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Concurso Cosplay by BERNINA & LXD 

O LXD-Lisboa Design Show, através da Fundação AIP, e a BERNINA Portugal realizam pela 1ª 
vez o Concurso Cosplay by BERNINA & LXD. 

Neste concurso, participam todos os que quiserem mostrar a sua dedicação na construção 
e criação de fatos Cosplay.  

A apresentação e avaliação dos fatos a concurso decorrerá no dia 07 de Outubro (horário a 
confirmar) no espaço do LXD – Lisboa Design Show – com exibição em formato desfile 
(antecedido de uma apresentação aos elementos do júri)  

 

CANDIDATURAS 

As candidaturas são enviadas em suporte digital e devem seguir os seguintes requisitos: 

▪ Ficha de candidatura (anexo); 

▪ 2 foto do fato a concurso + 2 fotos do personagem   

ENVIO DAS CANDIDATURAS 

 As candidaturas deverão ser enviadas até ao dia 28 de Setembro de 2018, através do 

seguinte e-mail: lisboadesignshow@ccl.fil.pt  

 Deve aguardar a confirmação da recepção da candidatura, caso não se verifique, deve 

contactar a organização do LXD – Lisboa Design Show – Telef: 218 921 564 

 A informação submetida por email não deve exceder os 9MB, caso contrario, solicita-se que a 
mesma seja enviada por wetransfer ou dropbox. 
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JÚRI | METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

O Júri é constituído pelos seguintes elementos: 

▪ Dália Palma - Gestora do LXD – Lisboa Design Show  

▪ Representante da BERNINA 

▪ Cosplayer Windi Cos  

▪ Elemento a confirmar* 

 

 Critérios de avaliação   

▪ Construção do fato e acessórios 

▪ Atenção ao detalhe e semelhança com o original 

▪ Presença em Palco 

 

 PRÉMIO 

▪ 1º PRÉMIO: 1 máquina de costura Bernette b37 no valor de 441,00 euros  

 

 NOTAS IMPORTANTES  

▪ A organização reserva-se ao direito de cancelar o Concurso caso não reúna o míni-

mo de 3 candidaturas válidas.  

▪ Serão aceites até o máximo de 20 candidaturas  

Contactos 

LXD – Lisboa Design Show 

Tel: + 351 218 921 564 

e-mail: olga.nunes@ccl.fil.pt  

 www.lisboadesignshow.fil.pt 
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