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Regulamento da Latada 2022 
 

Artigo 1º 
Prioridades: 

 
1- A ordem dos cursos será feita por ordem da classificação do Cortejo 2022 e o ponto de 

começo da organização dos cursos será no Jardim da Carreira pelas 12h:30m. 
 

Artigo 2º 
Condições Gerais: 

 
1-  A Latada terá início as 14h00min, todos participantes terão que estar no Jardim da 

Carreira às 12h30min; 
 
2- A AAUTAD fornecerá cerveja da SUPER BOCK em lata, a distribuição será feita de 

acordo com o número de caloiros, 1 embalagem por cada 10 caloiros matriculados no 
anos 2022/2023; 

 
3- A encomenda de embalagens de latas de cerveja será feita à AAUTAD na reunião, 

sendo o valor de cada embalagem confirmado na mesma. 
 
4- O pagamento será feito no dia 28 de outubro (sexta-feira) de 2022, na sede da 

AAUTAD, entre as 15h00m e as 19h:00m; 
 
5- Os responsáveis pelos caloiros deverão levantar as respetivas embalagens de latas de 

cerveja no jardim da carreira  entre as 11h00min e as 12h30min; 
 
6- Não será permitida o uso de outra marca de cerveja que não seja SUPER BOCK; 

 
Artigo 3º 

Júri e Pontuações: 
 
1- Haverá 3 postos de controlo, um junto à Capela Nova (Rua Direita), outro junto ao 

Tribunal (Posto Principal) e o último no Pioledo, onde terão obrigatoriamente que 
contar com a disposição do curso para interpretar/cantar uma música com duração 
máxima de 3 min; 

 
2- As devidas saudações em cada posto de controlo também serão valorizadas com 5 

pontos extras; 
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3- Existirá um júri em cada posto que atribuirá pontuações de 0 a 100 pontos. A avaliação 
do júri assentará no tema/sátira, letra, vestuário e apresentações (coreografia), com peso 
de 25% cada item;  

4- A pontuação máxima é de 3*100 pontos * 3*5 pontos = 315 pontos 
 
5- O júri será constituído por convidados, membros do Conselho de Veteranos e membros 

da AAUTAD a divulgar no próprio dia.  
 
6- O posto do tribunal tem um peso de 50% da pontuação e 25% o posto do Pioledo e 25%  

do posto da Capela Nova.  
 

Artigo 4º 
 

Penalizações: 
 
1- Os cursos que proferirem ofensas ao júri, ou provocarem desacatos serão 

automaticamente desclassificados. 

Artigo 5º 
 

Organização: 
 
1- Qualquer situação omissa a este regulamento deverá ser apresentada à organização, que 

deliberará sobre a mesma em reunião à parte: 
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