
Anexo II 
Produtos e Materiais Quinhentistas 
a) Animais Domésticos 
Vaca, ovelha, cabrito, porco, leitão, coelho 
b) Aves domésticas 
Galinha, galo, pombo, ganso, pato. Ovos 
c) Leite e seus derivados 
Manteiga, queijo fresco, queijo curado, nata 
d) Animais de caça 
Lebre, perdiz, galinhola, pato bravo, coelho bravo, faisão 
e) Derivados de carne 
Chouriços, linguiças, farinheiras, toucinho, presunto e outros fumeiros 
f) Peixe 
Atum, truta, sardinha, carapau, chicharro, cavala 
g) Marisco e molusco 
Camarão, caranguejo, amêijoa, mexilhão, berbigão 
h) Leguminosas 
Alho, cebola, cenoura, nabo, lentilha, ervilha, abóbora, espinafre, feijão, grão, favas, tremoço, couve, repolho, 
alface, batata-doce, inhame 
i) Pão 
Pão meado, pão integral, pão de mistura, pão doce, pão-de-leite 
j) Outros produtos alimentares 
Trigo, centeio, aveia, cevada, milho painço, mel 
k) Temperos e ervas aromáticas 
Sal, limão, vinagre, louro, coentro, poejo, pimenta 
l) Gorduras 
Azeite, banha ou sebo, manteiga, toucinho 
m) Construção civil 
Cerâmica, louça, lamparinas, espelhos, giz, telha, mós, tijolo, vidro, cal 
n) Conservas 
Xarope, geleia, compota, conservas em mel, conservas em vinagre, em azeite, em vinho, em óleo, em sal, em 
fumeiro 
o) Fruta Fresca 
Uva, maçã, pêra, figo, laranja, limão, azeitona 
p) Frutos secos 
Avelã, noz castanha, figo seco, uva, maçã, ameixa 
q) Ervas de cheiro/infusão 
Hortelã, salsa, beldroega, anis, camomila, cidreira, funcho, malva 
r) Bebidas 
Vinho maduro e verde, branco, tinto, cidra, sumos naturais, água, infusões, xaropes, licores 
s) Produtos e materiais 
·  Ossos, peles, couros de animais europeus 
·  Cerâmica, vidro, madeira, cortiça, resina, vime, cestaria, anil 
·  Ouro, prata, cobre, bronze, estanho, ferro, ferro forjado, aço, zinco, chumbo, 
latão 
·  Armas e munições da época 
·  Vestuário/tecidos – linho, estopa, veludo, algodão e lã 
·  Calçado – sapatos, botas, sandálias em couro, pele ou tecido 
·  Adereços – chapéus, toucados, colares, brincos, pulseiras, anéis, cintos, 
sacolas, bolsa 
·  Cera 
t) Não são permitidos: 
·  Cacau, chocolate, café 
·  Batata, tomate, fruta tropical, amendoim, coco, pistácios e afins 
·  Noz-moscada, cravo, piripiri 
·  Isqueiros, porta-chaves, esferográficas 
·  Redes metálicas 
·  Produtos plastificados ou de plástico 
·  Elásticos, fechos éclair, fita-cola, cordas plásticas ou de nylon, pioneses 
·  Óculos sol, relógio de pulso, telemóvel. 

Anexo III  

3ª Feira Quinhentista de Aldeia Galega-Cidade Montijo 

9 a 11 Setembro de 2016 

Ficha de candidatura para a exploração de espaço - ARTESANATOS 
 

Nome: _______________________________________ Contribuinte nº ______________ 

Morada completa: ____________________________________________________ 

Contacto telefónico: __________________ Email: __________________________________ 

Já participou nos anos anteriores?  __ - 2011, __ -  2012, ___ -  2013, ___ - 2014, ___ - 2015 
    Artesão: Todos os que promovam a venda de produtos/materiais de produção própria de forma artesanal   

 Artífice: Todos os que se enquadrem em ofícios medievais e que recriem o ofício medieval durante o evento 

 Mercador: Todas as entidades singulares ou coletivas que promovam a venda de produtos/materiais 

enquadrados na Época Medieval. 
     
Tipo de artesanato/ produtos: __________________________________________________,  

___ - Banca própria, Dimensões: frente com acessos - _________ fundo- _______ 

 - Espaço do Artesanato local, com banca da organização – 60 € 

Será fornecido um ponto de luz do tipo gambiarra não podendo ser aproveitado este 
fornecimento para outros fins de utilização; 

 - Artesãos e mercadores (artesanatos, místicos, chás, venda de doces e 
bolos em embalagem)  – 100 €, 

Venda de fumeiro – 140 €                Ginginhas e licores: 180 €            
A medida média das tendas é de 3 metros, por cada metro a mais – 30 € 
É disponibilizado um quadro elétrico geral onde o feirante irá ligar-se, sendo disponibilizada 
energia para iluminação e para a ligação de equipamentos de potência reduzida, até 16 
amperes. Esta ligação deverá cumprir as normas de segurança em vigor em instalações 
eléctricas. Não se aceitam cabos de qualidade inferior aos do tipo H07RN-F com as secções 
adequadas à potência necessária. Não se aceitam emendas em cabos. 

 
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 


