FEIRA DA TERRA
- NORMATIVO –

A Feira da Terra pretende fazer a mostra dos produtos endógenos de Cinfães,
ajudando assim à comercialização dos mesmos por parte dos produtores.

1. Objectivo
1.1 Com a Feira da Terra, pretende-se contribuir para a divulgação, promoção e
comercialização de produtos agrícolas locais (agrícolas, pecuários, vinhos, doces,
licores, compotas, artesanato e outros produtos endógenos).
2. Destinatários
2.1 Destina-se a entidades singulares ou coletivas que exerçam a atividade de
produção, exposição ou venda de produtos locais.
3. Localização
Na sede e/ou outros locais do concelho.
4. Horário e dias de funcionamento
4.1. horário: Abertura - 09H00
Encerramento - 17H00
O horário de abertura e encerramento poderá ser atualizado sempre que se
entenda necessário.
4.2. dia: na sede do concelho no 1º domingo do mês, noutros locais a definir
com as juntas de freguesia e expositores.
Os dias poderão ser atualizados sempre que se entenda necessário.
4.3. Aqueles a quem venha a ser concedido o direito de ocupação de espaço
terão que o manter aberto e em funcionamento durante o horário referido.
5. Montagem e desmontagem
5.1. A montagem e decoração do espaço deverão ser feitas antes da abertura.
5.2. A desmontagem deverá ser feita após o encerramento.
6. Condições
6.1 No local será montada uma estrutura individual.
6.2 A instalação e ocupação das estruturas são gratuitas.

6.3 A atribuição de cada espaço será definida pela Câmara, reservando-se esta
ao direito de seleção dos expositores de acordo com o número de lugares
disponíveis e/ou produto a expor.
7. Inscrições
7.1 A inscrição é feita na ficha anexa ao presente regulamento, a qual deverá ser
entregue, devidamente preenchida, na Secretaria da Câmara/Balcão Único.
7.2 Os participantes serão informados telefonicamente da decisão.
8. Documentação a apresentar
8.1 Ficha de inscrição, devidamente preenchida.
9. Critérios de apreciação e avaliação
9.1 A seleção das inscrições será feita com base nos seguintes critérios:
a) Qualidade dos produtos (60%)
b) Proposta de decoração do espaço (30%)
c) Contributo possível para animação do espaço da Feira (10%)
9.2 A Organização é livre de recusar as candidaturas que entenda não se ajustem
ao evento, ou que, por qualquer motivo, sejam consideradas inconvenientes.
10. Obrigações
10.1 A decoração, limpeza e segurança interna do espaço é da responsabilidade
do seu ocupante.
10.2 Só é permitida a venda de produtos locais.
10.3 É proibido expor materiais fora do respetivo espaço, assim como qualquer
tipo de publicidade.
10.4 É proibido permanecer no local depois do horário de encerramento, a não
ser em tarefas de limpeza.
10.5 Os participantes devem sujeitar-se a ações de avaliação e
supervisionamento que a Organização ou outras entidades com legitimidade para
o efeito, entendam dever fazer durante a montagem e período da Feira.
10.6 Ficam os participantes obrigados a cumprir escrupulosamente as regras para
cargas e descargas e limitações de estacionamento que sejam definidas pela
organização.
10.7 Os participantes selecionados não podem ceder a qualquer título, oneroso
ou gratuito, o seu direito de exploração de espaço.
10.8 O envio ou entrega da ficha de inscrição implica a aceitação de todas as
cláusulas deste normativo.

11. Disposições finais
11.1 A Organização declina qualquer responsabilidade perante o incumprimento
destas normas.
11.2 O incumprimento do presente normativo poderá determinar o encerramento
imediato do espaço de exposição.
11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Organização.
12. Contactos da Organização

12.1 Para qualquer esclarecimento poderão contactar os seguintes elementos da
Organização:
Secretaria da Câmara Municipal de Cinfães
Tel.: 255 560 560
geral@cm-cinfaes.pt

FEIRA DA TERRA
FICHA DE INSCRIÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: ____________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________
Código postal: _____________________

Localidade: _________________________
___________________________________

Telefone: ____________

Telemóvel: ____________ email: __________________

Pessoa responsável: ___________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Características especiais: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Data ____/____/__________

O produtor
___________________________________

Nº entrada _____________
Organização
______________________________
Data
____/____/201

