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Regulamento do Concurso de Fotografia 

Memórias entre quintas 

 

Enquadramento 

 

O concurso de fotografia “Memórias entre quintas” é realizado no âmbito do Dia Europeu da 

Criatividade Artística (21 de março de 2020), na freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila 

Nova de Gaia, estando aberto à participação do público em geral. 

Este concurso é organizado pela Fábio Soares – Serviços de Arqueologia (com sede na Rua do 

Areinho 413 1.º andar, 4430-317 Vila Nova de Gaia), com o NIF n.º 223008680, em parceria com a 

Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, o Olhares Fotografia Online e Academia Olhares, o 

Instituto de Fotografia, o MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, o Jornal O Gaiense, a 

Cátia Oliveira Fotografia, o LAC-Gaia análises clínicas e o Gabinete de Estética Patrícia Rocha, e 

encontra-se subordinado ao seguinte regulamento: 

 

Artigo 1.º 

Quem pode concorrer 

 

1. Podem participar no concurso os cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, 

maiores de 16 anos na data da sua apresentação ao concurso. 

2. Os candidatos devem apresentar-se a título individual, não sendo aceites candidaturas em nome 

de equipas ou de pessoas coletivas. 

3. A participação no concurso implica a frequência de, pelo menos, uma das visitas culturais às 

quintas sete e oitocentistas da freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia*; a 

realizar durante todos os sábados e domingos do mês de fevereiro de 2020, nos seguintes horários: 

10h00-12h30 ou 14h30-17h00. Estas deverão ser marcadas previamente pelos participantes 

através do preenchimento online do formulário da Google disponível no sítio da Internet da Fábio 

Soares – Serviços de Arqueologia em https://fabiosoaresarq.site123.me/ (separador “Eventos”  

“Concurso de Fotografia “Memórias entre quintas””  “Ficha de Inscrição”). As fotografias terão de 

ser captadas nessas visitas culturais. 

4. A participação no concurso implica o pagamento de 5€ (cinco euros), bem como a aceitação 

integral do presente regulamento. O pagamento será efetuado no dia da(s) visita cultural 

pretendida pelo concorrente. 

 

* As quintas sete e oitocentistas a visitar pedonalmente são: a Quinta dos Frades, a Quinta dos 

Cubos, a Quinta da Fonte da Vinha, a Quinta da Torre Bella, a Quinta da Pedra Salgada, a Quinta da 

Alegria, bem como a Praia Fluvial do Areinho de Oliveira do Douro e o Laboratório Engenheiro 

Edgar Cardoso (inclui subida à torre). 

https://fabiosoaresarq.site123.me/
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Artigo 2.º 

Tema e Categoria das imagens 

 

1. Só são aceites ao concurso fotografias em formato digital JPEG, PNG ou TIFF, inéditas e das 

quintas sete e oitocentistas existentes na freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de 

Gaia, bem como da paisagem natural que medeia o percurso pedonal entre as mesmas. 

2. São admitidas fotografias a preto e branco e a cor. 

3. Cada concorrente deve apresentar, a concurso, até três imagens. 

4. Os concorrentes garantem à entidade promotora que são criadores das fotografias apresentadas 

a concurso e que estas não violam qualquer direito de autor de terceiros. Caso não cumpram esta 

regra, serão desclassificados e o seu trabalho não será considerado. 

 

Artigo 3.º 

Condições e limites 

 

1. As imagens devem ter as dimensões mínimas de 4252 pixels, do lado maior da imagem, e com o 

tamanho do documento em 300 dpi. 

2. O ficheiro digital da fotografia deve incluir os seguintes itens: o nome do autor, o local e a data do 

registo (autor_local_data). Este deve ser, ainda, acompanhado da Ficha de Candidatura 

devidamente preenchida, a qual se encontra no sítio da Internet da Fábio Soares – Serviços de 

Arqueologia em https://fabiosoaresarq.site123.me/ (separador “Eventos”  “Concurso de 

Fotografia “Memórias entre quintas””  “Ficha de Candidatura”). 

3. Todas as imagens poderão ser expostas ao público, nos canais de comunicação e redes sociais da 

Fábio Soares – Serviços de Arqueologia, Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Olhares Fotografia 

Online e Academia Olhares, Instituto de Fotografia, MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do 

Porto, Jornal O Gaiense, Cátia Oliveira Fotografia, LAC-Gaia análises clínicas e Gabinete de Estética 

Patrícia Rocha, salvaguardando sempre a sua autoria. 

4. O prazo de entrega dos trabalhos para o concurso termina às 23h59 do dia 6 de março de 2020. 

 

Artigo 4.º 

Envios para o concurso 

 

1. As fotografias devem ser enviadas a concurso através do endereço fabio.soares.arq@gmail.com.  

 

Artigo 5.º 

Júri 

 

1. O júri é presidido por dois fotógrafos profissionais independentes quer à Direção da Fábio Soares 

– Serviços de Arqueologia, quer às entidades parceiras: 

https://fabiosoaresarq.site123.me/
mailto:fabio.soares.arq@gmail.com
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 Marcos Moreira (Arquiteto); 

 Tiago Alves (Fotógrafo Designer). 

2. O júri deve selecionar, de entre as imagens recebidas, a que considera melhor e aquelas a que 

atribuirá menções honrosas. 

3. A decisão do júri é final e irrevogável, dela não cabendo recurso. 

4. O júri reúne no dia 13 de março de 2020 para apreciação e premiação dos trabalhos 

apresentados e lavrará ata da sua reunião, justificando as suas escolhas. 

 

Artigo 6.º 

Prémios do vencedor, Menções Honrosas e oferta aos participantes 

 

1. Constituem prémios do vencedor: o valor numerário de 100€ (cem euros), certificado, a 

possibilidade de ver exposto o seu trabalho no átrio da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro e, 

eventualmente, outros espaços públicos; a frequência gratuita numa Visita d’Autor do MMIPO – 

Museu e Igreja da Misericórdia do Porto à escolha do vencedor (exceto a Visita d’Autor Especial de 

Natal), mas apenas durante o ano vigente, 50% de desconto na inscrição do Curso de Fotografia 

Profissional pelo Instituto de Fotografia*, bem como a oferta de vouchers para usufruto de serviços 

gratuitos no que à saúde e bem-estar dizem respeito pelo LAC-Gaia análises clínicas e o Gabinete de 

Estética Patrícia Rocha.  

2. O júri pode atribuir até 3 menções honrosas. 

3. O prémio e as menções honrosas serão comunicados aos concorrentes até às 12h00 do dia 21 de 

março de 2020 por correio eletrónico e tornados públicos no mesmo dia. 

4. A entrega do prémio e das menções honrosas será posteriormente definida, através de contacto 

telefónico, entre a Direção da Fábio Soares – Serviços de Arqueologia e os premiados. 

5. Todos os participantes do concurso de fotografia “Memórias entre quintas” terão um desconto de 

100€ (cem euros) na eventual inscrição do Curso de Fotografia Profissional pelo Instituto de 

Fotografia*. 

 

* As informações relativas ao Curso de Fotografia Profissional do Instituto de Fotografia, bem como 

a metodologia de ensino, encontram-se disponíveis para consulta aqui: 

www.institutodefotografia.pt/prospectus/download. Já a descrição detalhada de cada módulo pode 

ser consultada em http://www.institutodefotografia.pt/outline.  

 

Artigo 7.º 

Direitos 

 

1. Os concorrentes a quem tenha sido atribuída qualquer distinção cedem à entidade promotora e 

às entidades parceiras do concurso o direito da utilização não comercial das imagens, quer para a 

promoção do concurso, quer para fins próprios, mas sempre com referência à sua autoria. 

http://www.institutodefotografia.pt/prospectus/download
http://www.institutodefotografia.pt/outline


4 
 

Artigo 8.º 

Disposições finais 

 

As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua discussão não há recurso. 

 

Organização 

 

® Fábio Soares – Serviços de Arqueologia 

https://fabiosoaresarq.site123.me/ 

fabio.soares.arq@gmail.com 

914 457 588 

Rua do Areinho 413 1.º andar, 4430-317 – Vila Nova de Gaia 

 

 

 

 

 

Apoios 

 

 

 

https://fabiosoaresarq.site123.me/
mailto:fabio.soares.arq@gmail.com

