
REGULAMENTO DO CONCURSO DE IDEIAS  

Logótipo | 120 anos VALSASSINA 
 

Artigo 1º 

Objeto do concurso 

1.1. O concurso é uma iniciativa conjunta do Colégio Valsassina e da Associação de Antigos 
Alunos do Colégio Valsassina (AAAV) e visa a elaboração de um logótipo que identifique as 
celebrações dos 120 anos de história do Colégio. 

1.2. O logotipo devera   ter a versatilidade necessária a fim de ser utilizado nos seguintes formatos 

a) assinatura digital de emails institucionais do Colégio e da AAAV.  

b) autocolantes a fim de serem colocados em correspondência institucional do Colégio e da 
AAAV (envelopes, papeis de carta, comunicações, outros).  

c) pa  gina web institucional do Colégio e da AAAV.  

d) colocação em painel de grande formato numa fachada do Colégio. 
 

Artigo 2º 

Concorrentes 

2.1. O concurso é aberto a todos os antigos e atuais alunos, funcionários, professores e 
encarregados de educação.  

2.2. Os concorrentes poderão candidatar-se em nome individual ou em grupo.  

2.3. Não há limite de propostas a apresentar. 
 

Artigo 3º 

Apresentação das Candidaturas  

3.1. As propostas deverão ser entregas via email para geral@aaavalsassina.com e 
geral@cvalsassina.pt indicando como assunto: logotipo 120 anos. 

3.2. Em alternativa as propostas poderão ser entregues na secretaria do colégio.  

3.3. As propostas deverão identificar o(s) concorrente(s) com os seguintes elementos: 

a) nome completo do(s) concorrente(s);  

b) relação com o Valsassina (antigo/actual - aluno/docente/não docente/encarregado de 
educação) 

c) contacto email; 

d) contacto telefo  nico.  

 

Artigo 4º 

Forma de Apresentação 

4.1. As propostas a concurso deverão ser constituídas pelos seguintes elementos: 

1) Logotipo (a cores se for o caso);  

2) Logotipo de tamanho reduzido (tamanho de refere  ncia: 5 x 5 cm); [optativo] 

3) Proposta para inserc  a o do logotipo no website do colégio e da AAAV; [optativo] 

4) Proposta para inserc  a o do logotipo numa fachada do colégio, impresso em tela de grande 

formato;  [optativo] 

5) Texto que descreva sucintamente o conceito desenvolvido que sirva para um melhor 
entendimento do projeto, num ma  ximo de 1000 caracteres com espac  os. [optativo] 

mailto:geral@aaavalsassina.com


 

Artigo 5º 

Período do concurso 

5.1 O concurso decorrerá durante entre junho e 30 de setembro do presente ano. 

  

Artigo 6º 

Critérios e datas de avaliação 

6.1   As propostas sera  o avaliadas segundo os seguintes crite  rios:  

 Adequação ao Tema 

 Legibilidade (clareza/eficácia) 

 Viabilidade do projecto para ser utilizado nas diferentes  opções consideradas em 4.1 

6.2  As propostas serão afixadas no átrio do pavilhão principal do Colégio Valsassina e na página 
da Internet do Colégio e da AAAV. Haverá uma votação em moldes a definir. 

6.3. Os 10 logótipos mais votados serão avaliados por um júri competente que decidirá o 
vencedor. 

 

Artigo 7º 

Composição do júri  

7.1. O júri será constituído por: 

 1 elemento da direcção do colégio 

 1 elemento não-docente do colégio 

 1 elemento docente do colégio 

 1 elemento da AAAV 

 1 consultor externo com competências reconhecidas na área do design gráfico 

 

Artigo 8º 

Prémios 

8.1. Ao vencedor da votação e ao vencedor final serão atribuídos prémios. 

8.2. O ju  ri reserva-se ao direito de na  o atribuir qualquer pre  mio caso na o existam projectos com 

qualidade que o justifiquem. Neste caso, nenhuma das propostas submetidas sera   aplicada.  

 

Artigo 9º 

Casos Omissos  

9.1. Compete ao ju  ri do concurso decidir sobre qualquer disposição omissa neste regulamento.  

 


