NOTA DE AGENDA
Inauguração da FIA Lisboa com a presença do
ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social
Lisboa, 23 de Junho de 2017 – A inauguração oficial da Feira Internacional do Artesanato de
Lisboa – FIA Lisboa, é presidida pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Vieira da Silva, amanhã, sábado, às 16H00, na FIL.
Na sua 30ª edição, a FIA Lisboa é a maior feira intercultural da Península Ibérica e a segunda
maior da Europa, pretendendo através da diversidade e riqueza dos territórios criar vínculos
entre as pessoas e as regiões, fomentando o desenvolvimento das economias locais.
Num espaço de mais de 30.000 m2, estão representadas as várias regiões de Portugal, através
das suas artes mais tradicionais, cerca de 40 países e mais de 100 actividades programadas,
como trabalhos ao vivo, danças, cantares, workshops, gastronomia e encontros entre várias
gerações.
O Pavilhão 3 abre às 12H30, para as famílias e amigos que pretendam reunir-se entre os vários
sabores do pavilhão da gastronomia. Os pavilhões 1 e 2, abrem a partir das 15H00, com as várias
regiões e municípios nacionais, associações de artesãos, e criadores em nome individual, no
pavilhão 1 e as representações internacionais oficiais e individuais no pavilhão 2.
Pampilhosa da Serra é o Município Convidado e a China é o País Convidado da FIA Lisboa 2017.
Mais informações em:
http://fialisboa.fil.pt/
https://www.facebook.com/FIA.FIL/
HORÁRIOS de 24 de Junho a 2 de Julho:
Área de exposição e actividades: 15H00/24H00
Área da Gastronomia: 12H30/24H00
BILHETEIRA:
Bilhete normal: 5 €
Cartão Jovem, Estudante, Bilhete Sénior (>65 anos): 2,5 €

Ticketline * Entradas gratuitas até aos 10 anos

Área de Comunicação da FIL
Pedro Bento, Tel: 218921527, Email: filpress@ccl.fil.pt ou pbento@ccl.fil.pt

A FIA Lisboa pretende fazer renascer o desenvolvimento regional através do artesanato, gastronomia
e património. Um património construído por pessoas para ser apreciado e vivido por pessoas. Mais de
600 expositores, 40 países representados, mais de 100 actividades programadas são os grandes
intervenientes que fazem com que, na FIL, se honre o passado, se acredite no presente e não se receie
o amanhã.

FIA Lisboa reforça união entre as
diferenças
Lisboa, 22 de Junho de 2017– É já a partir do próximo sábado que a FIL junta, nos mais de 30.000
m2 de espaço da Feira Internacional do Artesanato de Lisboa – FIA Lisboa, as diversidades
culturais do mundo que aqui conseguem demonstrar que todos fazem parte de um todo. No
ano em que comemora 30 anos, a maior feira intercultural da Península Ibérica e a segunda
maior da Europa simboliza, numa época conturbada, o grande encontro das culturas
civilizacionais.
“Esta é uma feira emblemática no seu conceito de união e como a diversidade na arte, cultura e
diferentes identidades, conseguem num só espaço – a FIL – oferecer emoções, a expressão das
tradições e um olhar no futuro”, refere Fátima Vila Maior, directora de Área de Feiras da FIL e
responsável pela FIA Lisboa. “Durante 9 dias a FIA Lisboa proporciona experiências incríveis a
quem a visita, mas também àqueles que expõem os seus produtos com origem no património
material e imaterial, com os recursos específicos e únicos de cada região. Para além deste grande
encontro de pessoas e costumes a FIA Lisboa representa uma plataforma de desenvolvimento
dos territórios nacionais e estrangeiros”, conclui Fátima Vila Maior.
Mais de 600 expositores, 40 países representados, mais de 100 actividades programadas, fazem
com que a criatividade e o talento se encontrem em caminhos paralelos entre a tradição e a
inovação, dando continuidade aos saberes transmitidas entre gerações.
Mais informações em:
http://fialisboa.fil.pt/
https://www.facebook.com/FIA.FIL/
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China Destino Internacional Convidado e Pampilhosa da Serra Município Convidado

FIA Lisboa comemora 30º aniversário
Lisboa, 12 de Junho de 2017 – A maior festa intercultural da Península Ibérica está prestes a
abrir as portas ao seu 30º aniversário, na FIL, a partir do próximo dia 24 de Junho, comemorando
o encontro de culturas até 2 de Julho.
A FIA Lisboa é já um marco na agenda que prenuncia aos visitantes a chegada do Verão,
proporcionando um clima de descontracção, curiosidade e oportunidade de, em família, poder
adquirir artesanato dos vários territórios nacionais e internacionais presentes em mais uma
edição desta grande plataforma que que associa produtos de origem, a criatividade, a inovação
e o talento. Entre o clima de festa, curiosidade e aprendizagem pelos costumes representados
pelo artesanato mais tradicional, os cantares, danças e as conversas entre público e expositores,
há sempre espaço para o convívio entre a área da gastronomia, com iguarias locais que fazem
lembrar outros tempos e anima qualquer encontro de amigos ou família.
São mais de 40 países representados vindos da América do Sul, Ásia, África e Europa, e cerca de
15 municípios nacionais que se apresentam individualmente, para além das várias regiões do
País através das associações culturais e de artesãos e entidades regionais de turismo que, pelas
mãos dos seus mestres artesãos, mostram ao vivo como se fazem as peças que muitos
coleccionam ou compram porque fazem parte das suas memórias.
China País Convidado
A China é, nesta edição, o País Convidado, um território com uma enorme riqueza cultural e
artesanato variado de porcelanas, seda, papel, bordados e laqueados, com artesãos famosos
pela sua arte minuciosa nas artes de corte de papel ou a tecelagem em bambu.
Pampilhosa da Serra Município Convidado
No 30º aniversário da FIA Lisboa, a organização convidou Pampilhosa da Serra para ser
Município Convidado. Desde 2008 que o município de Pampilhosa da Serra participa na FIA
Lisboa individualmente porque, segundo o seu presidente da Câmara, José Brito Dias, “vemos a
nossa participação como uma oportunidade valiosíssima, porque acreditamos que se trata de
um indubitável impulsionador de ideias que se coadunam por inteiro com aquilo que é difundido
pelo município”. Indo ao encontro da genética da FIA Lisboa, José Brito Dias refere que “em
Pampilhosa da Serra, olhamos para o futuro com a audácia de quem nunca está satisfeito, mas
sempre com a preocupação de valorizar a essência autêntica e genuína que nos é característica”,
culminando que “envoltos de um espírito simbiótico entre cultura, inovação e tradição,
queremos mostrar a diversidade de produtos com origem no nosso património natural,
moldados pelo engenho e arte das nossas gentes”.

Avizinham-se surpresas entre as várias actividades que o Município de Pampilhosa da Serra vai
trazer à FIA Lisboa.
FIA Lisboa liga a tradição e a inovação recriando as economias locais
A beleza e singularidade de cada obra ou peça é uma referência representativa de cada região
e uma mostra do seu potencial turístico e económico. Entre o saber que é transmitido ao longo
de gerações e que representa os hábitos e tradições únicos de cada zona geográfica, há uma
evolução que dignifica todo um passado e conhecimento e que se actualiza com produtos da
terra e com a criatividade dos caminhos do tempo, dando novos designs, novas tendências e
usos, sempre em paralelo com as memórias que continuam a representar histórias e costumes.
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