
  

 

 

Arte na APACI 

Regulamento do 1ºConcurso de Artes da APACI 

 

Entidade Promotora:  

Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas – Centro de Atividades Ocupacionais  

Rua Joaquim Castro Gomes, 464  

4750-872 Tamel S. Veríssimo – Barcelos 

Telefone: 253843685/ 927809948 e /ou e-mail apaci.cao@gmail.com 

 

 

Tema: Os Caminhos de Santiago. 

 

Objetivos:  

 Favorecer o relacionamento interinstitucional e o envolvimento das associações da comunidade; 

 Aproximar a Instituição da comunidade e de outras entidades. 

 

Destinatários: 

1 - Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Associações Culturais, Recreativas e 

Desportivas, Estabelecimentos de Ensino, entre outros da comunidade envolvente. 

 

Condições de participação: 

1-A inscrição e participação no concurso “Arte na APACI” é feita através do preenchimento da ficha de 

inscrição, via e-mail, até dia 4 de Outubro de 2019. A ficha de inscrição poderá também ser entregue na 

secretaria da Entidade Promotora; 

2- Os trabalhos deverão ser entregues à Entidade Promotora entre os dias 21 e 31 de Outubro de 2019, com 

a seguinte informação:  

 Título; 

 Nome do(s) autor(es); 

 Descrição e materiais utilizados; 

 Nome da instituição/entidade e contacto. 

 

3- Poderá ser utilizado qualquer tipo de material, exceto produtos alimentares; 

  



  

 

 

4- Cada IPSS poderá apresentar até um máximo de duas obras. Relativamente aos 

Agrupamentos de escolas do concelho, cada escola de 1º ciclo do mesmo agrupamento 

poderá apresentar uma obra. Escolas EB 2/3 e Secundárias poderão apresentar no 

máximo 3 obras para o efeito; 

5- O tamanho do trabalho não deverá ultrapassar 0,30m2, se for tridimensional, e 1mx1m, se for 

bidimensional. No caso de se tratar de um trabalho para pendurar, este deverá já vir preparado; 

6- Deverá ser enviada, junto do trabalho, uma foto/imagem exemplificativa de como este deve ser 

apresentado. Caso essa situação não se aplique, pedimos que nos descrevam, apenas, se pretendem que este 

seja pendurado, que seja colocado em cima de uma mesa ou outra situação. 

 

Exposição:  

1-A exposição será aberta ao público e decorrerá entre os dias 11 e 29 de Novembro, no Centro de 

Atividades Ocupacionais da APACI em S. Veríssimo, sendo o acesso ao espaço gratuito. A visita deverá 

ser marcada antecipadamente através do contacto 927809948 ou através do e-mail apaci.cao@gmail.com, 

durante os dias úteis, entre as 9h e as 17h; 

2- A exposição também será divulgada na página de Facebook da APACI. 

 

Votação:  

1 – Poderá votar na sua obra de eleição via Facebook, sendo que os votos por esta via valerão 25% da 

pontuação final; 

2-Cada entidade participante receberá um cartão de voto, no qual poderá votar no seu trabalho preferido 

(excluindo o próprio) e esse voto valerá 10% da pontuação final; 

2 -O júri que avaliará as obras será composto por 3 elementos: 2 artistas plásticos do concelho e 1 

elemento ligado à área das artes da APACI, cuja deliberação valerá 65% da pontuação final. 

 

Prémios:  

1-O resultado do concurso será anunciado, via telefone, às entidades com os 3 trabalhos mais 

pontuados, até ao dia 3 de Dezembro de 2019; 

2-Os restantes participantes poderão ter acesso a essa informação através do site e da página de 

facebook da Instituição; 

3-Os três primeiros classificados receberão um prémio, sendo atribuído a todas as entidades participantes 

um certificado de participação. 

 

Atribuição, entrega e divulgação de prémios 

1-A entrega de prémios será realizada em cerimónia no dia 10 de Dezembro de 2019, em horário e local a 

definir, que serão comunicados posteriormente. 
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2- Os trabalhos serão devolvidos às respetivas entidades no dia da entrega dos prémios 

ou posteriormente levantados, até ao dia 13 de Dezembro de 2019. 

 

Consentimento para utilização e divulgação dos trabalhos: 

1-Com a participação no concurso os participantes autorizam a exposição do seu trabalho, assim como a 

informação contida sobre o mesmo; 

2-A APACI reserva-se o direito de reproduzir através da imprensa local as imagens dos trabalhos 

apresentados; 

3-A APACI não se responsabiliza por quaisquer danos verificados nas obras; 

4- Caso os trabalhos não sejam levantados, no máximo, até um mês após a data limite os direitos sobre o 

trabalho serão atribuídos à APACI; 

5- A APACI poderá, posteriormente, realizar uma exposição itinerante com alguns trabalhos a concurso, 

juntamente com uma exposição de fotografia sobre os caminhos de santiago, percorridos pelos clientes da 

APACI. Caso não autorize a participação do trabalho nesta itinerância, deve dar essa indicação. 

 

Regulamento Interno: 

1-O presente regulamento será disponibilizado via e-mail ou entregue em mãos a todos os 

participantes. 

 

 

 

 

 

                                                                                 A presidente da direção APACI 

                                                                            Maria Eduarda Machado Rego 

 

 

 

 


