III FEIRA DO ENCHIDO E DO PRESUNTO
VILA NOVA DE SÃO BENTO
27 a 29 de julho de 2018
Informação aos expositores

A III FEIRA DO ENCHIDO E PRESUNTO de Vila Nova de São Bento é organizada pela União das
Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio do Município de Serpa.
A III FEIRA DO ENCHIDO E DO PRESUNTO é um espaço de encontro e de partilha de interesses
comuns em aspetos relacionados com as atividades económicas do mundo rural e em particular
na produção e transformação do porco de Raça Alentejana, enquanto produto de excelência,
servindo positivamente como potenciador e dinamizador da vida económica e social do
concelho de Serpa.
O evento privilegia os aspetos inovadores dos processos produtivos e tecnológicos de produção,
transformação, promoção e comercialização dos produtos do porco, tendo como público-alvo
agentes económicos, produtores, criadores, polos de investigação tecnológica e científica,
entidades públicas e privadas e público em geral.
Pelo facto de ser necessário definir as condições de participação, foi elaborado o presente
documento que se rege pelos seguintes pontos:
1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Podem participar como expositores todas as pessoas individuais ou coletivas, devidamente
legalizadas, que exerçam a sua atividade de acordo com os objetivos da Feira.
2. DATA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2.1. A III FEIRA DO ENCHIDO E DO PRESUNTO decorre em Vila Nova de São Bento de 27 a 29 de
julho de 2018.
2.2 A Feira tem o seguinte horário de funcionamento:
Dia 27 (Sexta-Feira) das 16:00h às 24:00 horas (inauguração às 18:30horas);
Dia 28 (Sábado) das 16.00h às 24:00 horas;
Dia 29 (Domingo) das 16:00h às 22:00 horas.
3 INSCRIÇÕES E SELEÇÃO
3.1 Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição através da respetiva Ficha de
Inscrição, conforme anexo, devidamente preenchida e assinada, que deverá ser:
a) Remetida para o CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa,
Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, nº 2- 4, 7830-457 Serpa, através de carta
registada com aviso de receção;
b) Enviada por correio eletrónico: cades@cm-serpa.pt
c) Entregue pessoalmente no CADES.
As Fichas de Inscrição são aceites até ao dia 10 de julho de 2018.

1

3.2 À Organização reserva-se o direito de decidir sobre a aprovação de qualquer expositor,
produto ou serviço, podendo recusar qualquer inscrição, se entender que a representação em
causa não se insere no âmbito da Feira.
3.3 Compete à Organização decidir sobre a localização e distribuição dos espaços destinados aos
expositores, sendo a ordem de inscrição fator prioritário na atribuição dos stands.
3.4. A seleção será efetuada de acordo com a tipologia de produto, da seguinte forma:
a) 1º Expositores do Concelho de Serpa, pela ordem de entrada;
b) 2º Restantes Expositores, pela ordem de entrada.
4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA E PREÇOS
4.1 Área
A III FEIRA DO ENCHIDO E DO PRESUNTO irá decorrer num espaço contiguo à Feira Tradicional
Os Stands a utilizar apresentam as seguintes características ou soluções equivalentes:
a) 9m2 (3x3 metros);
b) Instalação elétrica constituída por 3 projetores de 100w e tomadas;
c) Identificação do expositor.
4.2. Decoração e Limpeza
4.2.1. A montagem e decoração dos stands são da responsabilidade dos expositores, não
podendo ser modificada ou danificada a sua estrutura.
4.2.2. A limpeza e as condições de higiene dos stands são da responsabilidade dos respetivos
expositores enquanto a limpeza das áreas comuns da Feira é da responsabilidade da
Organização.
4.3 O expositor não pode ceder o direito de ocupação do respetivo stand.
4.4 A ocupação dos stands é gratuita.
5. MONTAGEM E DESMONTAGEM
Os prazos fixados para montagem e desmontagem dos materiais a expor são os seguintes:
5.1. Montagem
Dia 26/07/2018 (das 14h às 22h)
Dia 27/07/2018 (das 08h às 14h)
5.2. Desmontagem
A partir das 22h do dia 29/07/2018 às 10h do dia 30/07/2018
6. SEGURANÇA
6.1. A segurança geral da Feira é da responsabilidade da Organização.
6.2. A segurança dos stands e dos produtos expostos, bens pessoais ou outros, é da
responsabilidade dos expositores.
7. PUBLICIDADE
A publicidade de cada expositor deverá ter lugar somente na área atribuída, não devendo
prejudicar os restantes expositores.
8. CONTACTOS
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado através dos seguintes contactos:
CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa
Tel:. 284 549 840
Correio eletrónico: cades@cm-serpa.pt
9. CASOS OMISSOS
As dúvidas e omissões decorrentes da interpretação das presentes normas serão resolvidas
pela Organização da Feira.
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