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No fim-de-semana de 2 a 4 de Agosto/2019, vamos realizar mais uma edição do Festival da Praça das 

Origens, nos claustros da Câmara Municipal de Gouveia. Pretende ser um certame de histórias e 

tradições, numa mostra diversificada de projectos e iniciativas que emprestam modernidade aos 

produtos endógenos e mais genuínos da região. Por isso, para a edição de 2019 do Festival da Praça 

das Origens, queremos aliar os atrativos que são já uma tradição na organização deste evento, com 

elementos inovadores e diferenciadores. 
 

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO 

------------------------------EXPOSITORES-------------------------- 
Ficha de Inscrição 

 

A inscrição é obrigatória e deverá ser efetuada, através do preenchimento da Ficha de Inscrição, até ao dia 30 de Junho de 2019. 
 

 

DADOS ARTESÃO/ASSOCIAÇÃO (Todos os campos desta ficha são de preenchimento obrigatório) 

Nome:  

Morada:  

Cód. Postal: Localidade:  

Telefone:  Tm: e-mail:  

Site/blog:    

DADOS PRODUTOS 

Que tipo de peças quer expor?  

Que material utiliza?  

SE POSSÍVEL ANEXAR FOTOGRAFIAS DOS PRODUTOS/PEÇAS 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGUE IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

_________________, _____/_____/2019 

Assinatura do artesão/responsável da associação 

_____________________________________________________________________          
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A organização garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação não será partilhada 
com terceiros e será utilizada apenas para os fins relacionados com o evento em que se inscreve. 

 

REGULAMENTO FESTIVAL DA PRAÇA DAS ORIGENS 
 

1. Organização do Evento 

 É da responsabilidade da organização propiciar o bom funcionamento da feira.  

 É da responsabilidade da organização a distribuição dos Stands e bancas pelos artesões/entidades, incluindo a 

determinação da sua localização. 

 A organização terá segurança fora do horário de funcionamento do festival.  

 A organização, se assim o entender, pode impedir a exposição ou, em qualquer altura, pedir que sejam retirados 

produtos das bancas que não correspondam ao combinado. 

 Horário de funcionamento: Dia 2 das 19h às 0.30h; Dia 3 das 14h às 0.30h; Dia 4 de Agosto das 14h às 24h. 

 Todos os expositores deverão estar decorados dentro da temática Origens FINS DO SECULO XIX. 

 

2. Inscrição dos Artesãos/Entidades na Feira 

 A inscrição é efectuada mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição que, para além de informações acerca do 

Artesão/Entidade terá de ser acompanhada (se possível) de fotografias dos produtos a vender. 

 Após a inscrição, cada artesão/entidade deverá aguardar a confirmação à participação no festival. 

 

3. Responsabilidades dos Artesãos/Entidades 

 Cada artesão/entidade é responsável pelo cumprimento do horário integral de funcionamento do festival, estando pelo 

menos um elemento no stand/banca. 

 Cada artesão/entidade terá de fazer a montagem do stand/banca entre as 9h e as 18:30h do dia 3, estando pronta pelo 

menos 30m antes da abertura. 

 Cada artesão/entidade é responsável pela vigilância e segurança da sua banca durante o horário de funcionamento do 

festival, não havendo qualquer responsabilidade da organização a este nível.  

 Cada artesão/entidade é responsável pelas vendas da sua banca. 
 Nenhum participante poderá utilizar o expositor para exploração na área de Bar e/ou Restauração.  

 Não é permitido ao Artesão/entidade ocupar outros espaços fora da área da sua banca. 
 Os casos omissos serão decididos pela organização. 

 

4. Divulgação efectuada pelos Artesãos/Entidades 

 É da responsabilidade da organização efectuar a divulgação geral do festival, estando a seu cargo a criação do layout da 

mesma, produção de cartazes/convites e sua distribuição, podendo ainda ser efectuada por todos os 

artesãos/entidades participantes no festival. 

 Cada artesão/entidade poderá, na sua banca, fazer a divulgação dos seus produtos, por meio de cartões, cartazes, 

folhetos, etc. Não são permitidas formas de divulgação fora das bancas.  

 Pode consultar edições anteriores em: www.escolavelha.weebly.com 
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