
O Projecto Dress a Girl Around the World foi fundado pela Rachel Eggun Cinnader em 2006 e 
consiste, basicamente, em fazer vestidos para meninas de países que vivem abaixo do índice de 
pobreza mundial. O Projecto já distribuiu mais de 500 mil vestidos por 81 países. Ele tem uma 
etiqueta própria que está em cada vestido.  A presença da etiqueta reduz o risco de violência 
sexual contra essas meninas pois os “predadores” identificam que essas meninas são protegidas 
por uma ONG. Além disso as meninas adoram receber os vestidos novos o que melhora muito a 
sua auto-estima e confiança.
Existem algumas “regras” para aderir ao projecto: aceitamos vestidos feitos de acordo com a 
tabela, em tecidos de algodão, não transparente, não branco e não de cor clara. Não aceitamos 
donativos em dinheiro, apenas de tecidos novos de algodão, linhas de coser e elasticos de 8/10 
mm. Todo o trabalho de costura é feito pelas voluntárias e entregue em mão ou por correio nas 
lojas associadas Craft Company em Cascais e Rosapomposa em Lisboa.  A colocação das etique-
tas será feita somente nas duas lojas associadas ao projecto autorizadas para o efeito.

Obrigada por colaborar!             Vanessa Campos
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Tabela de tamanhos e medidas

Preparar os tecidos

Corte dois dos tecidos de acordo 
com o tamanho que vai fazer. Junte, 
frente com frente os dois tecidos, se 
quiser, arredonde a parte de baixo.
Cosa pelo risco deixando uma aber-
tura. Corte o excesso de tecido e vire 
pela frente. Passe a ferro. 

Para o corpo do vestido

Corte um pedaço de tecido de acor-
do com o tamanho que vai fazer. O 
tecido deve ser novo, de algodão e 
não transparente, nem branco ou de 
cor clara.

Para as mangas
Corte dois pedaços de tecido de 
acordo com o tamanho que vai fa-
zer. 
Corte o molde da cava. Dobre ao 
meio o tecido e corte de acordo 
com o molde. Faça o mesmo para 
a outra manga.

Para o bolso

Dress a Girl around the world  - Portugal
Como fazer um vestido
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Como fazer:

1. Dobre ao meio o tecido para o corpo do 

vestido, com a frente do tecido para fora.

2. Cosa na altura. 

3. Vire o tecido e faça uma costura ingle-

sa.

4. Dobre as manga ao meio.

5. Cosa-as como na imagem. Chuleie.

6. Coloque as mangas já cosidas em cima 

do tecido para o corpo, com as costuras 

centradas, e marque um molde igual ao 

da manga deixando a costura do lado de 

fora.

7. Corte pelo marca que fez.

8. Vire a manga pela frente e faça coinci-

dir a costura da manga com o centro da 

cava do corpo do vestido. Coloque os te-

cidos frente com frente.

9. Cosa-os juntos.

10. Faça o mesmo para a outra manga.

11. Faça uma bainha no decote dobrando 

0.5 cm e depois 1 cm. e deixe uma pe-

quena abertura. Faça passar um elástico, 

com a ajuda de um alfinete de ama. Faça 

a bainha nas mangas e em baixo dobran-

do 0.5 cm e depois 1 cm.

12. Cosa o bolso com ponto direito ou com 

ponto decorativo do centro do vestido.

13. Está pronto a entregar para ser cosida 

a etiqueta.

2.

3.

4.

5.

6.

11.

12.

10.

9.

7.

8.



Para onde mandar ou entregar os vestidos:

The Craft Company
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 4B
 2750-350 Cascais

Rosapomposa
Rua Prof. Alfredo de Sousa, 10A
1600-188 Lisboa
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