
O Município de Nisa promove o IV Concurso de Bordados Antigos de Nisa. Este concurso pretende apresentar trabalhos feitos ao longo dos anos, 
provenientes dos enxovais das noivas, e que passaram de geração em geração.
Com estes prémios pretendem-se distinguir os melhores trabalhos privilegiando a capacidade criadora, as matérias-primas utilizadas e o estado 
de conservação das mesmas.
Mais que estes objetivos, deseja-se testemunhar o apreço pela atividade artesanal no seu todo, contribuindo desta forma para uma melhor 
divulgação e preservação do património imaterial associado aos bordados típicos de Nisa.

Artº 1
Promotor

1. O Município de Nisa promove o IV Concurso de Bordados antigos de Nisa, com o objetivo de contribuir para a valorização da atividade artesa-
nal e como incentivo à criatividade dos artesãos na defesa da qualidade e genuinidade dos seus trabalhos.
2. O Concurso propõe dar a conhecer a qualidade e o mérito daqueles que trabalham no artesanato, podendo ser apresentadas peças no âmbito 
das seguintes categorias: 

 • Alinhavados - almofadas e almofadões
 • Colchas de linho bordadas à mão
 • Bainhas abertas - toalhas de rosto

Artº2
Destinatários

1. Poderão concorrer todas as pessoas possuidoras de qualquer tipo de peças, que se enquadrem nas categorias acima referidas;

Artº3
Entrega de candidaturas

1. A apresentação das candidaturas deverá ser formalizada, mediante preenchimento e entrega de ficha de inscrição (em anexo) 

no Posto de Turismo, nos dias 16, 17 e 18 de julho.
2. O formulário de candidatura deverá conter, obrigatoriamente, informação quanto aos seguintes dados fundamentais;
 a) Identificação completa do (s) autor(es) /executante(s), da peça,
 b) Identificação da categoria a que se candidata;
 c) Descrição da peça;

Artº4
Requisitos das peças a concurso

1. Para efeitos de admissão a concurso, serão consideradas as peças de artesanato que se possam enquadrar nas modalidades referidas no artº.1º
2. Poderá ser apresentada a concurso mais do que uma peça, dentro das várias modalidades, pela mesma pessoa.

Artº5
Constituição do júri

1.  O júri será constituído por:
•  Lurdes Vilela - Vereadora da Câmara Municipal de Nisa
•  Bento Semedo – Responsável pela Subunidade Sociocultural
•  Carla Calado Sequeira – Museu do Bordado e do Barro

Artº6
Análise e Seleção

1. A apreciação das peças admitidas a concurso atenderá aos seguintes fatores;
 a) Originalidade criativa;
 b) Qualidade na execução;
 c) Qualidade estética;
 d) Estado de conservação;
 e) Qualidade das matérias-primas;
 f) Autenticidade, genuinidade e antiguidade;
2. As peças selecionadas pelo júri serão posteriormente expostas no Posto de Turismo, de 1 de agosto a 30 de setembro. 
Os prémios serão atribuídos durante a inauguração do evento Nisa em Festa.
3. Das decisões do júri não haverá recurso.

Art.º 7
Prémios

1. Será atribuído um prémio pecuniário no valor de 500€ à peça vencedora dentro das modalidades a concurso, o que perfaz um total de três 
prémios.
2. Por cada modalidade, poderão ser ainda atribuídas Menções Honrosas até um máximo de duas, por cada modalidade a concurso.
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