Química
Química (do egípcio kēme (chem), significando "terra") é a ciência que
trata das substâncias da natureza, dos elementos que a constituem, de
suas características, propriedades combinatórias, processos de obtenção,
suas aplicações e sua identificação. Estuda a maneira pela qual os
elementos se ligam e reagem entre si, bem como a energia desprendida
ou absorvida durante estas transformações.

Equipamentos e instrumentos químicos
•

Balança, Tubo de Ensaio, Balão de Destilação

•

Proveta, Funil, Vareta de Vidro

•

Mufla, Tina de Vidro, etc...

“20 Anos da ADERE-MINHO
Reencontro com a Memória”

Objectivos:

Calendarização:

Este concurso destina-se a artesãos que produzam peças de artesanato utilizando materiais
e técnicas tradicionais e/ou inovadoras.

1.

Abertura das Candidaturas: 21 de Dezembro de 2010.

2.

Fecho de Candidaturas: 30 de Abril de 2011.

3.

Divulgação dos Vencedores: 16 de Maio de 2011.

Pretende promover a criatividade, desenvolvimento artístico e implementação de novas
ideias no artesanato, tendo como tema o respeito e a promoção da diversidade cultural, no
âmbito do Ano Internacional da Química (2011).

Trabalhos a concurso:

Prémios:

•

Aceitam-se peças a concurso em todas as áreas do Artesanato do Minho, mas
poderão concorrer artesãos de todo o país.

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados:

•

Cada artesão poderá apresentar duas peças, estas deverão ser acompanhadas por
uma ficha técnica onde deverão constar os dados do artesão, assim como o nome da
peça.

•

Os candidatos deverão possuir “Carta de Artesão”, ou encontrarem-se em processo
de reconhecimento.

•

As peças deverão ser entregues no Centro de Apoio ao Artesanato do Minho (sede da
ADERE— Minho)

Júri:
O júri será composto por um representante da ADERE—MINHO, CIG, PPART, CENA/AIP, IEFP
— Delegação Regional Norte e da Delegação de Braga da Sociedade Portuguesa de Química.
Serão distinguidas as 3 melhores peças e atribuídas menções honrosas se o júri assim o
entender.

Critérios de Selecção:
A avaliação das peças admitidas a concurso atenderá aos seguintes factores:
- Tema: “Ano Internacional da Química”;
- Valor Inovador
- Qualidade e Equilíbrio

1º Prémio € 300
2º Prémio € 150
3º Prémio € 50

Direitos de Autor:
Cada concorrente premiado cede gentilmente os trabalhos realizados ao Centro de Apoio
do Artesanato do Minho (ADERE— MINHO), para exposição pelo período de 1 ano.
Os autores comprometem-se a autorizar a entidade organizadora a utilizar os seus nomes
e registos fotográficos ou digitais para promoção do concurso.
A participação no concurso INOVARTE 2011 implica a total aceitação do presente
regulamento.
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos única e exclusivamente pela
organização do concurso.

Exposição:
Os trabalhos premiados estarão presentes em exposição no Centro de Apoio ao Artesanato
do Minho, serão expostos nos eventos que a ADERE— Minho organize ou participe e estarão
abrangidos por um seguro.

