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ENQUADRAMENTO 

 O concurso fotográfico Porto Pulses decorre do 1 de fevereiro ao 19 de março, estando aberto à 

participação do público do distrito do Porto em geral.  

 

CAPÍTULO I –TEMA E OBJECTIVOS  

1.1 O tema geral é “A esperança é como o sal, não alimenta, mas dá sabor ao pão”, uma citação de 

José Saramago no “Ensaio sobre a Lucidez”. A interpretação desta citação é aberta, contudo as fotos 

deverão refletir um ou alguns elementos (objetos, pessoas, lugares...) do distrito do Porto, que dão 

esperança ao autor no seu dia-a-dia.  

1.2 O concurso pretende:  

a) Incitar todos, profissionais e amadores, a exprimir-se através da fotografia, sobre um tema aberto, 

pessoal e universal: a esperança; 

b) Ser um desafio para a descoberta da diversidade do distrito do Porto;  

c) Participar na dinâmica atual do Porto, um território que está a atravessar numerosas mudanças e 

evoluções, testemunhando assim da variedade das coisas que representam esperança para os 

habitantes do Porto, e do papel que tem na vida deles.  

 

CAPÍTULO II –CONCORRENTES 

2.1 O concurso é aberto aos residentes do distrito do Porto, excluindo-se os membros do júri.  

2.2 Os concorrentes devem apresentar-se individualmente.  

2.3 Cada participante poderá apresentar até duas fotografias. 

 

CAPÍTULO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 3.1 Os participantes deverão apresentar fotografias com as seguintes especificidades:  

a) Poderão ser a cor ou a preto e branco, e terão como tema a citação do José Saramago referida 

acima; 

b) Deverão ter um título que exprima o significado da imagem;  

c) Poderão ser acompanhadas dum texto curto, 10 linhas no máximo, descrevendo a fotografia e os 

motivos da sua apresentação ao concurso.  

d) Deverão ser enviadas em forma digital ao e-mail seguinte: porto.pulses@fajdp.pt até ao final do 

dia 19 de março; 

e) O e-mail devera conter as informações seguintes:  

 Nome 

 Idade  

 Endereço  
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 Número de telefone 

 

f) O nome do ficheiro digital de cada foto deve incluir os seguintes itens: Identificação do elemento 

fotografado; nome do autor.  

3.2 A participação no concurso implica a aceitação da cedência dos direitos das fotografias à 

Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto (FAJDP), que as poderá utilizar em 

publicações e meios de divulgação da instituição, renunciando o autor a qualquer contrapartida 

financeira, ou de outra índole. A FAJDP compromete-se a mencionar o nome do autor das fotografias 

nas utilizações que delas venha a fazer. 

3.3 Todos os trabalhos submetidos ao concurso devem ser completamente originais e inéditos e as 

imagens captadas no distrito do Porto.   

3.4 Não serão aceites a concurso fotografias compostas e imagens manipuladas digitalmente.  

 

CAPÍTULO IV - JÚRI 

 4.1 O Júri deste concurso tem a seguinte composição: João Fernandes, escritor; Vitor Costa, 

formador no Instituto Português de Fotografia (IPF); Adriano Miranda, fotógrafo no jornal Público; e 

os dois membros de Porto Pulses, Anouck Plunian e Merve Dundar, também voluntárias na FAJDP.  

 4.2 As fotografias serão apreciadas pelo Júri que selecionará uma vencedora e duas “menção 

especial” até ao final do dia 31 de março.  

4.3 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do Júri. 

 

CAPÍTULO V - DIVULGAÇAO DOS RESULTADOS DO CONCURSO E ENTREGA DOS PRÉMIOS  

5.1 A fotografia vencedora e as duas “menção especial” serão integradas numa exposição no 

Storyboard Café, que fica dentro da FAJDP, em abril.  

5.2 Os autores das duas fotografias “menção especial” receberão um Certificado mencionando a 

obtenção desta menção.  

5.3 O autor da fotografia vencedora será ainda premiado com uma noite num quarto duplo em 

qualquer Pousada de Juventude gerida pela Movijovem.  

5.4 Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação digital mediante solicitação por 

correio eletrónico para porto.pulses@fajdp.pt.  

5.5 Os concorrentes premiados serão avisados através de e-mail e serão divulgados os resultados no 

site da FAJDP e na pagina Facebook de Porto Pulses.  

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento.  
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6.2 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela FAJDP, única entidade competente 

para o efeito.  

6.3 Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à FAJDP, através Porto Pulses: 

porto.pulses@fajdp.pt 

 

mailto:porto.pulses@fajdp.pt

