
A Feira Nacional de Artesanato é organizada pela 

Câmara Municipal de Vila do Conde e pela Associação 

para Defesa do Artesanato e Património de Vila do 

Conde e que este ano realiza a sua 44ª edição.

É nosso desejo, associando-se à proclamação pela União 

Europeia de 2022 como ano Europeu da Juventude, 

dedicar aos jovens artesãos esta próxima edição, que 

decorrerá de 23 de julho a 7 de agosto, destinando-lhes 

um espaço central no recinto.

Neste sentido, abre candidaturas para jovens artesãos 

europeus, proporcionando-lhes condições especiais de 

participação.

A Feira Nacional de Artesanato decorre num jardim 

central da cidade, com 11.000 m2 e estrutura-se em cer-

ca de 170 módulos, onde os artesãos durante os 16 dias 

apresentam as suas criações a um público interessado e 

que tem ultrapassado os 250.000 visitantes.
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1. REQUISITOS

A entrada é permitida apenas a jovens artesãos com 

idade inferior a 30 anos e que assegurem permanência 

durante os 16 dias.

2. PARTICIPAÇÃO

Os jovens artesãos selecionados ocuparão gratuitamente 

um espaço comum, criado para o efeito na FEIRA NACION-

AL DE ARTESANATO.

Durante os 16 dias de evento (de 23 de julho a 7 de agos-

to de 2022), o horário será de 2ª a 5ª feira das 17h às 

24h, 6ª, sábado e domingo das 15h às 24h. É desejável 

e condição preferencial a demonstração de trabalho em 

frente ao público. 

O Alojamento e a alimentação serão por conta da Orga-

nização, bem como será atribuída uma comparticipação 

nas despesas de transporte.

3. FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Os interessados devem enviar a ficha de inscrição 

(Anexo A).

Toda a documentação deve ser recebida, sob pena de ex-

clusão, até 15 de abril de 2022, podendo ser enviada, juntam-

ente com a documentação fotográfica exigida (ver anexo A) 

por e-mail para: geral@adapvc.pt

4. ADMISSÃO

A Organização reserva-se o direito de avaliar todos os 

formulários de candidatura recebidos dentro do prazo e 

comunicar a aceitação até 28 de abril de 2022 aos jovens 

artesãos selecionados.

www.adapvc.pt     geral@adapvc.pt           

CANDIDATURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA DO CONDE

© José Andrade
© Osvaldo Caldas Gabriel© Boaventura Camelo



ANEXO A

Anexar 

Curriculum vitae e uma breve 
apresentação pessoal e de sua 

atividade em formato pdf

Fotografias em alta resolução 
(um retrato do candidato e 

algumas fotos do trabalho e 
das fases de produção) através 

de software de transferência 
de ficheiros.

Descrição técnica do trabalho 
em formato pdf, descrevendo 

os materiais e quaisquer 
outros dados e informações 

considerados úteis.

Nome

Endereço Postal

Rua

Código Postal

País

Telefone

Email

Web/blog/redes sociais 

Data 
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