
 

 

REGULAMENTO 
 

“Ideias de Pano” 
 

Concurso de Bonecas de Trapos e Rodilhas 

 

 

1. Âmbito 
 

O presente regulamento estabelece um conjunto de normas para a realização do 

“Concurso de Bonecas de Trapos e Rodilhas” a realizar no âmbito da “FesTêxtil”. 

 
Com o concurso de ideias pretende-se incentivar a recuperação de tradições existentes na 

época em que a indústria Têxtil era o principal motor de desenvolvimento da freguesia de 

Cebolais de Cima e Retaxo. De modo a que contribuam para o desenvolvimento de 

processos criativos, inovadores do setor e dos territórios, tendo o concurso os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 
a) Recuperar tradições e técnicas de modo a mobilizar a população e sobretudo a 

comunidade local; 

b) Criar ideias inovadoras que contribuam para aumentar o valor, acrescentado ao 

património local; 

 
c) Envolver a comunidade local, autarquias e associações no processo criativo e de 

inovação, possuindo sempre uma abordagem de sustentabilidade integral e de 

responsabilidade socio-territorial; 

d) Gerar condições de maior criatividade e inovação no desenvolvimento de 

processos com novas soluções e novos produtos. 

 

 

2. Concorrentes 

Os participantes podem inscrever-se individualmente ou em equipas até 4 elementos. As 

equipas devem assegurar um membro interlocutor que será o representante nas diversas fases 

do concurso. 



 

 

3. Prazos 
 

As candidaturas do concurso de Bonecas de Trapos e Rodilhas devem ser entregues até às 

17 horas do dia 27 de Julho nos locais indicados. 

 
 

O período de esclarecimento de dúvidas termina a 23 de Julho de 2018. 
 

4. Inscrição/candidatura 
 

Os indivíduos/equipas que pretendam candidatar-se ao concurso deverão preencher a 

ficha de inscrição disponibilizada no site http://www.jf-cebolaisdecimaretaxo.pt/ ou nos locais 

indicados para entrega das candidaturas. 
 

A candidatura de “ideias de pano” deverá versar pelo menos um dos seguintes domínios/áreas 

de inovação: 

i. Recuperação das técnicas e do “saber fazer” das Bonecas de Trapos e 

das Rodilhas, devendo recorrer à reutilização de tecidos, de acordo com a 

metodologia de trabalho executada nos tempos anteriores; 

 

ii. Novas ideias de produtos tendo as bonecas de trapos ou as rodilhas 

como estrutura base, podendo contemplar a criação produtos diferenciados e 

inovadores; novos projetos, soluções e aplicações no têxtil. 

A apresentação da ideia deve ser entregue em envelope fechado, acompanhada dos 

elementos essenciais para a análise das peças, devendo seguir a seguinte estrutura: 

 Formulário de candidatura (preenchido) disponível no site http://www.jf-
cebolaisdecimaretaxo.pt/. 

 Outros elementos ou indicações 

  que o candidato considere relevante para a avaliação da candidatura 

 
As candidaturas poderão ser entregues por correio ou presencialmente na Junta de 

Freguesia de Cebolais de Cima e Retaxo ou no Museu dos Têxteis – MUTEX.  



 

 

5. Apreciação e avaliação das candidaturas 
 

a) A avaliação das candidaturas a concurso será efetuada por um júri constituído por 

5 elementos: 

- 1 Elemento da Junta de Freguesia de Cebolais de Cima e Retaxo; 

- 1 Elemento da Câmara Municipal de Castelo Branco; 

- 1 Elemento do Museu dos Têxteis; 

- 1 Elemento convidado; 

- 1 Elemento convidado; 

 

b) Não haverá lugar a recurso das decisões tomadas pelo júri. Nenhum elemento do 

júri poderá participar no concurso. 

c) O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio caso considere que nenhuma 

candidatura é merecedora do mesmo. 

d) A avaliação e seleção das propostas a concurso incidirão sobre o projeto, o 

produto ou o serviço e o seu potencial de desenvolvimento. 

e) Serão eliminadas as candidaturas que: 

 Sejam entregues fora de prazo; 

 Não sejam acompanhadas do formulário de candidatura disponibilizado; 

 Possuam a identificação dos concorrentes nos elementos entregues para 

concurso, além do formulário; 

 Tenham alguma ligação a qualquer membro do júri. 

 

6. Prémios 
 

Às ideias vencedoras são atribuídos prémios aos primeiros três classificados. 
 

7. Divulgação de resultados 
 

Os resultados serão divulgados no site da Junta de Freguesia de Cebolais de Cima e Retaxo 

(http://www.jf-cebolaisdecimaretaxo.pt/), Câmara Municipal de Castelo Branco (http://www.cm-

castelobranco.pt/), bem como numa sessão pública no dia 29 de Julho de 2018, no Museu 

do Têxteis – MUTEX, pelas 17h00. 

A presença dos vencedores, ou de quem os represente na referida sessão é de carater 

obrigatório. 



 

 

8. Propriedade Intelectual 
 

a) Os autores das peças candidatados mantém a propriedade intelectual não podendo 

ser alterados e/ou usados os mesmos sem o acordo prévio dos seus autores, nem 

omitida a referência à sua autoria. 

b) A Junta de Freguesia de Cebolais de Cima e Retaxo e as entidades envolvidas no 

concurso poderão utilizar as imagens dos projetos candidatados e demais elementos 

recolhidos neste âmbito para ações de divulgação e promoção, mencionando 

sempre os seus autores. 

 

9. Garantia de anonimato 
 

Apenas a entidade organizadora terá a referência dos nomes dos candidatos. Todas as peças 

e documentos entregues que acompanhem o formulário de candidatura não poderão 

conter a indicação ou referência aos nomes ou quaisquer outros elementos que permitem 

identificar os seus autores. Quando recebidas, serão seriadas e identificadas com um código 

que funcionará como referência junto do júri. 

 

10. Informação complementar 
 

Mais informações e atualizações de informação sobre o concurso poderão ser encontradas 

em http://www.jf-cebolaisdecimaretaxo.pt/. 

Dúvidas ou pedidos de informação mais específica poderão ser enviados para o 

endereço de email: geral@jf-cebolaisdecimaretaxo.pt

http://www.jf-cebolaisdecimaretaxo.pt/
mailto:geral@jf-cebolaisdecimaretaxo.pt


 

 

 

 

GRELHA DE AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 
 

 

 
Critérios 

 
Valoração 

 
Pontuação 

 

Nível de maturidade e consistência da ideia   

Globalmente verificado 

Parcialmente verificado 

10 

5 
_ 

Não verificado 0  

Grau de criatividade e de inovação da ideia   

Globalmente verificado 

Parcialmente verificado 

10 

5 
_ 

Não verificado 0  

Demonstração do contributo do projeto para a modernização   

/competitividade setor Têxtil   
Globalmente verificado 10 _ 

Parcialmente verificado 5  
Não verificado 0  

Demonstração do potencial de concretização   

Globalmente verificado 

Parcialmente verificado 

10 

5 
_ 

Não verificado 0  

Demonstração do impacto socio-territorial da ideia   

Globalmente verificado 10 _ 

Parcialmente verificado 5  
Não verificado 0  

Demonstração de preocupação de responsabilidade social 

Globalmente verificado 

 
10 _ 

Parcialmente verificado 5  
Não verificado 0  

 
 

LOCAIS PARA ENTREGA DE CANDIDATURAS: 
 

Junta de Freguesia de Cebolais de Cima e Retaxo 
 
Edifício - Cebolais de Cima 
Rua do Outeiro, n.º83 
6000-500 Cebolais De Cima, Castelo Branco, Portugal 
 
Edifício - Retaxo 
Avenida Dr. Augusto Beirão, Nº43 
6000-621 Retaxo, Castelo Branco, Portugal 
 
 
Museu dos Têxteis – MUTEX 
 

Av. Infante Dom Henrique, nº33  

6000-500 Cebolais de Cima, Castelo Branco, Portugal 


