
 

 

 

Festival de Artes em Madeira de Paredes 2022 
* Prémio de Escultura FAMP 2022 * 

  
 

A Astro Fingido Associação Cultural foi a entidade escolhida pela Câmara Municipal de Paredes, 
através de Consulta Prévia (Aviso NORTE-14-2019-16), como responsável pela programação 
cultural da 1ª edição do FAMP - Festival de Artes em Madeira de Paredes. Este Festival bianual, 
na sua primeira edição, tem como objetivo geral a valorização cultural e turística do património 
associado às artes em madeira no seu território e na região envolvente. 
 

  
REGULAMENTO 

 
Artigo 1º (Objeto) 

 
1.  A Câmara Municipal de Paredes e a Astro Fingido Associação Cultural criam e 

promovem, em parceria, o Prémio de Escultura FAMP 2022. 
2. O presente regulamento define as normas que regem a 1ª edição do Prémio de Escultura 

FAMP 2022. 
3.  O Prémio de Escultura FAMP 2022, que é parte integrante da programação cultural do 

Festival de Artes em Madeira de Paredes 2022, pretende ir ao encontro dos seus 
objetivos-chave, nomeadamente: 

a)  Valorizar as Artes em Madeira como elemento identitário do território; 
b)  Envolver residentes do concelho; 
c)  Desenvolver e atrair novos públicos para consumos culturais no território (em 

particular os jovens). 
4.  O presente concurso tem como principal objectivo promover a escultura em madeira e 

incentivar à reflexão sobre o tema do Festival em 2022 – a Sustentabilidade.  
  

Artigo 2º (Concurso) 
  

1.  São exclusivamente admitidas obras originais e inéditas. 
2.  O concurso é dirigido a todos os interessados com idade a partir dos 18 anos. 
3.  Estão excluídas da participação no concurso as pessoas que tenham relação familiar 

direta com a Astro Fingido, Associação Cultural. 
4.  Cada concorrente deverá apresentar uma escultura original em madeira. 
5.  A participação implica a aceitação das normas do concurso e apenas serão admitidas as 

candidaturas que cumpram rigorosamente o presente regulamento. 
6.  Os candidatos concordam com a eventual utilização dos seus trabalhos em materiais 

editoriais, promocionais e/ou de divulgação do FAMP 2022 em qualquer suporte físico ou 
digital que se julgue adequado. 

 
Artigo 3º (Candidatura) 

 
1.  O prazo de receção dos trabalhos a concurso é o dia 26 de Agosto de 2022 (data de 

entrega em mãos ou data de envio por correio ou transportadora). 
2.  Os trabalhos deverão ser entregues na Casa da Cultura de Paredes ou ser enviados por 

correio/transportadora para: 
Casa da Cultura de Paredes 
Av. da República 207, 4580-193 Paredes 



 

 

 

3.   Deverão chegar em embalagem fechada, identificada por fora com o pseudónimo do autor 
e com a referência “Prémio de Escultura FAMP 2022”. 

4.  A embalagem deve conter: 
a)  A peça escultórica a concurso; 
b)  Um envelope fechado, identificado por fora com o pseudónimo do autor e contendo 

no interior a sua ficha de identificação, onde deve constar: nome completo, 
morada, contato de telefone ou telemóvel e e-mail. 

 
Artigo 4º (Júri) 

 
1.  O júri é composto por: 

a)  Um representante da Astro Fingido; 
b)   Um representante da Câmara Municipal de Paredes; 
c)  Um escultor do Concelho de Paredes; 
d)  Um escultor reconhecido.  

2.  O júri deliberará por maioria e da sua decisão não haverá recurso. 
 

Artigo 5º (Prémio) 
 

1.  Todos os trabalhos farão parte de uma exposição pública, integrada na programação 
artística do FAMP 2022, havendo lugar a destaque do trabalho vencedor. 

2.  O resultado do concurso será divulgado publicamente nos sites e redes sociais da Câmara 
Municipal de Paredes, do FAMP e da Astro Fingido. 

3.  O vencedor será contactado por telefone e/ou e-mail. 
4.  Após a divulgação dos resultados, será atribuído 1 (um) prémio no valor pecuniário de 

500€ (quinhentos euros) ao primeiro classificado. 
5.   O prémio destina-se exclusivamente a distinguir o trabalho do vencedor, não implicando 

qualquer direito da Câmara Municipal ou da Astro Fingido sobre a propriedade da obra.  
 

Artigo 6º (Informações) 
  

1. Os pedidos de informação devem ser dirigidos por e-mail para prod.astrofingido@gmail.com, 
até 48 horas antes de terminar o prazo de entrega das candidaturas. 

 


