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Artigo 1º 

Natureza e Finalidade do Concurso 

O Concurso “Os Chapéus da AEA” integra-se no contexto das atividades, desenvolvidas durante o ano 
letivo pelo Agrupamento de Escolas de Almeida, que exploram o Chapéu na sua multiplicidade de 
significados e expressões, pretendendo valorizar as propostas desenvolvidas por alunos e restantes 
membros da Comunidade Educativa, estimulando a criatividade, cultivando o sentido artístico e 
fomentando a iniciativa.  
 
De modo mais específico, pretende funcionar como um desafio lançado à generalidade das pessoas para 
o aprofundamento de visões críticas inspiradas na realidade quotidiana, no meio escolar e no contexto 
particular do Concelho de Almeida. Visões que devem ser expressas no desenvolvimento de conceitos 
diferenciadores, passíveis de serem adaptados a um objeto aparentemente comum como é o chapéu, 
explorando as suas potencialidades e transformando-o, em última análise, num produto capaz de alterar 
paradigmas locais através da inovação. 
 
Em que medida um chapéu poderá ser representativo do Concelho, evocando os seus fatores 

identitários ligados à história, geografia ou etnografia, contribuindo simultaneamente para o 

desenvolvimento, seja numa perspetiva económica ou de cidadania, funcionando como um símbolo 

diferenciador?  

Artigo 2º 

Organização e Apoios 

a) O Concurso é organizado pelo Agrupamento de Escolas de Almeida com o apoio da Fundação Vox 
Populi, a Associação Sócio - Terapêutica de Almeida, a Câmara Municipal de Almeida, a ADR Territórios 
do Côa e o Instituto Politécnico da Guarda 
 

Artigo 3º 

Prémios e Distinções 

a) Prémios monetários destinados a eleger as propostas que melhor representem o Concelho de 
Almeida na sua singularidade, considerando a possibilidade de o conceito associado à proposta poder 
ser adaptado a um produto viável.       

a) Distinções para as melhores propostas nas seguintes categorias: 

ORIGINALIDADE 
EXPRESSIVIDADE 
TÉCNICA E MATERAL  

Artigo 4º 

Participação 

a) O concurso encontra-se aberto a todas as pessoas.  
 
b) As propostas distinguidas com o Prémio serão eleitas de entre a totalidade dos trabalhos sem 
distinção de grupos. 
 
c) Para efeito de atribuição das Distinções os participantes serão divididos segundo os seguintes grupos: 
Pré-Escolar e 1º Ciclo;  2º Ciclo e 3º Ciclo;  Ensino Secundário, Profissional e CET; Ensino Superior; ASTA; 
Restantes Pessoas. 
 
d) Não poderão participar no concurso os membros do júri e os docentes do Agrupamento de Escolas de 
Almeida 

  



Artigo 5º 

Normas Técnicas da Proposta 

a) Cada participante poderá apresentar até um limite de duas propostas individualmente ou em grupo. 

b) No ato de entrega será preenchida uma ficha numerada com o(s) nome(s), morada(s), BI/CC 
e contacto(s) e grupo/ciclo de ensino. O número será utilizado na identificação dos seguintes elementos 
a entregar que não deverão conter qualquer menção ou sugestão à identidade do(s) autor(es): 

• Um exemplar do chapéu, fotografias do chapéu ou um conjunto de desenhos em DIN A4 que 
o representem. 
 

• Um pequeno texto de apresentação da proposta em DIN A4, que não deve exceder as duas 
páginas, que descreva sucintamente a ideia, os materiais e técnicas utilizadas. 

 
c) No caso de a proposta ser enviada por email ou correio deverá anexada aos restantes elementos a 
Ficha de Inscrição previamente preenchida. Disponível em: www.agrupamentodealmeida.net/ficha.pdf  
 
d) Para efeitos de candidatura ao Prémio e Distinções não será requerido aos participantes que 
especifiquem as Categorias e/ou Prémio a que concorrem, cabendo ao júri a eleição segundo os critérios 
valorizados. 

 

 

Artigo 6º 

Não Admissão 

 
a) Não serão admitidas propostas que contenham referências consideradas obscenas, difamatórias ou 
que apelem a qualquer tipo de discriminação. 

 
 
 

Artigo 7º 

Entrega das Proposta 

a) As propostas podem ser enviadas para o email chapeusalmeida@gmail.com ou entregues por correio 
ou presencialmente nos seguintes estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Almeida: 
 
Concurso Chapéus – Serviços Administrativos 
Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias 
Av. Prof. Dr. José Pinto Peixoto 
6350-228 Almeida 
 
Concurso Chapéus – Serviços Administrativos 
Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso 
Rua das Telecomunicações 
6355-337 Vilar Formoso 

 

 

Artigo 8º 

Calendário do Concurso 

Abertura do concurso: 13 de Abril de 2015 

Entrega das propostas: até 13 de Maio de 2015 

Desfile e divulgação dos resultados: 1 a 7 de Junho de 2015 



Artigo 9º 

Constituição do Júri 

a) Composição do Júri: 

 

Presidente do Júri: Samuel Pereira Pinto 

1 Representante do Agrupamento de Escolas de Almeida 

1 Representante da Fundação Vox Populi 

1 Representante da Câmara Municipal de Almeida 

1 Representante da Associação Sócio - Terapêutica de Almeida 

1 Representante da ADR Territórios do Côa 

1 Representante do Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

Artigo 10º 

Processo de Decisão e Critérios de Seleção 

a) Os chapéus serão avaliados pelo Júri do Concurso, cuja constituição está definida no artigo anterior.  
 
b) Os vencedores serão anunciados publicamente no decurso das atividades a desenvolver de 1 a 7 de 
Junho, e os vencedores dos prémios monetários notificados por escrito, por correio ou email. 
 
c) Para a atribuição do Prémio, o júri terá em conta os seguintes critérios: 
 

• Ligação ao tema proposto: o Concelho de Almeida 

• Inovação do conceito e interpretação do tema 
• Qualidade estética e funcional da proposta 
• Flexibilidade de adaptação do conceito às exigências de produção e mercado 

• Valorização dos recursos endógenos e capital humano existente no Concelho 
• Capacidade de resposta a uma necessidade real 

• Potencial de comercialização 
 

d) Para a atribuição das Distinções serão valorizados, ainda, de forma independente os critérios de: 
Originalidade; Expressividade; Técnica e Material 
 
e) Será unicamente atribuído um Prémio ou Distinção por proposta. 
 
f) As decisões do júri serão tomadas por maioria simples de votos e não serão aceites abstenções. As 
decisões tomadas são soberanas e definitivas, não havendo lugar a qualquer tipo de recurso. 
 
 

 

Artigo 11º 

Prémios e Distinções 

a) Um prémio monetário no valor de 600€ para o vencedor e prémios para os segundo e terceiro 
classificados no valor de 300€ e 100€, respetivamente. Atribuídos pela Fundação Vox Populi. 
 
b) Uma distinção por cada uma das categorias (Originalidade, Expressividade, Técnica e Material) em 
cada um dos grupos considerados (Pré-Escolar e 1º Ciclo; 2º Ciclo e 3º Ciclo;  Ensino Secundário, 
Profissional e CET; Ensino Superior; ASTA; Restantes Pessoas.). Divulgação na comunicação social local e 
exposição das propostas. 
 

  



 

Artigo 12º 

Direitos de Propriedade 

 
a) Os participantes comprometem-se a ceder a título gratuito ao Agrupamento de Escolas de Almeida os 
direitos de imagem dos chapéus para fins de divulgação e comunicação. 
 
b) Os participantes comprometem-se igualmente a ceder os chapéus ao Agrupamento de Escolas de 
Almeida com vista à sua exposição, podendo ser levantados mediante pedido no término da mesma. 
 
c) O vencedor do Prémio, compromete-se a ceder a título gratuito ao Agrupamento de Escolas de 
Almeida os direitos referentes à proposta vencedora, nomeadamente o conceito associado, que poderá 
ser desenvolvido livremente. 

 

 

Artigo 13º 

Esclarecimentos e Omissões 

 
a) Quaisquer dúvidas respeitantes ao concurso devem ser esclarecidas junto do AEA (Escola Básica e 
Secundária Dr. José Casimiro Matias ou Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso) ou remetidas para 
o email: chapeusalmeida@gmail.com  
 
b) Todos os casos omissos no Presente Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 


