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D’ARTE

6.7.DEZ.2014
LARGO DE S. JOÃO

e Doçaria de Alcochete

Feira de Artesanato

NORMAS DE FUNCIONAMENTO E PARTICIPAÇÃO
I – INICIATIVA
1. O Município de Alcochete leva a efeito o JARDIM D’ARTE - 
Feira de Artesanato e Doçaria do Município de Alcochete, com 
o objetivo de promover e valorizar o artesanato e a doçaria local, 
através da realização ao vivo e venda de produtos de cariz 
artesanal.

2. O JARDIM D’ARTE - Feira de Artesanato e Doçaria 
do Município de Alcochete terá lugar no largo de S. João em 
Alcochete, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2014, com o seguinte 
horário: 10h00 às 18h00, em horário contínuo.

II – DESTINATÁRIOS
1. Podem participar neste evento artesãos, a título individual 
ou coletivo, e produtores locais que se enquadrem no evento.

2. A Câmara Municipal de Alcochete, enquanto entidade 
organizadora, reserva-se o direito de optar pelas inscrições que 
melhor se enquadrem no evento.

III – INSCRIÇÕES
1. A participação no JARDIM D’ARTE Feira de Artesanato 
e Doçaria do Município de Alcochete está condicionada a uma 
inscrição, seleção e respetiva confirmação de presença

2. A organização poderá rejeitar as inscrições que não 
se enquadrem nos objetivos do evento e/ou não cumpram 
as normas estabelecidas.

3. A seleção dos participantes terá como critérios, não só 
a qualidade dos produtos como a preocupação de conseguir uma 
mostra diversificada e representativa do município.

4. A organização dará preferência aos artesãos que trabalhem ao 
vivo no decurso da feira e/ou que sejam residentes no concelho.

5. A participação no evento está livre de quaisquer encargos 
financeiros (ocupação da via pública).

6. A ficha de inscrição deverá ser enviada, impreterivelmente 
até ao dia 21 de novembro de 2014, para:
Câmara Municipal de Alcochete
Posto de Turismo
Largo da Misericórdia
2890-025 Alcochete
Telefone: 21 234 8655
Endereço eletrónico: posto.turismo@cm-alcochete.pt

7. A inscrição implica a aceitação, por parte dos candidatos, de 
todas as condições expressas nas presentes normas, significando 
o cumprimento do seu rigoroso cumprimento.

8. A organização, após análise das candidaturas, confirma 
formalmente a presença dos candidatos.

IV – ORGANIZAÇÃO
1. É da responsabilidade da organização:
• montagem e iluminação dos espaços para apresentação dos produtos;
• identificação do módulo de cada participante.

2. É da responsabilidade dos participantes:
• a arrumação e decoração do espaço ocupado;
• limpeza e manutenção do espaço;
• a ocupação do espaço concedido, não o podendo ceder seja 
que título for.

V – SEGURANÇA
1. A organização não se responsabiliza pela segurança dos espaços.

2. Os espaços não devem permanecer sem supervisão, sendo 
da responsabilidade de cada participante a supervisão do seu 
espaço e produtos.

VI – APOIO AOS PARTICIPANTES
1. A promoção e divulgação do JARDIM D’ARTE - Feira de 
Artesanato e Doçaria do Município de Alcochete é da exclusiva 
responsabilidade da organização.

2. A organização manterá em funcionamento, como serviço 
de apoio, um acompanhamento presencial durante o período 
de funcionamento do evento.

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Os participantes são obrigados a respeitar o horário 
de funcionamento do evento, sendo expressamente proibido 
o encerramento do espaço no período de funcionamento, bem 
como as restantes Normas de Funcionamento.

2. A organização declina qualquer responsabilidade por 
acidentes que possam ocorrer durante o período do evento.

3. A organização reserva o direito a não realizar a atividade 
se as condições atmosféricas forem adversas. 

4. As dúvidas e casos omissos, suscitados pela aplicação 
das presentes Normas serão resolvidos pela organização. 


