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Regulamento Concurso de Fotografia AAUMinho 

Artigo 1º 

Objetivos 

1. O concurso pretende 

a. Promover a cultura fotográfica no seio da Academia Minhota; 

b. Promover o envolvimento dos membros da UMinho nas atividades da 

AAUMinho; 

c. Ser um veículo para o desenvolvimento das capacidades artísticas dos 

participantes. 

 

Artigo 2º 

Tema 

1. O tema do concurso é: “São Martinho”. 

2. Serão consideradas todas as fotografias que estejam associadas à temática do 

concurso e às celebrações simbólicas a que o mesmo representa. 
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Artigo 3º 

Participantes 

3. Todos os candidatos a concurso têm necessariamente de estar matriculados no ano 

letivo de 2020/2021 na Universidade do Minho. 

 

Artigo 4º 

Seleção pré-concurso e critérios de apreciação 

1. A AAUMinho reserva o direito de não considerar a concurso qualquer fotografia que 

contenham conteúdos passíveis de prejudicar a sua imagem e/ou reputação. 

Tais como: 

a) Linguagem ofensiva; 

b) Conteúdos sexualmente explícitos; 

c) Conteúdos discriminatórios; 

d) Conteúdos passíveis de ferir suscetibilidades; 

e) Conteúdos de interesse comercial. 

2. Não serão consideradas a concurso fotografias editadas em softwares específicos de 

design gráfico e de imagens profissionais (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Canvas, entre outros). 
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3. Na eventualidade de edição de imagem, apenas serão consideradas a 

concurso as fotografias que apresentem baixos níveis de edição, como filtros 

a preto e branco, sépia, entre outros. 

4. As condições de participação relativamente à escolha da fotografia são: 

a) Estar enquadrada com o tema do concurso; 

b) Ser publicada simultaneamente nas redes sociais Instagram e Facebook, 

identificando as páginas da AAUMinho (@aauminho) e da Foto Landya 

(@fotolandya.oficial no Facebook e @fotolandya_braga no Instagram); 

c) O participante tem que ter, obrigatoriamente, os perfis de Instagram e 

Facebook públicos, e ter like ou seguir as páginas da AAUMinho. 

d) Utilizar os seguintes Hashtags: #AAUMinho, #SaoMartinho e #FotoLandya; 

e) Publicar a fotografia entre o dia 11 e 18 de novembro. 

5. Para a segunda fase do concurso, serão selecionadas 10 fotografias, sendo que 

posteriormente um júri escolhido para o efeito selecionará a melhor fotografia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fotolandya.oficial
https://www.instagram.com/fotolandya_braga/


 

4 

 

Artigo 5º 

Júri 

1. O júri será formado por elementos imparciais, com responsabilidade cultural, 

profissional e institucional. 

 

 

Artigo 6º 

Prémios e revelação dos premiados 

1. A revelação dos premiados não deverá exceder uma semana após o término do 

concurso. 

2. O vencedor do concurso recebe um vale no valor de 50€  em serviços na Foto Landya. 

3. O premiado deverá entrar em contacto com a AAUMinho através do email 

cultural@aaum.pt, para proceder à respetiva identificação do vencedor e entrega do 

prémio.  

 

 

 

 

https://fotolandya.com/eventos/
mailto:cultural@aaum.pt
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Artigo 7º 

Outras considerações 

1. A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação na íntegra do presente 

regulamento. 

2. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, 

garantindo a sua autoria, sendo que assumem toda a responsabilidade decorrente de 

reclamações de terceiros, no que concerne a direitos de autor e direitos conexos. 

3. A participação no concurso implica também a aceitação da cedência dos direitos das 

fotografias à AAUMinho, que as poderá utilizar na divulgação dos premiados. 

4. Qualquer situação omissa no regulamento deverá ser comunicada atempadamente à 

organização do evento (cultural@aaum.pt). 

 

 

 

 

 

 

 

Braga, 11 de novembro de 2020 

 

Pedro Pinto 

Vice-presidente do Departamento Cultural e Tradições Académicas 


