
Junta de Freguesia de Esgueira
Regulamento da Feira Quinhentista

Artigo 1º
(Objetivos Gerais)

1. A Feira Quinhentista visa proporcionar um contacto com o passado e com o presente pela
realização de uma Feira Quinhentista anual, que constituirá mais um momento de animação
da Freguesia.

2. A Feira Quinhentista visa promover o conhecimento e o reconhecimento da História e da
Cultura  local  e  do  país  de  um  modo  empreendedor  e  facilitador  para  a  promoção  dos
produtos, nomeadamente dos produtos culturais.

3. A Feira Quinhentista pretende proporcionar aos seus participantes, não só a divulgação dos
seus trabalhos, mas também, a rentabilização e valorização dos mesmos.

Artigo 2º
(Objetivos específicos)

1. Envolver  a  população  local  na  recriação  do  ambiente  histórico  vivido  como  fator  de
enriquecimento do próprio evento; 

2. Promoção e valorização do património; 
3. Fomentar o conhecimento sobre Esgueira e de outras Associações Locais; 
4. Desenvolver o conhecimento sobre o património cultural e arquitetónico; 
5. Fomentar a criação artística; 
6. Desenvolver a comercialização de novos produtos;
7. Desenvolver uma rede de parcerias onde estejam presentes agentes públicos e privados de

nível local, regional, nacional e internacional.

Artigo 3º
(Entidade Responsável pela Organização)

1. Junta de Freguesia de Esgueira.

Artigo 4º
(Localização)

1. Centro Histórico de Esgueira
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Artigo 5º
(Periodicidade)

1. A Feira Quinhentista decorrerá no primeiro fim de semana de junho.
2. À Organização reserva-se o direito de cancelar a sua realização mediante circunstâncias que

o justifiquem.
3. A Feira Quinhentista decorrerá de acordo com o seguinte horário

Sexta-feira: das 19h00 às 23h00
Sábado: das 12h00 às 23h00
Domingo: das 12h00 às 23h00

Artigo 6º
(Participantes)

1. Podem participar artesãos, associações, coletividades, mercadores locais e de todo o país,
que pretendam aderir à iniciativa, com os seus trabalhos de moda, bijuteria, pintura, barro,
arranjos florais, artesanato, entre outras artes.

2. Será dada, contudo, prioridade aos artesãos da Freguesia e do Concelho. 

Artigo 7º
(Inscrições)

1. Tendo presente os objetivos da Feira Quinhentista, a organização convida a participarem as
entidades particulares, as associações e coletividades, os artesãos locais e as escolas;

2. As inscrições para cada Feira Quinhentista deverão ser feitas a partir do preenchimento da
ficha  de  inscrição  na  página  de  internet  da  Junta  de  Freguesia  de  Esgueira  (Feiras
Quinhentistas  2022  |  (jf-esgueira.pt))   ou  junto  dos  serviços  de  secretaria  da  Junta  de
Freguesia de Esgueira;

3. A inscrição deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Declaração de Compromisso para Participação na Feira Quinhentista; 
b) Descrição do material/produtos para exposição ou venda; 
c) Fotografias recentes dos materiais a expor, das bancas e do expositor trajado;
d) Fotocópia da Declaração de Início de Atividade; 
e) Fotocópia da Cartão de Artesão, Cartão de Feirante (conforme o caso).

4. A data limite das inscrições é até ao final da semana anterior ao evento. As inscrições serão
analisadas e selecionadas pela Junta de Freguesia de Esgueira. O facto de ter participado
anteriormente, nesta Feira Quinhentista, não garante lugar em todas as edições da mesma,
nem atribuição de um lugar fixo.

5. Limite de 20 participantes em espaço aberto. Os participantes deverão estar preparados para
se protegerem a si e aos seus trabalhos do sol e/ou da humidade.

6. À  Junta  de  Freguesia  de  Esgueira  reserva-se  o  direito  de  admissão  dos  candidatos  a
expositores, deliberar um numerus clausus de inscrições por cada Feira Quinhentista, ou de
cancelar inscrições já efetuadas por desrespeito das regras de inscrição ou de utilização do
espaço público.
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Artigo 8º
(Custos)

1. Cada artesão admitido terá participação gratuita.

Artigo 9º
(Regras de distribuição e utilização do espaço reservado à Feira Quinhentista)

1. O espaço por participante é de até 1,30m de frente da exposição até 0,80m de fundo.
2. Cada expositor só pode ter uma frente, exceto se houver lugares vagos.
3. As bancas e a sua montagem são da responsabilidade de cada participante, respeitando as

regras e orientações da organização.
4. As bancas deverão ser montadas sobre o pavimento, sem recurso è perfuração do mesmo e

sem impedir os acessos deixando espaço para circular os transeuntes.
5. Após o final do evento cada artesão deverá deixar o espaço ocupado completamente limpo,

sob pena de rejeição da inscrição na Feira Quinhentista seguinte.

Artigo 10º
(Disposições Gerais)

1. A organização entende que cada participante é responsável pela sua atividade económica,
não exigindo qualquer tipo de documento comprovativo da sua situação fiscal.

2. Não se responsabiliza, contudo, por alguma situação de irregularidade fiscal.
3. O cartaz de identificação do artesão deverá ser fixado na banca em local bem visível.
4. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos, furtos ou acidentes que possam

ocorrer durante o Evento.
5. As dúvidas ou casos omissos serão resolvidos pela organização, caso a caso.

Artigo 11º
(Deveres dos participantes)

1. Comparecer trajado de acordo com a época medieval;
2. As  barracas  e  as  bancas  devem  apresentar-se  de  acordo  coma  época  e  devidamente

arrumadas, com um mínimo de 30 minutos de antecedência sobre a hora de abertura da
Feira Quinhentista;

3. As tendas, barracas, bancas e tabernas podem ser montadas a partir das 09h00 do primeiro
dia do evento;

4. A partir das 17h00 do primeiro dia do evento não poderão circular veículos motorizados
dentro do recinto específico para a Feira Quinhentista;
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5. Os participantes  estão obrigados a manter  os  espaços abertos  ao público no horário  do
funcionamento da Feira Quinhentista;

6. Respeitar as instruções que lhes sejam transmitidas pelos responsáveis da organização;
7. Devolver à organização, em bom estado de conservação e limpeza, até às 12:00h do dia

seguinte ao encerramento da Feira, o material, equipamento ou bens que lhes tenham sido
disponibilizados;

8. Durante  o  evento,  os  participantes  só  poderão  vender  ou  produzir,  exclusivamente,  os
materiais e os produtos que estiverem de acordo com a época em causa e que tenham sido
aprovados  pela  organização.  Podendo  esta,  quando  achar  necessário,  solicitar  que  seja
removido algum material ou produto que não esteja segundo as normas;

9. Retirar todo o seu material do espaço que lhe tenha sido atribuído após o encerramento do
evento. A partir dessa altura não terá segurança por parte da entidade organizadora;

10. É proibido o uso de materiais plásticos, sob pena de ser exclusão da Feira e de estar interdita
a participação em anos seguintes.

11. Os participantes devem sujeitar-se a ações de controlo e avaliação por parte da Organização,
mesmo nos espaços reservados;

12. À Organização reserva-se o direito de retirar ou mandar retirar os materiais e produtos que
não  sejam  caracteristicamente  medievais  e  que,  por  conseguinte,  não  se  ajustem  aos
objetivos do evento. Todos os produtos retirados serão posteriormente entregues aos seus
legítimos proprietários; 

13. Os participantes no evento, que no decorrer da mesma sejam causadores de distúrbios no
espaço  público  ou  protagonistas  em  atos  que  atentem  contra  a  ordem  pública,  serão
automaticamente expulsos e responsabilizados pelos atos que lhe forem imputados;

14. É da responsabilidade dos participantes, zelar pelos seus produtos e pela sua banca;
15. Os participantes devem precaver-se com proteções para as suas bancas de modo a prevenir

eventuais condições climatéricas adversas (ex.: oleados ou outros). A sua utilização deve ser
limitada a casos de necessidade e devem ser retirados logo que as condições alterarem ou
após comunicação da organização;

16. Cada participante é responsável  pelos seus bens e pela limpeza e segurança interna dos
espaços, cumprindo para isso a regras gerais de higiene e segurança;

Artigo 12º
(Deveres dos participantes)

1. Instalação de um ponto de luz (iluminação);
2. Segurança do espaço público no recinto ocupado pelo evento;

Artigo 13º
(Omissões ou dúvidas)

1. Em caso de omissão ou dúvidas  emergentes do presente regulamento,  bem como casos
excecionais, estes deveram ser analisados pela organização.
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