
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
“OUTRO PRISMA” 

ARQUITECTURA, LUZ e SOMBRA 

3ª EDIÇÃO . 2016 

  

 

Fotografia de Arquitectura. 

Todos observamos a arquitectura consoante a nossa cultura e experiência de vida. 

É essa cultura, experiência e vivências que se pretende ver reflectidas em fotografia, através da 

rede social do Instagram OASRN, de forma original, descontraída e pedagógica. 

  

A fotografia sempre foi uma forma de comunicar, uma forma de perpetuar um momento, uma 

sensação, uma inspiração. Pretende-se com esta iniciativa descobrir através da fotografia novos 

enquadramentos, novos prismas da obra arquitectónica de modo artístico. 

Nesta edição destaca-se a luz e sombra na e da arquitectura, a descoberta da arquitectura 

através do desenho das sombras, dos contrastes. 

Em arquitectura a relação luz/sombra é muito importante para a definição de um espaço. É essa 

relação que se quer explorada pelos participantes.  

 

“Na arquitectura, a luz é o material mais luxuoso que existe, 

mas como é grátis não o valorizamos” 

Alberto Campo Baeza 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

1.   OBJECTIVOS 

O concurso “OUTRO PRISMA” foi criado com o objectivo de retratar fotograficamente a interacção 

da sociedade com a obra arquitectónica em qualquer parte do mundo, através do Instagram 

OASRN, premiando a melhor fotografia a concurso. 

 

A 3ª edição tem como tema “ARQUITECTURA, LUZ e SOMBRA”. Pretende-se que os 

concorrentes continuem a descobrir, através da fotografia, novos enquadramentos, novos prismas 

da obra arquitectónica de modo artístico, realçando, nesta edição, os contrastes, ou seja, a 

descoberta da arquitectura através do desenho das sombras, dos contrastes, do construído ao 

projectado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa, aberta a todos os amantes de fotografia, pretende sensibilizar a sociedade a saber 

ver a arquitectura: primeiro olhar, depois observar e então questionar e compreender. 

A Fotografia conta-nos a história sentida pelo autor consoante a sua cultura e experiência de vida, a 

sua visão e perspectiva. 

Unir Fotografia e Arquitectura através de um concurso criado pela OASRN em 2014, com o objectivo 

de retratar fotograficamente “Outros Prismas” da Arquitectura em qualquer parte do mundo de forma 

original, descontraída e pedagógica. 

 

 

2.   CONCORRENTES 

Todos podem participar: arquitectos, estudantes de arquitectura, artistas, designers, fotógrafos, 

jornalistas, profissionais e amadores, outros. 

 

 

3.   PARTICIPAÇÃO 

3.1 Para participares nesta iniciativa deverás seguir os seguintes passos:  

1º Seguir a OASRN no Instagram – www.instagram.com/oasrn; 

2º Inserir uma fotografia, dentro do tema do Concurso, na tua conta Instagram 

3º Identificar a OASRN nas fotografias inseridas 

4º Se a fotografia for uma das seleccionadas, enviar um e-mail para comunicacao@oasrn.org 

com os seguintes dados: 

- assunto: OP 2016 

- fotografia seleccionada com a melhor resolução possível; 

- identificação da fotografia (nome do edifício, cidade, país); 

- breve descrição/sinopse (cerca de 200 caracteres inclui espaços); 

- nome completo; 

- contacto telefónico; 

 

3.2 As fotografias deverão ser inseridas entre Segunda-feira e Domingo na tua conta Instagram. 

Cada participante poderá apenas inserir uma fotografia por semana e a mesma uma única vez 

durante o período em que o concurso estiver a decorrer. 
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3.3 Serão excluídas as fotografias que não cumpram os procedimentos de participação ou que 

contenham conteúdo que possa ferir susceptibilidades, publicidade ou qualquer outro elemento que 

a OASRN considere inapropriado para o âmbito e objectivos do Concurso. 

Serão excluídas as fotografias que não obedeçam ao formato quadrado. 

Serão excluídas as fotografias inseridas com datas anteriores ao período semanal de selecção. 

Serão excluídas montagens. 

 

 

4.   PRÉMIOS 

A melhor fotografia apresentada receberá um prémio no valor de 500.00€ (quinhentos euros). O Júri 

poderá ainda atribuir até duas Menções Honrosas, sem valor pecuniário.   

 

As fotografias seleccionadas serão divulgadas nos canais de comunicação da OASRN. 

 

 

5.   JÚRI 

O Júri desta edição, responsável pela selecção da fotografia Vencedora e das duas menções 

Honrosas, é composto por cinco elementos:  

Pedro da Rocha Vinagreiro, Arquitecto (representante da OASRN) 

Renato Costa, Arquitecto (representante da OASRN) 

Bernardino Castro, Doutor (Director do Centro Português de Fotografia) 

Luís Octávio Costa, Jornalista (jornal ‘O Público’) 

Diogo Lage, vencedor da 2ª edição 

 

O júri é soberano, competindo-lhe a decisão sobre os casos omissos no presente regulamento. Não 

há espaço a recurso das decisões do júri. 

 

 

6.   CRITÉRIOS E PROCESSO DE SELECÇÃO 

6.1 O júri apreciará as fotografias apresentadas com base nos seguintes critérios:  

a) Originalidade 

b) Enquadramento 

c) Capacidade de valorização da Arquitectura 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 O processo de selecção das melhores 

fotografias desenvolve-se em duas fases:  

- 1ª fase: selecção, em cada semana, das três melhores fotografias;  

- 2ª fase: da fase final do concurso farão parte as três fotografias seleccionadas semanalmente e, 

ainda, dez fotografias repescadas pelo júri. 

 

 

7.   DIVULGAÇÃO 

A OASRN  poderá     proceder  à     divulgação nos seus canais de comunicação (instagram, facebook, 

site www.oasrn.org e newsletter semanal, o “Mensageiro”) de todas as fotografias apresentadas a 

concurso. 

No final de cada semana, as três melhores fotografias seleccionadas serão publicadas nos meios de 

comunicação da OASRN. No final do concurso, a fotografia vencedora será também divulgada nos 

meios de comunicação da OASRN. 

 

Dependendo da participação e qualidade das fotografias recebidas, a OASRN realizará uma 

exposição com as melhores fotografias apresentadas a concurso. 

 

 

8. DIREITOS E PROPRIEDADE 

Os participantes deverão garantir que são os detentores dos direitos autorais das fotografias 

apresentadas a concurso. 

A OASRN reserva-se o direito de utilizar, designadamente para fins publicitários, de divulgação e de 

publicação, todas as fotografias apresentadas a concurso. 

 

 

9. CALENDARIZAÇÃO 

Inicio do Concurso - 26 de Setembro de 2016 

Data limite do concurso - 25 de Dezembro de 2016 

Anúncio do vencedor e menções honrosas - 13 de Janeiro de 2017 

Exposição - 13 de Janeiro a 28 de Março de 2017 

 

 

10. FICHA TÉCNICA 

Organização: Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN) 

Parceria: Centro Português de Fotografia (CPF) 

Patrocinador: Ageas Portugal 

 

 

http://www.oasrn.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONTACTOS 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos 

Pelouro da Comunicação e Cultura da Secção  

 

Coordenador 

Pedro da Rocha Vinagreiro 

 

Assessoria 

Isabel Silva · Comunicação 

Adriana Castro · Cultura 

Sara Azevedo - Encomenda 

 

Rua Álvares Cabral 144, Porto 

T.: + 351  222 074  251 

comunicacao@oasrn.org 

cultura@oasrn.org 

 

www.oasrn.org 

www.instagram.com/oasrn 

mailto:cultura@oasrn.org

