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REGULAMENTO 

 

Concurso de Fotografia:  

“Matemática e Calçada Portuguesa” 
 

 

Ao longo do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra (MPT2013) têm vindo a 

desenvolver-se atividades com o intuito de mostrar como a matemática desempenha um papel 

central em questões relacionadas com o Planeta Terra. A “Matemática Urbana” é um dos quatro 

projetos fundamentais do MPT2013, o qual pretende sensibilizar estudantes, professores e público 

em geral para a matemática escondida nas nossas cidades, seja na organização dos seus edifícios, na 

ciência por trás da forma como eles são construídos, na organização das suas redes de transportes, 

identificando afinal um património valioso que tendemos a ignorar por nos estar tão próximo. Neste 

âmbito, o Comité Executivo para o Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra (MPT2013) 

promove um concurso de fotografia sobre o tema “Matemática e Calçada Portuguesa”. 

 

 

1. TEMA 

Matemática e Calçada Portuguesa. 

 

 

2. OBJETIVO DO CONCURSO 

Localizar e identificar calçadas portuguesas (em Portugal e noutros países) com interesse para a 

Matemática e produzir uma exposição digital com as melhores fotografias. 

 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A participação é gratuita. Podem participar todos os profissionais ou amadores de fotografias, 

portugueses ou estrangeiros. As fotografias deverão ser inéditas, não podendo ser apresentada 

nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade intelectual não pertençam integralmente, e sem 

exceção, aos participantes no concurso. As fotografias poderão ser referentes a qualquer país do 

mundo desde que relacionadas com o tema a concurso. 
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4. PRAZOS E ESPECÍFICAÇÕES 

Cada candidato deverá enviar no máximo 3 fotografias. As mesmas deverão ser remetidas, em 

suporte digital (formato jpeg ou tiff) com o mínimo de 300 dpi, para o endereço de correio eletrónico 

mpt2013eventos@gmail.com a partir do dia 22 de setembro e tendo como data limite, 21 de 

dezembro de 2013. Os participantes devem indicar obrigatoriamente: nome completo do autor, 

localidade, país, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico e uma legenda para cada uma das 

fotografias submetidas a concurso, com a identificação clara do local onde foram registadas. O 

assunto da mensagem deverá ser “Matemática e Calçada Portuguesa”. A organização reserva-se o 

direito de não admitir a concurso os projetos que não cumpram as condições estipuladas neste 

regulamento, pelo que fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas digitalmente, 

assim como fotografias com qualquer outro artifício, serão automaticamente excluídas do concurso. 

Também não serão admitidas fotografias já premiadas noutros concursos e somente serão aceites 

fotografias que estejam de acordo com o tema proposto a concurso. As informações relativamente ao 

autor e à imagem devem ser verdadeiras, completas e precisas.  

 

 

5. DECISÃO. 

Escolha pelo Júri: 

O júri, que será designado pelo Comité Executivo do MPT2013, deliberará até ao dia 31 de janeiro, 

verificando a conformidade formal e substantiva dos trabalhos de acordo com o presente 

regulamento, apreciando a qualidade técnica e artística das fotografias e decidindo sobre a fotografia 

vencedora do concurso. Das decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, não haverá 

recurso. No dia 14 de fevereiro serão publicados os resultados na página oficial no sítio oficial do 

Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra (MPT2013) e na página do Facebook do 

MPT2013. O autor da fotografia vencedora receberá uma notificação do resultado por correio 

eletrónico e terá direito a bilhetes de acesso ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e ao 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, assim como lhe serão 

oferecidos livros por estas duas entidades e pela Editora Gradiva. Outros eventuais prémios serão 

divulgados oportunamente. 

 

 

Escolha pelo Público: 

A partir do dia 22 de dezembro, as fotografias estarão expostas no sítio oficial do Ano Internacional 

da Matemática do Planeta Terra (MPT2013) e na página do MPT2013 no Facebook. Até às 12 

horas (em Portugal Continental) do dia 10 de janeiro de 2014 as fotografias estarão disponíveis para 

votação. A foto que arrecadar o número maior de “Gostos” será nomeada “favorita do público”. No 
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dia 10 de janeiro serão publicados os resultados no Facebook do MPT2013 e o autor da fotografia 

favorita do público será notificado por correio eletrónico. 

 

 

6. UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS FOTOGRÁFICOS 

Ao apresentarem-se a concurso, os participantes autorizam o MPT2013 a expor os seus trabalhos, 

bem como a promover a sua divulgação e reprodução, em edições, publicações, catálogos, exposições, 

cartazes, meios gráficos promocionais e outras iniciativas, nomeadamente através da internet, por si 

promovidas ou dadas a promover desde que devidamente identificado o autor. Os autores renunciam 

a receber qualquer contrapartida financeira ou de outra índole, considerando ambas as partes que o 

objetivo dessas publicações, edições e outras seja de exclusivo interesse cultural, promocional e 

social. Neste sentido e se assim o desejarem, os participantes poderão utilizar uma “Licença de 

Cultura Livre” (Creative Commons). 

 

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação dos concorrentes no concurso presume a aceitação expressa das disposições contidas 

neste regulamento, sem reservas. O não cumprimento de qualquer dos itens do presente 

regulamento, implica a exclusão do concorrente. Os casos omissos no presente regulamento serão 

oportunamente decididos pela organização do concurso. 

 

 

 

 

Obrigado pela sua participação e colaboração. 

MPT2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações em: 

Sítio na Internet do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra (MPT2013) 

Página oficial no Facebook do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra (MPT2013) 

http://creativecommons.org/
http://www.mat.uc.pt/mpt2013/
https://www.facebook.com/MatematicaDoPlanetaTerra

