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          Ficha de Inscrição Feira Medieval 
                          Em Marvila 
 

                                          25, 26 e27 de Setembro 2020 

                               

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Morada completa: _________________________código postal___________________ 

 

Telefone: ___________________________e-mail  ____________________________ 

 

NIF: ___________________ carta de artesão nº: ______________________________ 

 

Produtos a vender: ___________________________________________________ 

 

Medidas da tenda: frente: _________ fundo: ______________   

 

Potência da luz: _____________________ necessita de água corrente? ____________ 

 

A anexar à ficha de inscrição:  

- Fotografia da tenda com produto exposto 

- Fotografia do traje 

- Cópia do início de actividade ou carta de artesão (copia de alta de la hacienda) 

-Cópia da licença de laboração e HACCP para gastrónomos (copia de documentación para la 

alimentación) 

 

 

 

 

  Declaro que me comprometo a cumprir o regulamento e que me responsabilizo inteiramente pela minha 

actividade e pelos meus produtos durante a feira medieval em Marvila de 25 a 27 de Setembro 2020. 

 

 

                         ________________________________________________________ 

                                                               (data e assinatura) 
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             Regulamento da feira medieval em Marvila 
 
Data:25, 26 e 27 de Setembro 2020 

 

Local: Parque Urbano do vale Fundão - Marvila - Lisboa 

 

Horário:  

 

   Montagem: dia 24/9/2020, 5ª-feira das 15h às 19h 

                        

   Funcionamento:  

                              Dia 25/9/2020, sexta-feira, das 9h às 24h 

                              Dia 26/9/2020, sábado das 15h às 01h    

                              Dia 27/9/2020, domingo das 15h às 22h (sujeito a ajustes) 

                              

   Desmontagem: dia 27/9/2020 a partir das 22h. 

                              Não entrem com as viaturas enquanto houver afluência de público, será avisado  

                              para iniciar a desmontagem. 

 

 

Obrigações dos participantes: 

 

- Cumprir rigorosamente os horários 

-Manter a tenda aberta durante todo o horário do mercado 

-Manter o local da sua tenda limpo, também no final da desmontagem! 

-É expressamente proibido danificar o piso (para espiar tendas, por exemplo) 

-Apresentar-se trajado atrás do balcão 

-Não utilizar sacos de plástico, assim como copos ou pratos de plástico, nem bebidas de lata 

- Os gastrónomos que confeccionam comida, devem trazer banca com torneira, mangueira e depósito 

 de esgoto, Eletrocutor de insetos disfarçado e demais elementos exigidos no HACCP 

-Trazer tenda própria e trajes próprios alusivos à época medieval (trazer calços, devido ao piso 

ligeiramente inclinado na parte do artesanato. Piso do artesanato em terra batida.) 

- Os prestadores de serviços de restauração ou de bebidas de carater não sedentário, ficam sujeitos a 

apresentação da mera comunicação prévia no balcão do empreendedor, nos termos n.º 1, alínea m), do 

art.º 4.º do decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e expor a mesma durante todo o evento. 

 

 

Obrigações da organização: 

 

- Instalação de ponto de luz nas imediações da sua tenda  

- Instalação de ponto de água, quando pedido na ficha de inscrição 
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-Segurança nocturna do recinto, não se responsabilizando por furtos, pois o seguro para esta situação  

  deve ser da responsabilidade de cada participante 

-Apoio logístico aos participantes durante o evento  

- Animação do evento  

 

Inscrição 

 

As inscrições devem ser enviadas até ao dia 31/7/2020 por e-mail para: velhalamparina@hotmail.com ou 

por correio para: 

 

Velha Lamparina 

Rua do Acento, 133 

Guilhabreu 

4485-290-Vila do Conde 

 

! a inscrição não será válida, se não for acompanhada pelos documentos pedidos! 

 

A confirmação da selecção será comunicada até dia 4/8/2020. 

 

Preços 

 

                                            Sócios                                 não sócios 

Artesãos                      35 euros /m de frente              40 euros/m de frente 

Mercadores                 55 euros /m de frente              65 euros/m de frente 

Prod. Alimentares       75 euros/m de frente               85 euros/m de frente 

 

 

50% do valor da participação terá de ser pago após confirmação e até ao dia 3/9/2019 para que a sua 

inscrição seja válida, por transferência bancária para a CGD,  

IBAN: PT 5000 3503 3800 0007 2823 044   BIC: CGDI PTPL (para transferências internacionais) 

NIB 0035 0338 0000 0728 2304 4 (para transferências nacionais) 

 

 

No depósito ou transferência deve constar o nome da inscrição! 

O comprovativo da transferência terá de ser enviado por e-mail. 

 

 

Reservamo-nos o direito de cancelar o evento em caso de previsão de intempérie.  

 

 

    Alguma dúvida que surja e não esteja esclarecida neste regulamento, podem ligar para os nossos 

contactos.  
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