os estudantes, à 
observação da Ponte da Arrábida e da sua relação com a envolvente urbana e com a paisagem. 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1. A inscrição é gratuita. 
2. Serão admitidos a concurso todos os trabalhos apresentados por fotógrafos amadores e profissionais. 
3. Os trabalhos poderão ser a cores ou a preto e branco. 
4. Cada participante só poderá concorrer com dois trabalhos. 
5. Os membros do júri não poderão concorrer. 

 
CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO 
1. Todos os elementos entregues deverão ser identificados com um pseudónimo de uma única palavra. 
2. É obrigatória a entrega da fotografia a concurso em formato A4 e impressa em papel fotográfico. 
3. Cada fotografia deverá ser colada, de forma centrada, sobre K-line de 3 mm com 40 cm X 40 cm.  
4. Os ficheiros contendo as fotografias, com um mínimo de 300 dpi de resolução, deverão ser entregues 

em CD, sendo este identificado com o pseudónimo.  
5. Dentro de um envelope opaco identificado com o pseudónimo, deverá ser colocada uma cópia da 

ficha de inscrição disponível no site www.fe.up.pt/arrabida50 
6. Todos os elementos deverão ser colocados num envelope opaco identificado com o pseudónimo, 

endereçado para a morada referida no presente regulamento. 
 

ENTREGA DOS TRABALHOS 
1. A candidatura deverá ser entregue até às 17.00 h do dia 31 de maio na seguinte morada: 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
Secretaria do Departamento de Engenharia Civil – r/c do edifício G 
Rua Dr. Roberto Frias 
4200-465 Porto  
Portugal 

2. No caso de a candidatura ser enviada por correio, o material deverá ser expedido registado, com 
aviso de receção, tendo obrigatoriamente de ser rececionado até às 17h do último dia do prazo 
estabelecido na calendarização, na mesma morada. 

 
PRÉMIOS 
1. A melhor fotografia a preto e branco receberá um prémio monetário no valor de 500 €. A melhor 

fotografia a cores receberá também um prémio monetário no valor de 500 €.  
2. Os segundos e terceiros prémios em ambas as categorias, cores e preto e branco, receberão um 

exemplar do livro: “As Pontes do Porto: história de uma paixão”, da autoria de Manuel de Azeredo e 
Maria Augusta Azeredo, Edições FEUP. 

3. Entre as fotografias a concurso o Júri escolherá, em número a definir, as que considerar com valor 
para serem expostas na Alfândega do Porto, no dia do Colóquio Internacional ARRÁBIDA50. 

4. Posteriormente estas fotografias serão expostas  na FEUP. 
5. Todos os concorrentes receberão um diploma de participação. 
 
 
 



 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 
PONTE DA ARRÁBIDA 50 ANOS 

 

JÚRI 
1. O júri do presente concurso será constituído por: 
2. Fotógrafo Luís Ferreira Alves - Presidente do Júri 

Arq. João Carlos Santos (DGPC) 
Prof. Sérgio Mah (UNL) 
Fotógrafo Juan Rodriguez 
Fotógrafo Renato Roque 
Prof. Francisco Piqueiro (FEUP) 
Arq. Bárbara Rangel (FEUP) 

3. Ao júri estarão associadas as seguintes competências: 
- verificar a conformidade formal e substantiva dos trabalhos com o presente regulamento; 
- atribuir os prémios estabelecidos e selecionar as três melhores fotografias das duas categorias, 
cores e preto e branco. 

4. Das decisões do júri não existirá recurso. 
 
 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS 
1. Os resultados serão divulgados publicamente no dia do Colóquio Internacional ARRÁBIDA50, sendo os 

prémios entregues na sessão de encerramento do mesmo. 
2. Os premiados serão informados pela organização com pelo menos 48 h de antecedência. 

 
DIREITOS DE UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS 
1. A apresentação de fotografias a concurso implica a plena aceitação do presente regulamento. 
2. À organização reservam-se todos os direitos sobre as fotografias a concurso, salvaguardando sempre 

os direitos do autor. 
3. As fotografias recebidas no âmbito deste concurso passarão a ser propriedade da FEUP. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A falta de qualquer elemento, ou o não cumprimento de qualquer dos itens do presente regulamento, 

implica a exclusão do concorrente. 
2. Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela organização e pelo júri. 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Manuel Matos Fernandes (FEUP) 
António Abel Henriques (FEUP) 
Álvaro Azevedo (FEUP) 
Bárbara Rangel (FEUP) 
Esmeralda Paupério (IC) 
Filipe Magalhães (FEUP) 
José Miguel Castro (FEUP) 

 
CONTACTOS 

arrabida50@fe.up.pt 
 


