
CARTA CONVITE PARA PARCERIA 
NA REALIZAÇÃO DO IV CNDA

Caríssimo, 

Em 2016 será realizada, pelo site Astronomia em Foco, a quarta edição do Concurso Nacional de 
Astrofotografias (CNDA), um programa sem fins lucrativos, que visa a divulgação dos trabalhos 
participantes e da astronomia no Brasil, buscando despertar o interesse científico da população e valorizar 
a ciência, bem como o nobre trabalho dos astrofotógrafos, no país. 

Para promovermos o concurso buscamos todos os anos o apoio de parceiros e patrocinadores, para a 
divulgação e financiamento do CNDA. Visto isso, estamos enviando esta carta para sites e blogs voltados 
para a área científica e de fotografia, bem como para empresas e instituições, a fim de fecharmos novas 
parcerias para conseguirmos realizar mais uma edição deste programa, que vem ganhando cada vez mais 
destaque no Brasil. 

Durante as três edições já realizadas, mais de 300 (trezentas) astrofotografias foram envolvidas, diversos 
programas de divulgação, como mostras em eventos científicos e exposições online, foram realizados e 
mais de 15.000 (quinze mil) pessoas interagiram com a votação e projetos do CNDA.  

Grande parte destes números se deve ao apoio de nossos diversos parceiros e patrocinadores. Por isso, 
estamos lhe convidando para colaborar com a realização de mais uma edição, que pretende continuar, de 
forma crescente, a divulgação da astronomia, e sobretudo, valorizar e divulgar os trabalhos dos 
astrofotógrafos brasileiros. 

O Concurso Nacional de Astrofotografias engloba astrofotografias simples e mais elaboradas, por meio de 
quatro categorias, divididas de acordo com o equipamento. Assim, é possível participar astrofotografias 
produzidas apenas com a câmera de celular (com ou sem auxílio de telescópio) até astrofotografias 
produzidas com auxílio de telescópios maiores. (Detalhes sobre as categorias estão disponíveis no 
regulamento do IV CNDA). No final do concurso todos os participantes recebem certificado digital de 
participação, e de acordo com os patrocínios, brindes são enviados para os participantes que mais se 
destacaram. 

Esperamos que possa ser um dos parceiros do IV CNDA. Caso aceite o convite, pedimos que entre em 
contato conosco pelo e-mail contatocnda@hotmail.com , enviando os seguintes dados: 

⦁ Nome do site/blog/empresa/instituição;
⦁ E-mail para contato e envio de informações;
⦁ Logo do site/blog/empresa/instituição;
⦁ Link do site da empresa/instituição ou do site/blog parceiro;
⦁ Categoria de parceiro (ver abaixo).

Dividimos nossos parceiros em duas categorias: A) Patrocinadores: para empresas/instituições ou outros 
órgãos que desejam colaborar com prêmios ou auxílio financeiro para o concurso. B) Apoiador: Voltado 
principalmente para sites/blogs, ou órgãos e grupos, e até mesmo patrocinadores, que desejam colaborar 
com a divulgação, de forma contínua, de todas as etapas do concurso. Ressaltamos que o logo, 
juntamente com o link do site de todos os parceiros, é divulgado no site do concurso, nas redes sociais e 
materiais gerais. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Acesse 
concursonacionaldeastrofotografias.weebly.com para informações gerais do concurso. 

Cordialmente, 

Equipe do CNDA.


