Pró-Memória Associação Cultural e Etnológica de A dos Cunhados

Regulamento da Feira/ Mostra de Artesanato
Artigo 1º
Objectivos
1. A Feira de Artesanato na Azenha visa proporcionar um contacto com o passado e com o
presente pela realização de uma mostra mensal, que constituirá mais um momento de
animação da Vila.
2. Pretende também proporcionar aos seus participantes, não só a divulgação dos seus
trabalhos, mas também, a rentabilização e valorização dos mesmos.
Artigo 2º
(Organização)
1. O Evento será organizado pela Pró-memória – Associação Cultural e Etnológica de A dos
Cunhados, proprietária deste imóvel.
Artigo 3º
(Periodicidade)
1. A Mostra decorrerá ordinariamente ao 2º Domingo de cada mês, com excepção do mês de
Agosto. De Abril a Setembro, entre as 10h e as 19h; de Outubro a Março, das 10h às 17h.
2. À Associação reserva-se o direito de cancelar a sua realização mediante circunstâncias que
o justifiquem.
Artigo 4º
(Participantes)
1. Podem participar Artesãos e artistas de todo o país, que pretendam aderir à iniciativa,
com os seus trabalhos de moda, bijuteria, pintura, barro, arranjos florais, artesanato
moderno, artesanato tradicional, novas tendências em artesanato, entre outras artes.
2. Será dada, contudo, prioridade aos da freguesia e do concelho.
3. A montagem das bancas será feita no próprio dia de participação, a partir das 9.30h,
devendo estar em condições de receber os visitantes à hora do início da actividade.
4. A saída e desmontagem de bancas terão lugar no horário de fecho e nunca antes desta
hora, a menos que a Associação aceite o motivo apresentado, antecipadamente.
5. O não cumprimento das regras indicadas no nº3 e 4 deste artigo poderá excluir o
participante de outras edições.
Artigo 5º
(Inscrições)
1. As inscrições para cada Mostra podem ser feitas na Associação, através de
E.mail: promemoria97@hotmail.com
ou
consultando
o
Site
da
Associação:
www.promemoria.pt e preenchendo um formulário de inscrição (anexo ao regulamento). Ao
enviar a Ficha de Inscrição, todos os participantes, declaram ter conhecimento do
presente regulamento, obrigando-se a cumpri-lo na íntegra
2. A data limite de inscrições é até ao final da semana anterior ao evento, desde que
existam vagas. As inscrições serão analisadas e seleccionadas pela organização. O facto
de ter participado anteriormente, nesta mostra, não garante lugar em todas as edições
da mesma, nem atribuição de um lugar fixo.
3. O número limite de inscrições é de 20, em espaço coberto, podendo chegar ao dobro, se
ocuparem os espaços anexos, que são ao ar livre. Neste caso os participantes deverão
estar preparados para se protegerem a si e aos seus trabalhos do sol e/ou da humidade.

4. A Associação reserva-se o direito de admissão dos candidatos a expositores, deliberar um
numerus clausus de inscrições por cada Mostra, ou de cancelar inscrições já efectuadas por
desrespeito das regras de inscrição ou de utilização do espaço público.
Artigo 5º
(Custos)
1. Cada artesão admitido nada terá a pagar à Associação, aceitando esta algum donativo
que lhe queiram fazer, se assim o entenderem, como ajuda às despesas da organização e
publicidade inerentes à Mostra.
Artigo 6º
(Regras de utilização do espaço reservado à Mostra)
1.
2.
3.
4.

O espaço por participante é de até 1,30m de frente de exposição e até 0,80m de fundo.
Cada expositor só pode ter uma frente, excepto se houver lugares vagos.
O material por artesão está limitado a uma banca, uma ou duas cadeiras e um cavalete.
As bancas e sua montagem são da responsabilidade de cada participante, respeitando as
regras e orientações da organização.
5. As bancas deverão ser montadas sobre o pavimento, sem recurso à perfuração do mesmo
e sem impedir os acessos deixando espaço para circular os transeuntes.
6. Após o final do evento cada artesão deverá deixar o espaço ocupado completamente
limpo, sob pena de rejeição da inscrição na Mostra seguinte.
Artigo 7º
(Disposições Gerais)
1.A Organização entende que cada participante é responsável pela sua actividade
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.
Contactos:
Sede oficial:
Rua do Montepio, nº6 A
2560-018 A dos Cunhados
Edifício da Azenha:
Travessa da Azenha, nº4
2560 – 007 A dos Cunhados
Telem:915020967/965226706
E.mail: promemoria97@hotmail.com
Consulte: www.promemoria.pt ou facebook

