Mostra de Expressão Solidária da ASSP

_REGULA
MENTO
1

2020

Os associados da ASSP trazem consigo inúmeros testemunhos de histórias de vida, de momentos, de gestos, todos com
a educação, enquanto ato solidário, como pano de fundo.
É chegada a altura de colocar alguns desse testemunhos sobre
a M.E.S.A, dando-lhes uma expressão viva e partilhando-os.
Em texto ou na forma de arte visual, os testemunhos da solidariedade têm agora um lugar para se mostrarem.
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M.E.S.A
Mostra de Expressão Solidária da ASSP
REGULAMENTO
_DOS PARTICIPANTES
1. A Associação de Solidariedade Social dos Professores, adiante designada por ASSP,
leva a cabo uma exposição, integrando um concurso, com a designação Mostra de Expressão Solidária da ASSP (M.E.S.A).
2. Pretende-se com esta iniciativa:
a. Promover a publicação e/ou exposição de obras em formato de texto, pintura
ou fotografia, nas condições adiante descritas.
b. Proporcionar aos participantes a partilha de experiencias enquanto profissionais da educação.
c. Promover um concurso entre obras que respeitem o tema “solidariedade”
d. Contribuir para uma reflexão sobre o tema da solidariedade e a sua importância
no quotidiano do ato educativo e no desenvolvimento das sociedades.
3. Poderão participar nesta exposição/concurso todos os associados da ASSP com situação regularizada. Não é permitida a participação de elementos da direção nacional ou
de funcionários da ASSP.
3.1. A participação poderá ser concretizada a título individual ou coletivo, devendo neste caso todos os elementos participantes obedecer à condição de serem
associados
3.2. A participação no concurso tem inerente a aceitação das normas estabelecidas neste regulamento.

4. Só serão aceites trabalhos originais e inéditos, acompanhados da respectiva ficha de
acordo com os formatos anexos. Os trabalhos que não cumpram as regras do regulamento não serão considerados para efeitos de exposição ou de concurso.
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_DA EXPOSIÇÃO E DO CONCURSO
5. Os trabalhos apresentados à Mostra, com vista à sua exposição e/ou publicação deverão obedecer às seguintes características:
5.1. Categorias em que os trabalhos participantes deverão incluir-se:
CATEGORIA A - Texto, prosa ou poesia em língua portuguesa.
CATEGORIA B - Pintura ou colagem, com a área máxima de 2 m2, qualquer
formato.
CATEGORIA C - Fotografia, cores ou preto e branco, em qualquer formato,
modo ou suporte de impressão.
5.2. No caso da Categoria A, o autor entregará quatro exemplares, com as seguintes características:
a. Texto impresso em formato A4, em Times New Roman, 12 pontos, a
espaço 1,5, com um máximo de doze páginas numeradas e agrafadas.
b. Capa com o titulo da obra e nome do autor, caso o trabalho se destine apenas a eventual publicação, de acordo com instruções na ficha
anexa correspondente.
c. Capa com o título da obra e pseudónimo do autor, caso o trabalho se
destine a concurso, de acordo com instruções na ficha anexa correspondente.
5.3. Todos os trabalhos das categorias B e C deverão ser claramente identificados com títulos e nomes, caso se destinem apenas a eventual exposição, ou
pseudónimos, caso se destinem também a concurso, de acordo com a ficha de
inscrição anexa a este regulamento.
5.4. Relativamente às categorias B e C, os trabalhos de grandes dimensões deverão ser concebidos de forma a facilitar o seu transporte, por exemplo através
da sua decomposição em painéis quando necessário, e se aplicável.
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_DO CONCURSO
6. São candidatos a concurso em cada uma das categorias atrás referidas os trabalhos
que cumulativamente obedeçam às seguintes condições:
a. Obedeçam à temática central do concurso: Solidariedade.
b. Tenham obtido essa indicação por parte dos autores nas respectivas fichas de
candidatura.
c. Obtenham confirmação do júri quanto à obediência ao tema.

_DO JÚRI
7. Os trabalhos apresentados para exposição e/ou concurso serão selecionados e/ou
classificados por um júri integrando três especialistas em cada uma das categorias e a
Presidente da ASSP, que presidirá.
7.1. Os elementos do júri não poderão participar, direta ou indiretamente, no concurso.
7.2. As decisões do júri serão tomadas por maioria.
7.3. A Presidente da ASSP apenas exercerá o direito de voto em caso de impasse,
e optando apenas por propostas envolvidas nesse impasse.
7.4. O trabalho do júri obedece a regulamento próprio.
8. Todos os trabalhos selecionados e/ou classificados pelo júri poderão ser objecto de
exposição/publicação em vários pontos do país.
9. Aos trabalhos admitidos a concurso o júri, após avaliação dos mesmos, atribuirá os
seguintes prémios, em cada categoria:
Primeiro Prémio: Diploma, 250 € e medalha comemorativa dos 40 anos da ASSP.
Segundo Prémio: Diploma, 150 € e medalha comemorativa dos 40 anos da ASSP.
Terceiro Prémio: Diploma, 100 € e medalha comemorativa dos 40 anos da ASSP.
10. O júri poderá atribuir as menções honrosas que considere adequadas.
11. O júri poderá decidir não atribuir algum ou alguns dos prémios.
12. Das decisões do júri não haverá lugar a recurso.
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_DOS PRAZOS
13. Todos os trabalhos candidatos a exposição ou concurso deverão dar entrada na sede
da Associação até às 18h do dia 15 de Fevereiro de 2021, em mão própria mediante recibo
a emitir pelos serviços, ou em correio registado com aviso de recepção (data do correio).
14. Os prémios atribuídos em cada uma das categorias serão comunicados aos respetivos concorrentes por carta registada.
15. Os resultados serão publicados no site da ASSP e na página do Facebook.
16. A exposição final dos trabalhos a concurso e/ou a respectiva publicação, bem como
a cerimónia de entrega dos prémios terão lugar em local e data a anunciar

_NORMAS ADICIONAIS
17. A ASSP não poderá ser responsabilizada por situações de plágio que eventualmente
venham a registar-se, sendo as questões daí resultantes de exclusiva responsabilidade
dos autores.
18. As obras apresentadas poderão ser utilizadas pela ASSP nas seguintes condições:
a. Em obra de síntese da M•E•S•A a publicar em data a anunciar e sempre com citação
do autor. Esta obra poderá ou não incluir imagens de obras selecionadas, sendo enviados três exemplares da mesma para cada um dos autores publicados.
b. Em exposições em espaços públicos no país, sempre com referencia ao contexto da
M•E•S•A e indicação dos autores.
c. Em publicações internas da ASSP, com citação do autor.
19. Os originais das obras enviadas para exposição ou concurso, selecionadas ou não, poderão
ser levantadas na sede da associação até 30 dias após a data da exposição final. A ASSP não
poderá ser responsabilizada por obras não levantadas no prazo estipulado.
20. As Delegações da ASSP são naturalmente parte envolvida neste processo, quer através
da divulgação da M•E•S•A, quer através de eventuais intervenções em fases posteriores aos
resultados do concurso/exposição.
20.1. A Direção Nacional da ASSP estudará formas de refletir em benefício das
Delegações, o grau e tipo de envolvimento que as mesmas venham a revelar.

8

_INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS
Para informações adicionais ou esclarecimento de dúvidas, poderão ser utilizados os seguintes endereços:
_Contactos
_E-mail
mesa@assp.pt
_Morada
ASSP
Largo do Monte, nº 1
1170-253 LISBOA
_Telef.
218 155 466
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ANEXO 1 DE 2
FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHO
EXCLUSIVAMENTE PARA EXPOSIÇÃO/PUBLICAÇÃO
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FICHA DE INSCRIÇÃO EXPOSIÇÃO/PUBLICAÇÃO

Ficha de inscrição para M•E•S•A (uma ficha para cada obra apresentada)
Imprimir e anexar a cada obra de acordo com as instruções que se seguem
Preencha esta ficha apenas se a obra apresentada se destina a ser apreciada pelo júri apenas para exposição/publicação. Se pretender que a obra seja também considerada para efeitos de concurso, deverá
utilizar o outro modelo de ficha disponibilizada da mesma forma que a presente.
1. Categoria a que se candidata para efeitos de exposição/publicação (assinalar com X)
____ Categoria A – texto

____ Categoria B – obra plástica

____ Categoria C – fotografia

2. Nome da obra para efeitos de concurso/exposição
____________________________________________________________________________________________________
3. Características especiais que devam ser tidas em conta por parte da organização (número de páginas, dimensões, cuidados de manuseamento, ou outras).
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Nome e Números de Associados da ASSP do autor ou autores, se se tratar de obra colectiva. Neste caso assinalar o líder em primeiro lugar (acrescentar outra ficha ao mesmo pseudómino, caso haja mais que 2 autores)
a)(líder) __________________________________________________________________ Nº Assoc. ________________
b)_______________________________________________________________________ Nº Assoc. ________________
5. Morada atualizada do líder, para onde devam ser enviados contactos.
Rua, nº de porta, andar _______________________________________________________________________________
Localidade_______________________________________________________ Código Postal______________________
6. Contactos telefónicos e endereço de e-mail atualizados do autor ou autores
a) Telef._______________________ E-mail______________________________________________________________
b) Telef._______________________ E-mail______________________________________________________________
7. Tomei/tomámos conhecimento do Regulamento da M•E•S•A.
a) Data_______________________
b) Data_______________________

Assinatura___________________________________________________________
Assinatura___________________________________________________________

Largo do Monte Nº 1 -1170-253 Lisboa
218 155 466 | info@assp.pt | www.assp.pt

ANEXO 2 DE 2
FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHO
PARA CONCURSO PARA ALÉM DE EXPOSIÇÃO/PUBLICAÇÃO
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FICHA DE INSCRIÇÃO CONCURSO

Ficha de inscrição para M•E•S•A (uma ficha para cada obra apresentada)
Imprimir e anexar a cada obra de acordo com as instruções que se seguem
Preencha esta ficha apenas se a obra apresentada se destina a ser apreciada pelo júri para efeitos de CONCURSO
para além de exposição. Se pretender que a obra seja apenas considerada para efeitos de exposição, deverá utilizar o outro modelo de ficha disponibilizada da mesma forma que a presente. Os procedimentos que se seguem
destinam-se a garantir que a obra permaneça anónima até decisão final por parte do júri.
1. Categoria a que se candidata para efeitos de concurso (assinalar com X).
Nota: Sendo candidata a concurso, a obra deverá obedecer ao tema “Solidariedade”
____ Categoria A – texto

____ Categoria B – obra plástica

____ Categoria C – fotografia

2. Nome da obra para efeitos de concurso/exposição
____________________________________________________________________________________________________
3. Indique o pseudómino com que a obra é assinada. A sua identificação APENAS deverá constar na parte inferior
desta ficha, que será destacada. (um só pseudómino por obra, ainda que seja obra colectiva).
____________________________________________________________________________________________________
4. Características especiais que devam ser tidas em conta por parte da organização (número de páginas, dimensões, cuidados de manuseamento, ou outras).
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Para efeitos de anonimato, esta parte da ficha de inscrição deverá ser destacada e colocada num envelope fechado com indicação do pseudónimo no exterior. Este envelope deverá ser entregue, juntamente com a parte
superior desta ficha, em simultâneo com a obra a concurso.
5. Pseudónimo com que identificou a obra. ____________________________________________________________
Se se tratar de obra colectiva use apenas um pseudónimo.
6. Nome e Números de Associados da ASSP do autor ou autores, se se tratar de obra colectiva. Neste caso assinalar o líder em primeiro lugar (acrescentar outra ficha ao mesmo pseudómino, caso haja mais que 2 autores)
a)(líder) __________________________________________________________________ Nº Assoc. ________________
b)_______________________________________________________________________ Nº Assoc. ________________
7. Morada atualizada do líder, para onde devam ser enviados contactos.
Rua, nº de porta, andar _______________________________________________________________________________
Localidade_______________________________________________________ Código Postal______________________
8. Contactos telefónicos e endereço de e-mail atualizados do autor ou autores
a) Telef._______________________ E-mail______________________________________________________________
b) Telef._______________________ E-mail______________________________________________________________
9. Tomei/tomámos conhecimento do Regulamento da M•E•S•A.
a) Data_______________________
b) Data_______________________

Assinatura___________________________________________________________
Assinatura___________________________________________________________

Largo do Monte Nº 1 -1170-253 Lisboa
218 155 466 | info@assp.pt | www.assp.pt

