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FEIRA DO FOLAR 

Normas de Organização e Funcionamento 

 

1. A Feira do Folar estará aberta ao público sexta-feira das 11h00 às 21h00, no 

sábado das 11H00 às 20H00 e domingo das 11H00 às 19H30. 

2. O evento integra as seguintes modalidades de participação: 

a. Folar; 

b. Produtos de Panificação; 

c. Doçaria Regional; 

d. Licores e Aguardentes; 

e. Mel; 

f. Enchidos tradicionais; 

g. Latoaria; 

h. Artesanato 

i. Produtos Alimentares Regionais e Restauração; 

 

3. São obrigações dos Intervenientes na FF: 

a. Respeitar o disposto nos seguintes diplomas legais, sem prejuízo de 

outros que sejam aplicáveis: 

i. Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do 

Ruído); 

ii. Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro (Regime de Controlo 

Metrológico e Instrumentos de Medição) 

iii. Outra de interesse. 

b. Comparecer nos locais que lhes tenham sido atribuídos na hora de 

abertura e fecho da FF ao público, sendo obrigatória a presença de, 

pelo menos, um responsável por stand; 

c. Respeitar as instruções legítimas que lhes sejam transmitidas pelos 

funcionários afectos à Organização da FF; 

d. Usar de correcção com os outros participantes no evento, com os 

funcionários da Organização e com o público em geral; 

e. Observar as normas aplicáveis relativas à higiene e segurança dos 

géneros alimentares; 

f. Retirar o seu material dos stands que lhes tenham sido atribuídos até às 

11 horas do dia seguinte ao do encerramento da FF. Salientamos que a 
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segurança será assegurada apenas das 21 horas de sexta-feira (dia 19 

de Abril) às 10 horas de sábado (dia 20 de Abril), e das 20 horas de 

sábado às 10 horas de domingo (dia 21 de Abril); 

4. Em caso de desistência, deverão os Intervenientes, até 15 dias do início do 

evento, notificar a Organização via email ou por correspondência. 

5. É proibida a publicidade sonora em todo o recinto da FF. 

 

 

SEGURANÇA, CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E LIMPEZA 

 

1. A Organização, durante o período correspondente à realização do evento, 

assegurará a vigilância dos stands, nomeadamente das 21H00 até às 10H00.  

2. No período normal da FF, cada Interveniente será responsável pela segurança 

do seu stand. Compete aos mesmos a vigilância dos seus stands durante a 

abertura ao público, sendo da sua inteira e exclusiva responsabilidade a 

segurança dos produtos expostos. Os stands não deverão permanecer sem 

supervisão, sendo da responsabilidade de cada Interveniente o seguro dos 

seus produtos, equipamentos e pessoal auxiliar. 

3. A Organização declina qualquer responsabilidade por danos, furtos e outros 

prejuízos que os Intervenientes venham a sofrer ou a causar, durante o período 

de montagem, desmontagem e de funcionamento da FF, salvo se os danos 

procederem de culpa da Organização ou de pessoas empregues por esta. 

 

 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

1. Durante o período previsto para a realização da FF é proibida a circulação de 

veículos no recinto da mesma. 

2. Em casos devidamente justificados, a Organização atribuirá cartões individuais 

de livre-trânsito aos Intervenientes da FF, no máximo de um por entidade. 

3. O cartão de livre-trânsito referido no número anterior apenas dará direito à 

realização de operações de carga e descarga no recinto da FF. 

4. Quaisquer transportes necessários aos stands são da exclusiva 

responsabilidade dos Intervenientes. 
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LIMPEZA 

É da responsabilidade da Organização a limpeza das áreas comuns: entrada, WC, 

espaço exterior, bem como a recolha do lixo depositado nos recipientes próprios 

existentes no recinto. 

 

 

STANDS 

 

1. Feita a selecção dos Intervenientes serão atribuídos àqueles pela Organização, 

stands onde poderão expor os seus produtos. 

2. A Organização disponibiliza um stand com as dimensões adequadas para cada 

Interveniente. 

3. A ocupação de cada stand pelo Interveniente a quem este tenha sido atribuído 

deve obrigatoriamente ser acompanhada pelo funcionário da Organização 

designado para o efeito. 

4. O stand não poderá ser cedido a outro que não àquele que teve a sua inscrição 

aprovada pela Organização; 

 

 

LOCALIZAÇÃO, MONTAGEM, DECORAÇÃO E IMPUTAÇÕES 

1. A localização dos stands em cada um dos sectores da FF será definida pela 

Organização de acordo com critérios de optimização e harmonização do 

espaço disponível. 

2. A decoração e a limpeza dos stands são da inteira e exclusiva 

responsabilidade dos respectivos Intervenientes, devendo estes, aquando da 

montagem, ser portadores de todos os materiais complementares necessários, 

devendo os mesmos respeitar a estrutura e o estado de conservação das 

áreas que lhe estão atribuídas. 

3. A decoração dos stands realizar-se-á no dia 18 de Abril (quinta-feira), podendo 

decorrer até às 22H00 horas do dia anterior ao início do evento. 

4. A Organização não se responsabiliza por desvios ou quaisquer deteriorações 

dos materiais expostos ou armazenados. 

5. Os Intervenientes são responsáveis por quaisquer danos provocados nos 

stands que lhes tenham sido atribuídos. 

6. Quaisquer danos provocados por condições meteorológicas não serão da 

responsabilidade da Organização. 
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7. O Interveniente não poderá ceder, a qualquer título, o direito de ocupação do 

espaço que lhe foi atribuído, mesmo que parcial, sem prévia autorização da 

Organização. 

8. Apenas é permitido vender os produtos previamente autorizados pela 

Organização;  

9. Não é permitido expor materiais fora dos respectivos stands. 

10. Os Intervenientes obrigam-se a ter o seu stand aberto no momento da 

inauguração oficial da FF, em horário a anunciar posteriormente pela 

Organização, e durante todo o período de tempo que o evento decorra. 

11. A Organização reserva-se o direito de expulsar imediatamente da área da FF 

quaisquer pessoas que assumam comportamentos manifestamente 

incorrectos, abusivos e perturbadores da ordem pública, sem prejuízo do 

disposto no número seguinte. 

12. A Organização comunicará imediatamente às autoridades policiais quaisquer 

situações ocorridas no recinto da FF que justifiquem a intervenção daquelas. 


