
DECLARAcfo DE INTENCAO DE PARCERIA

A I NAFA, Associacao de Fot6grafos do Algarve, com sede na Rua da Galeria 98, Tavira, aqui representada por
seu presidente da direcao, declara sua vontade de continuar a colaborar com o a FESTA DOS ANOS DE
ALVARO DE CAMPOS preparando a cada ano uma exposicao fotogfafica coletiva diferente da autoria dos
membros da associac5o, que sera sempre inspirada na obra de Fernando Pessoa, em especial de seu
heter6nimo Alvaro de Campos. Essa escolha tem5tica sera estabelecida a cada ano pela coordenac§o da
FESTA, e ilustrafa diariamente os textos da rubrica Urn Mss de Pcesia, que a FESTA publica no jornal POSTAL
DO ALGARVE:

As mesmas imagens estarao em exposi€5o na sede da A I NAFA durante todo o perfodo da FESTA.

Na hip6tese de haver verba que permita o investimento em fotografias in6ditas; as mesmas ser5o
produzidas especialmente para as finalidades acima descritas.

Na hip6tese de nao haver financiamento especifico, os fot6grafos escolher5o imagens de seus pr6prios
acervos que melhor traduzam as intenc6es acima descritas.

A I NAFA compromete-se com a entrega atempada das imagens para ilustrae§o das publicac6es no jornal.
Encarrega-se ainda da realizac5o, montagem e abertura da exposic5o a pdblico, e tambem ajudar5 na
divulgacao deste e dos outros eventos da FESTA atraves de seus meios virtuais.

Caso aconteca a venda de alguma obra durante esse periodo de exposi¢§o, comprometo-me a doar a
Partilha Alternativa uma percentagem da venda para colaborar na formacao de urn fundo para a realiza¢ao
futura da FESTA.

A Partilha Alternativa Associae5o como entidade programadora e produtora da FESTA DOS ANOS, toma a
cargo a divulgae5o do evento como integrante do programa, com imagem pr6pria, e tamb6m as despesas de
direitos de autor e licenciamento, bern como as de logistica para a eventualidade da Hip6tese 1, sendo tais
apoios provenientes dos financiamentos da Camara Municipal de Tavira, da DRCA e de outros
patrocinadores do programa da FESTA DOS ANOS DE ALVARO DE CAMPOS.

Tavira, 27 de Fevereiro de 2020
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