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A descoberta e promoção de novos talentos na área da
moda é uma das principais apostas da ModaLisboa.
Através do concurso Sangue Novo, a ModaLisboa revela os
mais promissores designers de moda nacionais e internacionais,
e aposta no desenvolvimento de marcas de autor emergentes.
As candidaturas para a próxima edição do Sangue Novo
decorrem até 5 de julho de 2019.

Prémio ModaLisboa
Os designers finalistas eleitos pelo júri na apresentação de outubro de 2019 receberão
um prémio monetário de 1000 euros para o desenvolvimento de uma nova coleção,
a apresentar no desfile Sangue Novo de março de 2020. O pagamento do prémio
será efetuado após o finalista assinar uma declaração de intenção de presença e
participação na segunda fase do concurso. Os designers internacionais deverão
apresentar também um comprovativo de compra da viagem para Lisboa, em março
2020. Sobre a decisão do júri não haverá recurso.
Prémio The Feeting Room
Um dos designers do Sangue Novo será convidado pela direção da concept store
portuguesa The Feeting Room para vender a sua coleção no espaço TFR de Lisboa ou
Porto. O vencedor será anunciado após o desfile.

sangue novo | março 2020

regulamento
participantes
O Sangue Novo é dirigido a todos os alunos finalistas de cursos superiores e cursos
profissionais em Design de Moda de escolas nacionais e internacionais, assim como
a jovens designers de moda recém-formados que estejam a iniciar a sua marca.
Os concorrentes deverão ter idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos e podem
candidatar-se em nome individual ou em dupla. As duplas que forem selecionadas
para apresentar os seus projetos no Sangue Novo deverão eleger um representante
para usufruir do Master na Polimoda, caso vençam o concurso na fase final.

candidaturas
Cada candidato deverá entregar um projeto original desenvolvido especialmente para
apresentar no Sangue Novo*, de Homem e/ou Senhora, para a primavera/verão 2020.
O projeto deverá ser apresentado em formato de portfólio A3, encadernado, bem como
em formato digital (pen drive) e deverá compreender:
• Moodboard e texto introdutório / conceito que apoie e fundamente o projeto
(máximo de 600 caracteres com espaços);
• Ilustrações dos coordenados propostos: entre 6 e 10;
• Desenhos planos ou técnicos com todas as especificações necessárias para uma
boa compreensão de cada peça;
• Breves memórias descritivas das peças;
• Paleta de cor e amostras dos materiais escolhidos;
• Comprovativo de frequência de uma escola de Design de Moda ou Certificado
de Habilitações / Diploma;
• Curriculum Vitae;
• Contactos (nome, telefone, morada e e-mail);
• Um envelope para a Associação ModaLisboa proceder à devolução do projeto,
devidamente endereçado e selado (conforme peso do projeto) e com as dimensões
necessárias para o seu envio. Os candidatos que desejem levantar os seus projetos
na Associação ModaLisboa, poderão fazê-lo, ficando assim dispensados de incluir
o envelope.

Prémio ModaLisboa em parceria com a Polimoda
O vencedor deste prémio terá a oportunidade de frequentar um Master in Fashion
Design (com início em outubro de 2020) ou um Master in Collection Design (com início
em janeiro de 2021), na Polimoda, em Florença, no valor de 28.000 euros, e receberá
uma bolsa de 3.500 euros. O designer deverá apresentar a coleção desenvolvida
durante o Master na plataforma Workstation da ModaLisboa, na edição subsequente à
data de conclusão do curso.
Prémio ModaLisboa em parceria com Tintex Textiles
O vencedor poderá usufruir de uma residência de 3 semanas na Tintex Textiles (em
maio ou julho de 2020), onde terá a oportunidade de desenvolver uma coleção cápsula
com materiais Tintex, realizar protótipos, e ficar a conhecer toda a dinâmica da criação
das malhas, fiação, confeção, tingimento e acabamento. A coleção desenvolvida
será apresentada nas trade fairs internacionais que a Tintex integra e no showroom
da empresa. A Tintex oferece também ao designer premiado alimentação, estadia,
viagens e uma bolsa de 500 euros. O vencedor receberá ainda um prémio monetário
de 1.500 euros atribuído pela ModaLisboa para o desenvolvimento de uma nova
coleção, a apresentar na plataforma Workstation da ModaLisboa, em outubro de 2020.
Prémio Fashionclash Festival
No âmbito da parceria de intercâmbio da ModaLisboa com o Fashionclash, um dos
designers do Sangue Novo será convidado a representar Portugal no Festival de
Moda de Maastricht, em novembro 2020. O vencedor será escolhido pela direção do
Fashionclash e anunciado após o desfile.
Prémio The Feeting Room
Um dos designers do Sangue Novo será convidado pela direção da concept store
portuguesa The Feeting Room para vender a sua coleção no espaço TFR de Lisboa ou
Porto. O vencedor será anunciado após o desfile.

desfile e promoção do sangue novo
A Associação ModaLisboa assume as despesas relativas aos desfiles Sangue Novo
de outubro 2019 e março 2020 - produção, casting, maquilhagem, cabelos - ficando
a produção da coleção e respetivo styling a cargo de cada participante. A ModaLisboa
realizará igualmente a promoção do Sangue Novo e dos seus concorrentes junto
dos media nacionais e internacionais, profissionais do setor de moda e público em
geral. Após os desfiles, a ModaLisboa disponibilizará aos designers participantes as
fotografias e vídeos das suas coleções.

* Os designers que estejam atualmente a concluir a sua formação em Design de Moda poderão concorrer
ao Sangue Novo com os projetos de final de curso, desde que estes só tenham sido apresentados em
mostras de âmbito académico. Neste caso deverão incluir também no projeto fotografias dos coordenados
já confecionados.

direitos de autor

Data limite de entrega dos projetos: Os projetos deverão ser entregues na
Associação ModaLisboa até às 17 horas do dia 5 de julho de 2019, ou enviados
por correio, até à mesma data, para a morada da Associação ModaLisboa:

Os concorrentes têm plenos direitos sobre a autoria dos seus projetos, sendo os seus
proprietários legais. A ModaLisboa reserva-se, porém, no direito de utilizar fotografias,
desenhos, imagens de vídeo e informação necessária para a comunicação e promoção
do Sangue Novo, das coleções apresentadas e dos designers participantes.

Associação ModaLisboa
Concurso Sangue Novo
Rua do Arsenal, 25
1100-038 Lisboa

No âmbito dos prémios ModaLisboa, a Polimoda e a Tintex, sem limites de tempo
e espaço, poderão também utilizar fotografias, desenhos, imagens de vídeo e
informação das coleções e dos designers do Sangue Novo, nas suas comunicações
online e offline.

Os candidatos são responsáveis pela veracidade das informações enviadas, podendo,
no caso de qualquer irregularidade, ser anulada a sua participação no Sangue Novo.

seleção e avaliação de projetos
1ª Fase – Numa primeira fase, o júri do Sangue Novo – constituído por Miguel Flor
(presidente de júri), Felipe Oliveira Baptista e Lidija Kolovrat – selecionará 10 projetos
para serem apresentados no desfile Sangue Novo de outubro de 2019. Os projetos
serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: conceito, pesquisa, design,
silhuetas, seleção de cores e materiais. Os designers selecionados serão contactados
até ao dia 27 de julho de 2019. Os concorrentes não selecionados serão informados por
e-mail até à mesma data.
A ModaLisboa cobre as despesas de alojamento e viagens (da Europa) dos designers
internacionais selecionados nesta 1ª fase do concurso. No caso de candidaturas
apresentadas por duplas, a ModaLisboa assegurará apenas as despesas relativas a um
dos designers.
2ª Fase – Na apresentação de outubro de 2019, o júri elegerá 6 designers finalistas para
apresentarem uma nova coleção (com 9 a 12 coordenados) no desfile Sangue Novo
de março de 2020. Cada finalista receberá um prémio monetário de 1000 euros para o
desenvolvimento desta nova coleção.
Em março de 2020, após o acompanhamento e avaliação atenta dos trabalhos
desenvolvidos pelos 6 finalistas, o júri elegerá os vencedores dos Prémios ModaLisboa
em parceria com a Polimoda e com a Tintex.

devolução dos projetos
Os projetos selecionados para a 1ª e 2ª fases do concurso ficarão na posse da
organização até ao dia do desfile Sangue Novo como forma de apoio ao júri,
pelo que os concorrentes deverão ter cópias dos mesmos.
Os projetos não selecionados na 1ª fase poderão ser levantados na Associação
ModaLisboa ou serão devolvidos pelo correio desde que sejam entregues
acompanhados de um envelope com as dimensões necessárias para o seu envio,
devidamente endereçado e selado (conforme peso do projeto).
Nota: Todas as questões não previstas neste regulamento serão objeto de apreciação
e decisão do júri constituído.

contactos
Associação ModaLisboa
Rua do Arsenal, 25
1100-038 Lisboa
Tel.: +351 21 321 30 00
E-mail: modalisboa@modalisboa.pt
www.modalisboa.pt/sangue-novo

