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1. Organização 

1.1. A Câmara Municipal de Alvito leva a efeito 

a XIV Expobaronia entre 13 e 15 de julho de 

2018; 

1.2. A XIV Expobaronia realiza-se em Vila Nova 

da Baronia; 

1.3. Todos os assuntos, nomeadamente as 

inscrições, referentes a esta mostra deverão 

ser encaminhados para os seguintes contactos: 

Município de Alvito  

Largo do Relógio  

7920-022 Alvito 

Tel:  284 480 800 (geral) 

Fax: 284 485 157 

E-mail: cultura@cm-alvito.pt  

 

2. Objetivos e participação 

2.1. A XIV Expobaronia visa promover o 

Concelho de Alvito, através dos serviços e 

produtos locais e regionais, nomeadamente do 

artesanato; 

2.2. Podem participar expositores do 

Concelhos de Alvito, bem como de outros 

concelhos, desde que enquadráveis nos 

objetivos da mostra; 

2.3. A data limite de inscrição é 29 de junho 

de 2018. 

 

3. Horário de funcionamento 

3.1. Horário de funcionamento da mostra: 

Data Horário 

Sexta-feira 13 de julho Das 18h00 às 01h00 

Sábado 14 de julho Das 19h00 às 01h00 

Domingo 15 de julho Das 19h00 às 24h00 

 

 

 

 

4. Stands 

4.1. Os stands têm 9m2 (3mx3m) e estão 

devidamente eletrificados; 

4.2. A organização disponibiliza a cada 

expositor 1 (um) stand (ou espaço 

equivalente), salvo situações devidamente 

justificadas; 

4.3. A atribuição dos stands é da inteira 

responsabilidade da organização, que deverá 

ter em conta os seguintes critérios: 

a) Expositor natural e/ou residente no 

Concelho de Alvito (60 pontos); 

b) Participação na XIII Expobaronia 2017 (40 

pontos); 

c) Participação no mercado e mercadinho 

mensais do Município de Alvito (35 pontos); 

d) Realização de artesanato ao vivo (30 

pontos); 

e) Comércio de produtos regionais (30 pontos); 

f) Data de receção da inscrição (dentro do 

prazo 10 pontos, fora do prazo 0 pontos); 

4.4. Cada stand será identificado por um 

frontão contendo um máximo de 20 letras 

conforme indicação do interessado na ficha de 

inscrição; 

4.4.1.cabe à organização assegurar a inscrição 

referida no número anterior; 

4.4.2. Outro tipo de inscrição é da 

responsabilidade do interessado que para o 

efeito deverá ter o prévio acordo da 

organização; 

4.5. Os stands deverão ser ocupados e 

decorados entre as 10h00 e as 17h do dia 13 de 

julho de 2018. No dia da inauguração (13 de 

julho) os stands devem estar operacionais até 

às 17h30; 

4.6. A desmontagem dos stands apenas poderá 

ser efetuada a partir das 00h00 do dia 16 de 
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julho de 2018 e entre as 9h00 e 17h00 do 

mesmo dia; 

4.7. A decoração dos stands é da inteira 

responsabilidade do expositor, não podendo 

modificar a estrutura do stand; 

4.7.1 No dia da Inauguração a organização 

reserva-se ao direito de colaborar na 

decoração dos exteriores dos stands; 

4.8. As viaturas de apoio à montagem devem 

ser retiradas das proximidades dos stands até 

às 16h00 do dia 13 de julho e só podem ser 

colocadas novamente para apoio à 

desmontagem, a partir das 00h00 do dia 16 de 

julho; 

4.9. Não poderão circular, nem deverão estar 

estacionadas junto às portas do centro cultural 

de Vila Nova da Baronia nem dos stands 

exteriores, quaisquer viaturas durante as horas 

de abertura do certame ao público; 

4.10. Nos restantes dias só poderão estar 

viaturas junto aos stands até 30 minutos antes 

da abertura do certame ao público. 
 

5. Segurança 

5.1. A segurança dos stands (produtos 

expostos, valores pessoais e outros) é da 

responsabilidade de cada expositor; 

5.2. Para maior segurança cada expositor 

deverá assegurar um sistema de fecho do seu 

próprio stand. 
 

6. Limpeza 

6.1. A limpeza de interior dos stands é da 

responsabilidade do expositor. A limpeza do 

recinto é da responsabilidade da organização. 
 

7. Deveres dos expositores 

7.1. O expositor não pode ceder, a qualquer 

título, o direito de ocupação do stand, salvo se 

devidamente autorizado pela organização; 

7.2. O expositor responsabiliza-se pela 

salvaguarda do(s) stand(s) que lhe for(em) 

confiados(s), nomeadamente, no que se refere 

a marcações de tinta, perfurações; 

7.3. Os expositores comprometem-se a 

respeitar o horário diário, o período de 

funcionamento, os tempos de montagem e 

desmontagem bem como as presentes normas; 

7.4. Em caso de incumprimento do disposto 

nos números anteriores, o expositor perde os 

direitos adquiridos no âmbito dos critérios de 

seleção, podendo mesmo vir a ser impedido de 

participar na mostra do próximo ano; 

7.4.1 Cabe à organização decidir o disposto no 

número anterior; 

7.5. O expositor deverá zelar pela boa imagem 

e limpeza do seu stand; 

7.6. Os expositores que pretendam instalar 

aparelhos elétricos no stand, eletrodomésticos 

ou outros, devem informar previamente a 

organização sobre necessidades particulares 

dos mesmos; 

7.6.1 A instalação deste equipamento deve ser 

referida na ficha de inscrição no espaço 

reservado para o efeito; 

7.7. A venda de produtos expostos é da inteira 

responsabilidade dos expositores, salvo em 

situações previamente acordadas com a 

organização; 

7.8. Não é permitida a utilização de espaços 

exteriores aos stands, exceto se autorizado 

pela organização e desde que previamente 

acordado com os expositores vizinhos (laterais 

e frente); 

7.9. Após confirmação da inscrição do 

expositor, feita pelos serviços da câmara, 

obriga-se o mesmo ao pagamento da 

importância referente ao/s stand/s 

atribuído/s; 

7.9.1 Esta obrigação mantém-se mesmo em 

caso de falta, excetuando as faltas justificadas 

e comunicadas até às 17h00 do dia 6 de julho 

de 2018. 
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8. Situações particulares 

 

8.1. Charcutaria e tasquinhas 

a) Os expositores candidatos a tasquinhas 

ou charcutarias, apenas podem concorrer a 

espaços de 18m2 (área de serviço), ou apenas 

a um stand; 

b) Os stands para tasquinhas ou 

charcutaria, têm 18m2 de área de serviço e 

igual área de esplanada, situada à frente do 

seu stand, cabendo ao expositor garantir 

mesas e cadeiras para a esplanada, bem como 

cumprir todas as exigências legais a nível de 

higiene, segurança e salubridade; 

c) Os expositores que comercializem 

produtos alimentares, mesmo os que estiverem 

isentos do pagamento do espaço estão sujeitos 

ao licenciamento zero (artº 6º do decreto-lei 

nº 48/2011). 

 

8.2. Artesanato 

a) A organização privilegia expositores 

com produção de artesanato ao vivo; 

b) Os expositores que façam 

demonstrações diárias têm direito à redução 

do aluguer do stand (já refletido no valor da 

ficha de inscrição); 

c) Caso não cumpram ficam obrigados a 

pagar o valor da redução de que beneficiaram; 

d) O disposto na alínea b), deve ser 

concretizado durante as horas de maior 

afluência de público;  

e) Com vista a facilitar o processo de 

seleção destes expositores sugere-se a 

disponibilização de fotografias em anexo à 

respetiva ficha de inscrição; 

 

8.3. Isenção de pagamento 

a) A isenção de pagamento pode ser 

concedida a associações e outras instituições 

sem fins lucrativos que para o efeito o 

solicitem. Os pedidos devem ser feitos em 

impresso próprio anexo à ficha de inscrição; 

b)  Os beneficiários obrigam-se a manter o 

seu espaço dinâmico e com representação 

efetiva. O não cumprimento desta disposição 

determina a suspensão deste direito no 

próximo ano; 

c) Cabe à câmara decidir dos pedidos de 

isenção de pagamento. 

 

9. Disposições finais 

9.1. O pagamento de aluguer do(s) stand(s) 

pode ser feito através de: 

a) Cheque passado à ordem do município; 

b) Transferência bancária, para o IBAN 

PT50.0035.0084.000000.13430.92 devendo 

nesse caso ser enviado o comprovativo da 

transferência para cultura@cm-alvito.pt 

c) Presencialmente, no balcão único do 

município de 2ª a 6ª feira dentro do horário de 

expediente (9h00-12h30 / 14h00-16h00); 

d) O pagamento só é devido após a 

confirmação da aceitação da inscrição pelos 

serviços da câmara que indicará um prazo para 

a sua concretização. Não sendo cumprido o 

referido prazo, a organização disporá, como 

bem entender do stand; 

9.2. A mostra realiza-se num recinto 

improvisado. Contudo, a organização não se 

responsabiliza por eventuais roubos ou danos 

nomeadamente os causados por incêndio, 

acidente ou intempéries; 

9.3 Os representantes dos órgãos de 

comunicação social têm livre acesso à mostra, 

devendo, contudo, informar a organização com 

vista a serem criadas as melhores condições 

para a realização do seu trabalho; 

9.4. A resolução dos casos omissos nas 

presentes norma é competência da 

organização; 
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 FICHA DE INSCRIÇÃO 
Identificação: 

Nome*  

Morada*  

Código Postal*  -  Localidade 
 

Telefone*  Telemóvel 1  Telemóvel 2  

E-mail (s)*  

Contribuinte*            (para constar na guia de pagamento) 

Nome Frontão (20)*                     

 

Tipo de Expositor 

(assinalar com X)* 

Charcutaria / Doçarias / 
Pastelarias / Tasquinha 

Artesanato ao 
Vivo 

Outros 
Expositor do 

Concelho de Alvito 
 

Produtos a Expor*  

 

Espaço pretendido* Stand(s) 1 (1x9m2) Tasquinha Necessita Eletricidade Suplementar* SIM NÃO 

                        (ver ponto 4.)           (ver ponto 8.1.)  
 

 

Preços unitário de aluguer de Stands: 

Stands exteriores 18m2 Stands exteriores 9m2 

Tasquinhas Bares 
Artesanato ao 

Vivo  
Outros  

Expositor do 
Concelho de Alvito 

Stand Próprio 
Expositor/a 
convidado 

1 Frente 1 Frente 1 Frente 1 Frente 1 Frente 1 Frente 

40,00€ 

IVA INCLUÌDO 

30,00€ 

IVA INCLUÌDO 

10,00€ 

IVA INCLUÌDO 

15,00€ 

IVA INCLUÌDO 

10,00€ 

IVA INCLUÌDO 
ISENTO 

 

Expositores com géneros alimentares podem ocupar espaço em frente ao stands com cadeiras e mesas. 

*PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 
 

Nota: O pagamento deverá ser efetuado nas 48h seguintes à confirmação de participação. 

 
Data  Assinatura do responsável 

 
 
 

 
 
 

 

OO  pprreeeenncchhiimmeennttoo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddaa  ffiicchhaa  ddee  iinnssccrriiççããoo,,  pprreessssuuppõõee  aa  aacceeiittaaççããoo  ddaass  ccoonnddiiççõõeess  

ccoonnssttaanntteess  nnoo  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo,,  ppeelloo  qquuee  eexxppoossiittoorreess  qquuee  ddeessiissttaamm  oouu  ffaalltteemm  ddeeppooiiss  ddee  

sseelleecciioonnaaddooss,,  tteerrããoo  ddee  ppaaggaarr  oo  eeqquuiivvaalleennttee  àà  ssuuaa  pprreesseennççaa..  
  

TTooddaass  aass  ffiicchhaass  ddee  iinnssccrriiççããoo  qquuee  nnããoo  eesstteejjaamm  ccoommpplleettaammeennttee  pprreeeenncchhiiddaass  nnããoo  sseerrããoo  ccoonnssiiddeerraaddaass!!  
 


