
1. O concurso irá decorrer entre os dias 30 de Outubro, com inicio às 18.00 horas, 
e 1 de Novembro de 2015. 
 
2. 
2.1. As inscrições deverão ser efetuadas até às 15 horas do dia 29 de Novembro, 
através do e-mail: goarchitecture07@gmail.com; 
2.2. Só serão aceites as inscrições que apresentem, de forma explícita e clara, 
os seguintes dados: 
- Nome completo(s) do(s) participante(s); 
- Instituição de ensino, ano a frequentar à cadeira de Projecto (ou equivalente) e 
idade de cada participante; 
- Documento oficial que comprove a matrícula de cada participante na instituição 
de ensino mencionada (esta instituição terá, obrigatoriamente, que ser nacional) 
- Contacto telefónico e e-mail do representante da equipa; 
2.3. Qualquer inscrição que não apresente um ou mais destes dados, ou que 
apresente dados inválidos, não será aceite; 
2.4. Qualquer inscrição que se revele fraudulenta será desqualificada, mesmo 
que a proposta já tenha sido entregue. 
 
3. 
3.1. A cada participante/equipa, aquando da validação da inscrição, será 
atribuído um código - que será enviado por e-mail - constituído pela palavra GO 
seguida de três dígitos (ex.: GO000) que servirá como único elemento 
identificativo das propostas submetidas a concurso; 
3.2. Qualquer proposta que apresente outros elementos que permitam a 
identificação dos seus autores será desqualificada; 
3.3. Qualquer proposta que não apresente o código que foi atribuído ao 
participante/equipa será desqualificada. 
 
4. 
4.1. O programa e o terreno, bem como todos os documentos considerados 
relevantes para a concretização das propostas, serão divulgados às 18 horas do 
dia 30 de Outubro tanto através do envio de um e-mail aos participantes para o 
endereço eletrónico fornecido com a inscrição, como através da página web 
www.aefaup.com/go07; 
4.2. Caso o(s) participante(s) não receba(m) o respectivo e-mail deverá(ão) 
contactar a organização através dos contactos apresentados no final deste 
documento. 
 
5.Os grupos participantes deverão ser constituídos no máximo por 3 elementos, 
que poderão ser, ou não, estudantes na mesma faculdade. 
  



6. 
6.1. As propostas deverão ser apresentadas num cartaz A1 em formato .pdf; 
6.2. O documento não poderá exceder os 20 MB; 
6.3. O cartaz deverá conter elementos elucidativos do projeto e memória 
descritiva/conceptual. Os elementos constituintes do cartaz não são 
obrigatoriamente gerados por computador podendo conter, por exemplo, 
colagens, foto-montagens ou esquissos; 
6.4. Deve constar no cartaz, de forma visível e clara, o código identificativo 
atribuído ao participante/equipa. 
 
7. O fim do concurso terá lugar no dia 23 de Novembro pelas 18 horas com o 
envio dos trabalhos, em formato .pdf, para o endereço de e- mail 
goarchitecture07@gmail.com. 
 
8.Todas as participações que ultrapassem o prazo de entrega serão rejeitadas, 
não havendo possibilidade de recurso. 
 
9. 
9.1. A avaliação das propostas será realizada por um júri constituído por 
profissionais ligados à área de trabalho; 
9.2. O painel de jurados será revelado no dia 01 de Novembro na página web 
www.aefaup.com/go07 no separador referente ao concurso; 
9.3. A decisão do júri é final não havendo possibilidade de recurso. 
 
10. 
10.1. À melhor proposta será atribuído o 1º lugar, cujo prémio será revelado 
oportunamente; 
10.2. Se o júri assim o deliberar, poderão ser atribuídas menções honrosas, 
isentas de qualquer prémio. 
 
11. Reserva-se o direito ao júri de não atribuir 1º lugar caso a qualidade dos 
trabalhos apresentados assim o justifique ou caso se comprove que a proposta 
vencedora é inválida. 
 
12. À organização reserva-se o direito de propriedade dos projetos e respetivas 
imagens, sem fins comerciais diretos e sem limite de tempo ou utilização, 
designadamente em exposições e cartazes e na sua publicidade, seja pelos 
meios tradicionais, seja pelos meios informáticos. 
 
13. Quaisquer dúvidas ou casos omissos que sejam apontados à organização 
do Go! Architecture v.07 serão debatidos e deliberados, sendo a decisão final e 
não havendo possibilidade de recurso. 
 
14. No final do concurso, será realizada uma exposição na FAUP com os 
trabalhos entregues pelos participantes. 
 
Contactos: 
- goarchitecture07@gmail.com 
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1. The competition will take place between the 30
th
 of October - beginning at 

6pm - and the 1
st
 of November. 

 
2. 
2.1. All registrations must be made until 3pm on the 29

th
 of October, by email to: 

goarchitecture07@gmail.com; 
2.2. No registration will be accepted unless it submits, explicitly and clearly, the 
following data: 
- Full name of each participant; 
- College, Project (or equivalent) year and age of each participant; 
- Official document which proves the enrollment of each participant in the 
mentioned college (must be a Portuguese college) 
- Phone number and e-mail address of each team’s representative. 
2.3. Any registration that lacks any kind of data or has inaccurate data  
will not be accepted; 
2.4. Any registration that is deemed fraudulent will be disqualified, even if the 
proposal has been submitted. 
 
3. 
3.1. To each participant/team, upon validation of the registration, will be given a 
code - which will be sent by e-mail -, consisting of the word GO followed by 
three digits (e.g.: GO000) which will serve as the sole identifying element of the 
submitted proposals; 
3.2. Any submitted proposal which presents any elements that allow identifying 
its authors will be disqualified; 
3.3. Any submitted proposal that does not present the code assigned to the 
participant/team will be disqualified. 
 
4. 
4.1. The program and site, as well as all documents deemed relevant for the 
concretization of the proposals, will be announced at 6pm on November 21st 
both by an e-mail sent to the e-mail address provided with the registration and 
trough a publication on www.aefaup.com/go07; 
4.2. Any participant/team that does not receive the e-mail mentioned above 
should contact the organization using the contacts presented at the end of this 
document. 
 
5. Each team must have a maximum of 3 members, which may or may not be 
studying at the same college. 
 
6. 
6.1. Every proposal must submitted as an A1 sized .pdf file; 
6.2. The document cannot exceed 20 MB; 
6.3. The poster must contain any elements deemed necessary to explain the 
proposal, as well as a descriptive/conceptual memory. These elements are not 
necessarily computer-generated and may contain, for example, collages, photo 
montages or sketches; 
6.4. It should also be part of the poster, visibly and clearly, the code assigned to 
the participant/team. 
 



7. The end of the competition will take place at 6 pm on the 1
st
 of November. 

Every proposal must be submitted as a .pdf file by e-mail to 
goarchitecture07@gmail.com. 
 
8. Every submission beyond this deadline will be rejected, with no possibility of 
appeal. 
 
9. 
9.1. The appreciation of the proposals will be made by a jury composed by 
professionals connected to area; 
9.2. The jury will be announced on the 1

st
 of November on the web site 

http://www.aefaup.com/go07; 
9.3. The jury’s decision is final, with no possibility of appeal. 
 
10. 
10.1. The best proposal will be awarded with the 1st place and the prize which 
will be revealed in due course; 
10.2. If the jury thinks so, it could be awarded an honorable mention, which will 
have no prize. 
 
11. The jury reserves the right not to award the 1st place if the quality of the 
submitted proposals is not satisfactory or if the winning proposal is proved 
invalid. 
 
12. The organization reserves the right of ownership of the submitted proposals 
and images with no commercial purposes and without limit of time or use, in 
particular in exhibitions and posters as well as in their advertising, whether 
through the traditional media or electronic media. 
 
13. Any questions or missing cases presented to the organization will be 
discussed and answered, being the decision final and with no possibility of 
appeal. 
 
14. When the competition has finished, an exhibition with the entries will take 
place in FAUP; 
 
Contacts: 
- goarchitecture07@gmail.com 

mailto:goarchitecture07@gmail.com

