
Riera Alta – VI Concurso de Costura Criativa 

Regulamento 

Introdução 

O Concurso de Costura Criativa da Riera Alta tem como principal objectivo a promoção e 

divulgação da arte da costura em Portugal. Assume-se com uma forte identidade cultural, não 

estando afecto a qualquer modalidade de jogo de sorte ou azar aleatório e não sendo 

necessário o pagamento de inscrição ou a compra de qualquer produto ou serviço. 

1 – Participantes 

1.1 O Concurso de Costura Criativa destina-se a todas as pessoas residentes em 

Portugal com 18 anos ou mais. Não podem concorrer as pessoas com ligações 

familiares a elementos da organização, colaboradores, patrocinadores, apoiantes 

ou formadores, actuais ou antigos, da Riera Alta. 

1.2 A participação é individual, não são permitidos grupos. 

1.3 Os concorrentes de edições anteriores que ficaram em primeiro lugar não podem 

concorrer. 

2 – Tema do Concurso 

A edição de 2020 tem como tema “Vamos ficar todos bem”. Este tema é encarado de forma 

livre e pede-se apenas que os trabalhos a concurso remetam para sentimentos positivos de 

esperança num futuro melhor. Não têm de ser alusivos ao coronavírus ou temas de saúde.  

3 – Projectos Aceites 

Serão aceites todos os trabalhos de costura, utilizando as técnicas que o participante entender, 

como por exemplo: costura à mão, à máquina, bordado manual ou à máquina, patchwork, etc. 

Caso o projecto inclua outras técnicas, estas não devem estar em maioria. Sublinhamos que se 

trata de um concurso de costura e não de artes decorativas em geral. 

4 – Regras de Participação 

4.1 Só será aceite um projecto por pessoa. 

4.2 Os projectos terão de ser criados especificamente para este concurso e os 

participantes não podem divulgá-los ou exibi-los publicamente antes da Riera Alta 

o fazer. 

4.3 Não são permitidas peças elaboradas nas actividades da Riera Alta ou que tenham 

tido colaboração, directa ou indirecta de elementos da organização. 

4.4 Os trabalhos deverão ser entregues pelos participantes em mão ou por correio/ 

transportadora. 



4.5 Qualquer projecto entregue fora do prazo não será aceite. Para projectos enviados 

por correio/ transportadora contará a data de envio. 

4.6 Os trabalhos submetidos a concurso não podem ter etiquetas ou marcas que 

identifiquem o seu autor. 

4.7 Será da responsabilidade dos participantes fazer a recolha ou solicitar o envio dos 

trabalhos dentro dos prazos definidos. Os trabalhos enviados por CTT/ 

transportadora e cuja devolução seja feita pelo mesmo modo serão devolvidos á 

cobrança do valor dos portes. Findo este prazo os trabalhos não reclamados 

reverterão a favor da Riera Alta. 

4.8 Ficha de inscrição obrigatória. Máximo três páginas. Não serão aceites documentos 

escritos à mão ou trabalhos sem ficha de inscrição. Deve ser usado o tipo de letra 

ARIAL ou semelhante. Não são valorizadas fichas de inscrições encadernadas, em 

papel especial, com decorações, etc. A ficha de inscrição é um documento prático 

e informativo, mais do que isso não faz sentido. 

4.8.1. Formato: uma página de rosto e duas páginas descritivas. 

4.8.2. Folha de rosto:  nome, morada, telefone, correio eletrónico e 

 Informação sobre como será feita a devolução do trabalho (em mão ou 

 por correio). 

4.8.3. Restantes páginas sem identificação do autor do trabalho e com os 

 seguintes elementos: título e memória descritiva, medida/ tamanho do 

 trabalho finalizado, materiais utilizados, técnicas utilizadas. 

4.9 Os trabalhos a concurso apenas serão devolvidos depois de todas as atividades do 

concurso serem concluídas. A restituição antecipada resulta em desclassificação. 

4.10 A participação no concurso está sujeita à aceitação das presentes regras e 

confere à organização o direito de utilizar, a qualquer momento, os trabalhos 

entregues a concurso para acções de divulgação e promoção do evento. Todas as 

inscrições que não cumpram com o disposto não serão consideradas. 

5 – Avaliação 

A avaliação dos projectos a concurso será feita pela organização, e terá em conta os seguintes 

critérios:  originalidade, qualidade estética, dedicação, domínio técnico e criatividade. A 

organização reserva o direito de excluir previamente trabalhos que pela falta de qualidade não 

sejam merecedores da presença a concurso. 

 

 

 

 



6 – Prémios 

• 1º Lugar: Máquina de Costura Bernina 325 

• 2º Lugar: Máquina de costura Bernette B38 

• 3º Lugar: Material de costura Riera Alta 

• 4º Lugar: Material de costura Riera Alta 

• 5º Lugar: Material de costura Riera Alta 

Os prémios não podem ser trocados por outros artigos ou por dinheiro. 

7 – Menções Honrosas 

No decorrer do concurso o júri ou a organização poderá decidir atribuir menções honrosas. 

8 – Votações Sociais 

A qualquer momento a Riera Alta poderá realizar mini concursos ou votações públicas nas 

redes sociais ou outros locais em que o trabalho que gerar maior envolvimento terá um prémio 

extra. Os termos destas votações serão definidos pela organização. 

9 – Entrega dos Prémios 

A entrega de prémios será efetuada na Riera Alta no Porto. O dia exato será definido o mais 

atempadamente possível. Os resultados serão divulgados no Facebook e no site da Riera Alta 

após a entrega dos prémios. 

10 – Datas 

• Data limite para entrega dos trabalhos: 31 de Outubro de 2020 até às 14h 

• Data da divulgação dos premiados e entrega dos prémios: a definir (ver ponto 9) 

• Data limite para recolha dos trabalhos: 18 de Dezembro de 2020 até às 19:30h 

11 - Primeiros Classificados 

Os trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar revertem inteira e 

perpetuamente a favor da organização. 

12 – Disposições Finais 

Qualquer situação ou ocorrência verificada no decorrer do concurso e não prevista pelo 

presente regulamento, será objecto de análise e posterior resolução pelas entidades 

organizadoras. Das decisões será dado conhecimento aos interessados. 


