
3ª Feira Quinhentista de Aldeia Galega-Cidade Montijo 

9 a 11 Setembro de 2016 

Ficha de candidatura para a exploração de espaço – BENS ALIMENTARES 
 

Nome: __________________________________________ Contribuinte nº ______________ 

Morada completa: _____________________________________________________________ 

Contacto telefónico: _________________ Email: ____________________________________ 

Já participou nos anos anteriores?  __ - 2011, __ -  2012, ___ -  2013, ___ - 2014, ___ - 2015 
 Regatão: Todos os que promovam o pequeno comércio de bens alimentares de abastecimento diário 

 Taberneiro: Todos os que promovam confecção/venda na Feira, de sabores e hábitos alimentares característicos da 

Época Medieval 
     

- Tipo de produtos: ____________________________________________________,  

- Dimensões: frente com acessos - _________ fundo- _______ 

 
- É da responsabilidade da organização instalar torneiras de água no recinto para utilização, em locais 
pré-definidos, sendo da responsabilidade dos participantes a ligação, desde estes pontos ao 
respectivo espaço. 
 
- Obrigatório efectuar o pedido de baixada eléctrica junto da EDP: 

(no processo da inscrição os titulares dos lugares atribuídos devem informar a Organização da 
potência necessária, no máximo até 30 amperes, para se analisar da viabilidade. Caso contrário 
terão que requerer a respetiva ligação directamente à EDP. Em todo o caso, têm que possuír um 
quadro eléctrico com a potência adequada com proteção de pessoas e bens, conforme legislação em 
vigor) 

 Crepes, pão, doces ou bolos: 150 € 
A medida média das tendas é de 3 metros, por cada 
metro a mais – 30 € 

 Crepes, doces, bolos e refrescos, 200 € 
A medida média das tendas é de 3 metros, 
por cada metro a mais – 30 € 

 Kebabs: 400 €  Cervejas: 400 € 

 Porco no espeto ou comida diversa, com espaço de esplanada: 600 euros 

Declaração / compromisso - para a exploração de espaços 
Para os devidos efeitos, declaro que me comprometo: 
- a explorar o espaço que me venha a ser atribuído na FEIRA QUINHENTISTA, com respeito 
por todas as regras constantes no Regulamento de Consulta e Participação. 
- ao USO OBRIGATÓRIO DE TRAJE. Em caso de não possuir traje deverei requerer o aluguer junto 
do Secretariado da Feira (preço 7,50 €) e deixando uma caução no valor de 10€, devolvido na entrega 
do fato. 

Pagamento inscrição de 30 € - TRF para IBAN: PT50003501330003629253034, BIC – CGDIPTPL 

Data: _____ de _________________ de 2016  
Assinatura: _________________________________________  

Email: associacao.aliusvetus@gmail.com       Telm: 962 483 731 
ALIUSVETUS-Associação Cultural História e Património Rua 5 Outubro, 64       2860-037 ALHOS VEDROS 

Facebook:     Feira Quinhentista Montijo,      Associação Aliusvetus 


