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Gostas de fotogra�a? Então esta pode ser a oportunidade de mostrares o que vales

O Concurso Nacional de Fotogra�a FNA pretende promover e preservar as artes
tradicionais, enquanto memória coletiva, através da dimensão estética da fotogra�
inscrições decorrem até 30 abril e o vencedor ganha um prémio de 3 mil euros.

A importância da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, na
inserem as artes e ofícios tradicionais portugueses, é patenteada por uma convenç
Unesco, reconhecendo-as com um dos pilares e motores do desenvolvimento das
comunidades, povos e nações.

De facto, o artesanato tem uma relação indissociável com os territórios de onde pr
Re�ete a sua �sionomia e diferencia cada região, constituindo, no seu todo, um fa
identitário do País que cabe preservar e promover.

Esta realidade é espelhada em muitos produtos artesanais que se tornam embaixa
lugares, concelhos e regiões. Podendo ser citados, os Ovos-moles de Aveiro, o Galo
Barcelos, os Bordados de Viana, da Madeira ou ilha de S. Miguel, a o Empedrado de
Empreita da Palma Algarvia, os Bonecos de Estremoz, os Tapetes de Arraiolos, os B
Lavacolhos, o Barro Preto de Molelos ou de Bisalhães, as Rendas de Bilros de Vila d
de Peniche, a Olaria de Moncarapacho ou de Porches, a Cerâmica de S. Pedro Corv
Chocalhos de Viana do Alentejo, o Cante Alentejano ou o Fado, entre outros.
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A 28ª edição deste concurso – a primeira de âmbito nacional – pretende envolver 
um maior número de fotógrafos pro�ssionais e amadores nacionais e incentivar a 
cumplicidade entre artesãos e fotógrafos, mostrando um registo mais abrangente 
artesanato português. Desta forma, os participantes podem desenvolver o seu trab
qualquer ponto do território nacional, onde o artesanato aconteça.

As melhores fotogra�as, selecionadas por um júri independente da organização, ir
uma exposição itinerante e recebem o Grande Prémio Fotogra�a FNA, no valor 
euros.

Cada trabalho deve ser apresentado sob a forma de portefólio e demonstrar uma ú
artesanal. Tratando-se de um trabalho fotográ�co, documental e artístico, de 6 a 1
cor ou preto e branco. Considera-se fundamental que as imagens sejam esteticame
concebidas e tecnicamente positivas.

É valorizada a coerência do portefólio, no sentido de explicitar os métodos de prod
obra. Isto é, a sua especi�cidade regional como arte tradicional (tendo em conta as
evoluções temáticas e estéticas), as matérias-primas, as técnicas utilizadas, a sua f
utilitária e/ou artística e o artesão em ação. Por �m, deve ser demonstrada a obra �
eventualmente à sua divulgação e exposição.

O concurso é organizado pela Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde.

A inscrição é gratuita e deve ser efetuada online até 30 de abril, aqui.

Se tens menos de 18 anos, para participares neste concurso deves apresentar uma 
expressa de ambos os pais ou do teu responsável legal.

Acede ao regulamento do concurso, aqui.
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