
Regulamento da Feira de Artesanato da Mostra Gastronómica da Freguesia de Vale do Paraíso 

 

1. Princípios Gerais 

   Artesanato é definido como uma arte manual. Aposta em materiais que vão do feltro aos 

materiais recicláveis, do cartão ao vidro, bem como em novos conceitos criativos, sempre 

personalizáveis. Poderão ser acessórios de moda, trabalhos em feltro, técnica do guardanapo, 

trabalhos em cartão, trabalhos em trapilho, eco artesanato, bijutaria, trabalhos em arame, 

trabalhos em vidro, vestuário personalizado… entre outros. 

O Artesão deverá, tanto quanto possível, trabalhar “ao vivo” utilizando os seus materiais, com o 

intuito de dinamizar a Feira de Artesanato e dar a conhecer a todos os visitantes o seu trabalho. 

2. Data   

A decorrer de 4 a 7 de Outubro 2018. 

3. Local 

Pavilhão Polidesportivo da Freguesia. 

4. Horário para visitantes 

 

Abertura 19h (4/10/2018) 

Das 12.00 h ás 00.00 h (5 e 6/10/2018 

Das 12.00 h ás 20.00 h.(7/10/2018)  

 

5. Horário para Artesãos  

Entrada e montagem de bancas: das 09.00 h até ás 22 h. 

Saída e desmontagem das bancas após o término da Feira. 

6. Colocação das bancas e dimensão 

Cada Artesão terá um stand previamente definido pela organização. 

As bancadas não devem exceder os 3 metros de comprimento. 

Cada Artesão terá que trazer a bancada, cadeira e prateleiras. 

7. Inscrições  

As inscrições são 20€ e estão abertas até dia 25 de setembro de 2018. 

Deverão ser feitas preferencialmente por email (jfparaiso@gmail.com) com a seguinte informação 

nome, localidade, Contacto telefónico, descrição do tipo de material a apresentar, pode colocar 

outras informações que julgue importante. 

As inscrições só serão consideradas efectivas depois de confirmadas pela organização por email, 

sms  ou contacto telefónico. 

O nº de stands são limitados (25). 



NB: Ao enviar a respectiva inscrição, o Artesão compromete-se a cumprir na integra o presente  

Regulamento. 

8. Considerações importantes 

Em caso de imprevisto, o Artesão deverá comunicar a sua ausência. 

O Artesão é responsável por manter e deixar o espaço do stand limpo. 

A organização não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ocorrer durante o evento. 

Contactos da Organização  

   Email (jfparaiso@gmail.com) 

   Telefone 263475360 

   Junta de Freguesia de Vale do Paraíso  

   Rua 18 de Dezembro nº 27 

   2050-407  Vale do Paraíso  


