
  

REGULAMENTO 
 V Feira à Moda Antiga Amarante 

 
Data:  1, 2 e 3 de Julho de 2016 

Local: Rua Antº Carneiro, Ed. Navarras, Lg. Consº António  Cândido, Travessa Olivença, Av. Alexandre 

Herculano, Rua Padre Joaq. Teixeira (beira rio), Rua 31 janeiro e Largo do Paço. 
 

Horário:  
 

Montagem:  

Dia 01/07/2016 a partir das 8h30m até às 14h, com hora individual a avisar mais tarde, para evitar 

engarrafamentos e incómodo para o comércio local.  
    

Funcionamento:  

                              Dia 01/07/2016, 6ª-feira,     das 16h às 24h 

                              Dia 02/07/2016, sábado       das 10h às 24h 

                              Dia 03/07/2016, domingo    das 10h às 24h 
 

Desmontagem:  

A seguir ao encerramento da Feira. Não entrem p.f. com as viaturas enquanto  houver  afluência de 

públic, 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) 

- É proibida a entrada de camiões pesados na praça, quem tiver uma viatura destas terá de nos informar   

- Apresentar-se trajado atrás do balcão 

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

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

  de esgoto, Electrocutor de insectos disfarçado, doseador de sabonete liquido , toalhetes  de  papel e  

  demais   elementos exigidos no HACCP 

- Trazer tenda própria e trajes próprios alusivos à moda antiga (= folclore) 

- O abastecimento de mercadorias para as tendas terá de ser fora do horário da feira. 
 

Obrigações da organização: 
 

- Instalação de ponto de luz nas imediações da sua tenda  

- 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 
 

Inscrição 
 

As inscrições devem ser enviadas até ao dia 11/06/2016  por e-mail para: 

oarquinhocomérciovivo@gmail.com   ou nas casas: 

Casa Ferreira  Cunha       tm  938 450 012 

Brintâmega                      tm  916 340 063 

Restaurante  A  Quelha    tm  915 451 420 
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