
Regulamento do concurso “Logótipo precisa-se!” 

 
 
Artigo 1º 
Objecto do concurso 
O concurso visa a elaboração de um logótipo que identifique a Associação de Antigos Alunos do Colégio 
Valsassina (AAAV) como um membro de união e convívio entre a comunidade escolar.  
 
Artigo 2º 
Concorrentes 
O concurso é aberto a todos os Antigos Alunos do Colégio Valsassina e a actuais alunos do 12º ano, 
podendo ser realizado por um ou mais elementos. 
 
Artigo 3º 
Forma de participação 
As propostas criativas deverão ser enviadas para a caixa de email da AAAV – geral@aaavalsassina.com. O 
anúncio do concurso e o presente regulamento encontram-se disponíveis no sitio oficial da Associação – 
www.aaavalsassina.com.   
 
Artigo 4º 
Requisitos de inscrição 
Cada participante poderá concorrer com o número de propostas que entender. 
A proposta deve estar acompanhada: 

 Texto explicativo do conceito adoptado (facultativo) 

 Nome, data de nascimento, profissão e contactos do participante (s) 

 Relação com o Valsassina (anos de frequência do Colégio) 
 
Artigo 5º 
Período do concurso 
O concurso decorrerá durante entre 14 de Outubro e 20 de Novembro do presente ano. 
  
 
Artigo 6º 
Requisitos obrigatórios 
A proposta de logótipo deverá cumprir um determinado número de requisitos: 
 

1. Deverá conter, no seu todo ou em parte, o formato ovalizado com pontas que desde sempre 
caracterizou o logótipo do Colégio; 

2. Deverá ser elaborado em azul e branco, podendo no entanto conter variações de azul; 
3. Deverá conter a designação completa da AAAV (Associação dos Antigos Alunos do Valsassina); 
4. A proposta deverá ser entregue em várias versões: 

 
4.1 Pdf , JPEG e um formato  vectorial. 

 
5. Os participantes deverão enviar, juntamente com a proposta criativa, um termo de 

responsabilidade cedendo à Associação dos Antigos Alunos do Valsassina em exclusividade, os 
direitos de imagem da sua obra, para que a Associação a possa usar livremente. 
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Artigo 7º 
Critérios e datas de avaliação 

1. Na avaliação serão tidos em linha de conta os seguintes aspectos: 

 Adequação ao Tema 

 Técnica utilizada 

 Legibilidade (clareza/eficácia) 

 Viabilidade do projecto (poder ser fotocopiado e transferido para computador não 
perdendo as características fundamentais) 

 
Artigo 8º 
Avaliação 

1. Todos os trabalhos serão publicados no site da Associação e no Grupo da Associação no Facebook. 
2. Entre os dias 23 e 30 de Novembro todos os membros do Grupo podem votar nas propostas com 

vista a apurar os finalistas. Os seis trabalhos mais votados serão os finalistas. 
3. Os seis trabalhos finalistas serão avaliados por um júri que decidirá qual a proposta vencedora. 

 
Artigo 9º 
Composição do júri  
O júri do vertente concurso será constituído por quatro elementos. A  saber: 

 1 Elemento da Direcção do Colégio 

 4 Elementos da AAAV 
 

Artigo 10º 
Prémios 
Ao vencedor será atribuído como prémio um vale de 500 (quinhentos) euros em roupa nas lojas Sacoor 
Brothers. 
 
 
Artigo 11º 
Decisão final 
A decisão final será comunicada previamente ao vencedor. O anúncio da proposta vencedora e a entrega 
do prémio respectivo será feito no Encontro Anual de Antigos Alunos, a realizar no Colégio durante o mês 
de Maio de 2012. 
 
 
Artigo 12º 
Casos Omissos  
Os casos omissos serão supridos e decididos pela Direcção da AAAV 
 
 

AAAV 
  14 De Outubro de 2011 


