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Regulamento Concurso Artes Florais em Cortiça 

 

1. Objectivo:  

 

A Associação Portuguesa de Cortiça - APCOR, o Centro Protocolar de Formação 

Profissional da Indústria da Cortiça – Cincork, o Centro Tecnológico da Cortiça – CTCOR 

e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira lançam este concurso de “Artes Florais 

em Cortiça” no sentido de incentivar o contacto com a cortiça e as suas propriedades, 

premiando as ideias mais originais que combinem a cortiça com outros materiais, 

dando origem a um arranjo floral. 

 

2. Tema: 

 

As propostas devem assentar em “Arranjos Tipo Florais” onde a componente principal 

seja a cortiça e tenham por base ideias únicas e originais. 

 

3. Participantes: 

 

Podem participar no concurso todos os indivíduos ou grupos de indivíduos, que se 

queiram associar, maiores de 16 e que residam ou trabalhem no concelho de Santa 

Maria da Feira. 

 

4. Requisitos: 

 

Os arranjos admitidos a concurso, devem ser elaborados apenas com cortiça ou 

produtos de cortiça transformados, como por exemplo, rolhas, prancha de cortiça, 

papel de cortiça, tecido de cortiça, aglomerados de cortiça, entre outros. A utilização 

de outro tipo de materiais deve ser condicionada, sendo apenas admissível a sua 

utilização como elementos de suporte e ou de complemento do “arranjo” e não como 

elementos principais. Serão valorizados os arranjos que reutilizem produtos já 

anteriormente utilizados, promovendo-se, assim a sua reutilização e fomentando-se 

práticas amigas do ambiente.  

 

5. Materiais  

 

Os concorrentes poderão recorrer à APCOR para obter informação das empresas 

especializadas na fabricação dos produtos de cortiça.  

 

6. Procedimentos: 

 

Os arranjos devem ser entregues na Associação Portuguesa de Cortiça até ao dia 23 de 

Março de 2009 onde serão avaliadas por um Júri identificado pela APCOR. Os arranjos 

devem vir identificados com os seguintes elementos: Nome do concorrente; Idade; 

Freguesia onde reside ou trabalha; nº Bilhete de Identidade e contacto de Telefone. 
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7. Avaliação  

 

Os arranjos serão avaliados por um júri composto por 4 elementos representando as 4 

instituições que promovem o concurso. As avaliações serão feitas segundo os critérios 

originalidade, criatividade, uso da cortiça e cumprimento dos requisitos. Serão 

atribuídos três prémios e os premiados serão contactos pela APCOR, até ao dia 25 de 

Março de 2009. Os arranjos serão devolvidos aos concorrentes após o encerramento 

da Feira ENE. 

 

8. Prémios: 

 

Os arranjos vencedores serão expostos na Feira ENE, no Europarque, de 26 a 29 de 

Março de 2009, com a devida identificação dos autores, sendo que as instituições que 

promovem o concurso comprometem-se a divulgar os mesmos nos seus suportes de 

informação, nomeadamente sítio de internet e jornal. 

 

Os prémios a atribuir são os seguintes: 

 

a) 1º Prémio 

I. Guarda-chuva em cortiça  

II. DVD Filme “A Fileira da Cortiça” 

III. Livro “História da Cortiça” 

 

b) 2º Prémio 

I. Chapéu em cortiça  

II. DVD Filme “A Fileira da Cortiça” 

III. Livro “História da Cortiça” 

 

c) 3º Prémio 

I. Conjunto de bases em cortiça 

II. DVD Filme “A Fileira da Cortiça” 

III. Livro “História da Cortiça” 

 

 

Para mais informações deve contactar: APCOR, Tel: 227474040 (info@apcor.pt) . 


