
                                                                                                                   
  

III EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO PROJETO FOTOGRAFIA TODO O TEMPO: 

"CENTRO TODO O TEMPO 2017"  

A Associação Chico Lisboa, em comemoração aos seus 79 anos neste mês de agosto, a Câmera Viajante 

Escola de Fotografia e o Centro Cultural CEEE Erico Verissimo - CCCEV abrem a inscrições para a Caminhada 

Fotográfica e para a exposição CENTRO TODO O TEMPO 2017, que integra o PROJETO "FOTOGRAFIA TODO O 

TEMPO", já em sua terceira edição,  que se realizará no CCCEV (Rua dos Andradas, 1223 – Centro Histórico, Porto 

Alegre/RS). 

O Centro Cultural CEEE Erico Verissimo está localizado na Rua dos Andradas, nº 1223. O espaço personifica a 

principal ação de responsabilidade social das empresas do Grupo CEEE, pois através de sua diversificada programação 

promove a inclusão cultural e oferece ao público exposições de arte, peças de teatro, saraus literários, seminários, 

espetáculos musicais e de dança, exibições de filmes, contações de histórias, diversas oficinas e cursos, entre outras 

atividades. O CCCEV também realiza visitas guiadas, que contextualizam as relíquias do Museu da Eletricidade do Rio 

Grande do Sul, o primeiro do país criado exclusivamente com este tema, e o Memorial Erico Verissimo, que possui 

mais de três mil itens de acervo. 

O Bairro Centro de Porto Alegre "Oficialmente contando com uma população de quase 37 mil moradores, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi criado e delimitado pela Lei 2.022, de 1959, mas 

sua origem remonta os primórdios da ocupação de Porto Alegre. Com seu povoamento e desenvolvimento, em 

função da criação da freguesia Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre em 1772, possui íntima ligação com 

a Rua dos Andradas que, ainda hoje, é chamada de Rua da Praia, sua primeira denominação. E foi nela, a mais antiga 

da cidade, que se estabeleceu a primeira capela da Vila com invocação de São Francisco. A abertura das atuais ruas 

Riachuelo e Duque de Caxias, formavam, junto com a Rua da Praia, as principais vias da Vila, onde se assentaram as 

mais antigas residências e casas comerciais. Os arrabaldes mais próximos, como a atual Cidade Baixa, eram 

considerados zonas rurais." (Site http://www2.portoalegre.rs.gov.br/vivaocentro) 

Com toda a riqueza histórica deste bairro, a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa - 

Chico Lisboa, juntamente com o CCCEV e a Câmera Viajante convida a todos para, no dia 06 de agosto de 2017, 

participarem da Caminhada Fotográfica (ver edital), a fim de olharem e fotografarem o nosso Centro Histórico -

 portador de tantos lugares e manifestações artístico-culturais. Convida, também, para participarem da Exposição 

Coletiva Fotográfica CENTRO TODO O TEMPO 2017, com abertura no dia 06 de setembro (quarta-feira) e encerrando 

em 13 de outubro de 2017. 

 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS  

1.  As inscrições serão individuais, feitas mediante o envio ou entrega de até 03 fotografias, ficha de inscrição e taxa 

de R$ 25,00, na secretaria da Chico Lisboa, Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, CEP 90.050-370, 

de segunda a sexta feira das 14h às 18h, até a data de 26 de agosto de 2017.  

 

2. As fotografias deverão estar adequadas ao tema proposto, ou seja, imagens do Centro de Porto Alegre. As imagens 

não precisam ser provenientes da Caminhada Fotográfica Centro Todo o Tempo 2017, e os autores poderão inscrever 

de uma a três ampliações fotográficas: 

 

a. medindo 20x30cm ou 30x20cm, cada uma, devendo ser coladas sobre suporte resistente como: papel cartão 

grosso, MDF de 3mm, Foam Board ou passe-partout.  

 

b. colar no verso de cada foto a ficha técnica contendo: nome do autor, título, ano, endereço de onde foi obtida a 

imagem e dois pedaços de 1cm de fita dupla face de silicone espessa, uma em cada ponta, na parte de trás e 

superior, para a fixação na parede (não colocar ganchos e nem pedaços de fitas dupla face grandes);  

 



c. ter cuidado especial com a qualidade técnica de cada foto, como: foco, cor e enquadramento; 

 

d. as fotografias ficarão à disposição para retirada depois do encerramento da exposição de 20 até 30 de outubro 

de 2017, na Associação Chico Lisboa. Após este período passarão a fazer parte do acervo.  

 

3. Todas as fotografias inscritas farão parte da exposição CENTRO TODO O TEMPO 2017, na Sala O Retrato, localizada 

no quarto andar do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, Rua dos Andradas, 1223 – Centro Histórico, Porto Alegre. A 

abertura ocorrerá dia de 06 de setembro de 2017, às 19h. O período de visitação será do dia 08 de setembro a 13 de 

outubro de 2017, de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 11h às 18h.  

 

4. A forma de exposição e divulgação dos trabalhos ficará a critério da Associação Chico Lisboa, que se reserva o 

direito de reproduzir tais trabalhos em todo e qualquer material institucional, sempre colocando os devidos créditos 

do autor. Para isso o participante autoriza a Associação, a reproduzir sua obra e utilizar a imagem, também junto à 

internet, jornais, mídia eletrônica e demais meios de comunicação, público ou privado, antes durante e após as 

exposições. A presente autorização é concedida a título gratuito. 

 

5. O regulamento e a ficha de inscrição, que deverá ser preenchida em todos seus itens e assinada, estão disponíveis 

nos links: www.chicolisboa.com.br e facebook.com/associacaochicolisboa 

 www.cameraviajante.com.br e www.facebook.com/escola.camera.viajante/?fref=ts 

 

6. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem ser esclarecidas na Associação Chico Lisboa, no endereço 

Travessa Venezianos, 19 - Cidade Baixa, CEP 90.050-370, Porto Alegre/RS, nos horários das 14h às 18h, ou pelo 

telefone (51) 3224.6678 e chicolisboa@chicolisboa.com.br 

 

7. Ao efetuar a inscrição no edital de exposição CENTRO TODO O TEMPO 2017, o participante aceitará todas as 

disposições deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras do regulamento poderá causar, a 

critério de seus organizadores, a não participação da proposta e consequente eliminação do respectivo participante, 

da exposição. 

 

INSCRIÇÕES PARA A CAMINHADA FOTOGRAFICA CENTRO TODO O TEMPO 2017 

A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa - Chico Lisboa, juntamente com o Centro 

Cultural CEEE Erico Verissimo e a Câmera Viajante convidam a todos para se inscreverem através do site 

www.chicolisboa.com.br e participarem no dia 06 de agosto de 2017 (domingo), da Caminhada Fotográfica Centro 

Todo o Tempo 2017, a fim de olharem e fotografarem o nosso Centro Histórico - portador de tantos lugares e 

manifestações artístico-culturais. A concentração será às 13h30min e saída às 14h, na frente do CCCEV, Rua dos 

Andradas, 1223, com aproximadamente 3h de caminhada. O roteiro da caminhada e demais detalhes será informado 

aos inscritos por email, na semana do evento.  

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Associação Chico Lisboa. 

 

Diretoria  da Associação Chico Lisboa 

Porto Alegre, julho de 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   
  

 

 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 

 CENTRO TODO O TEMPO 2017 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome completo .......................................................................................................... 

Nome artístico: ........................................................................................................... 

Endereço .................................................................................................................... 

CEP ....................................   Cidade  ......................................... Estado.................. 

E-mail...........................................................................................................................  

Site/ blog/outros .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Fone ( ) .........................................  Celular (  ) ..........................  Operadora ............. 

 

Observações: ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

                        Concordo com os termos deste regulamento. 

  

                                  

                                  _________________________________________ 

                                                                Assinatura 

 

                               

                                Porto Alegre, ........... de  .................................. de  2017.  

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

Inscrições:  até 26 de agosto de 2017, na Chico Lisboa, das 14h às 18h. 

Abertura da exposição: 06 de setembro de 2017, às 19h. 

Visitação: até 13 de outubro de 2017, de terça a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábados, das 11h às 18h. 

Retirada das fotos:  de 20 até 30 de outubro de 2017, na Chico Lisboa, das 14h às 18h.  

 

Para colar no verso de cada fotografia do participante, modelo a seguir: 
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