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Feiras de Artesanato de Faro 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

1.  As Feiras de Artesanato de Faro são uma organização da Câmara Municipal de Faro, que têm por 

objectivo a divulgação e comercialização do artesanato algarvio e produtos regionais, nomeadamente com 

valor simbólico, artístico e cultural. 

2. As Feiras em questão cingem-se a artesanato e produtos regionais e nacionais. Sendo dada prioridade a 

produtos algarvios. 

3. A autarquia poderá, se assim o entender, organizar as Feiras em parceria com uma ou mais Associações, 

ou pessoas. 

4. A Câmara Municipal escolherá um representante de entre os inscritos nas feiras e dará conhecimento aos 

restantes artesãos.  

5. A autarquia fica responsável pela divulgação das Feiras e licenças autárquicas devidas. 

6. As Feiras de Artesanato de Faro decorrerão no Jardim Manuel Bívar nas seguintes datas: 

- Feiras Mensais: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Outubro, Novembro e Dezembro: 2º 

sábado do mês,  

Janeiro, Fevereiro, Novembro e Dezembro - das 10h00 às 17h00 

Março, Abril, Maio, Junho, Outubro - das 10h00 às 18h00 

- Julho, Agosto e Setembro: todas as sextas-feiras de 12 de Julho a 09 de Agosto, das 18h00 às 23h00 e 

dia 06 de Setembro também das 18h00 às 24h00. 

- Páscoa: 29, 30 e 31 de Março, das 10h00 às 18h00 nos dias 29 e 30 e das 10h00 às 13h00 no dia 31. 

7. A organização reserva-se o direito de alterar as datas, locais e horário em que decorrerão as Feiras, 

devendo para o efeito ser coordenado com os expositores e divulgado na página web. 
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8. Os espaços têm de estar prontos para abertura, impreterivelmente, até meia hora antes do horário indicado 

no ponto 6 e desocupados até uma hora depois da indicada no ponto 6, sendo que após estes limites não é 

permitido ter viaturas no Jardim Manuel Bívar.  

9. Caso os espaços não estejam ocupados meia hora antes de se iniciar a feira, e desde que a organização 

não tenha sido avisada sobre o atraso até ao dia anterior à feira, os mesmos podem ser ocupados por 

outros participantes que estejam inscritos. 

10.  As feiras indicadas no ponto 6 têm os seguintes preços por artesão, correspondendo a 2,50€, com IVA 

incluído, por feira/dia: 

- Inscrição A: Feiras Mensais: 22,50€ (total das 9 feiras) 

- Inscrição B: Julho, Agosto e Setembro: 15,00€ (total pelas 6 noites) 

- Inscrição C: Páscoa: 6,25€ (dois dias e meio) 

11.  Caso se realizem outras feiras pontuais que não as referidas no ponto 6, o valor a praticar por inscrição 

será o referido no ponto anterior: 2,50€, com IVA incluído, por feira/dia.  

12.  Os valores referidos no ponto 10 representam os custos com divulgação que a Câmara Municipal terá até 

ao final do ano com as feiras em questão. 

13.  O pagamento deverá ser efectuado no Serviço de Taxas e Licenças da Câmara Municipal até 8 dias antes 

do início de cada feira, sendo que, terão de efectuar o pagamento total de cada conjunto de feiras e 

participar na totalidade das mesmas. 

14.  O não pagamento e entrega do respetivo comprovativo no Departamento de Cultura até à data 

estabelecida implica a exclusão dos participantes. 

15.  As inscrições deverão ser realizadas até dia 07 de Dezembro de 2012, com indicação das feiras em que 

pretendem participar. 

16.  Têm prioridade os artesãos que se inscreverem na totalidade das feiras e efectuarem logo o respetivo 

pagamento. 

17.  Em caso de desistência numa das inscrições definidas no ponto 10, a mesma deverá ser comunicada até 

5 dias antes do início da Feira, não havendo lugar a devolução do valor da inscrição. 
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18.  Se a desistência não for devidamente justificada e se se repetir por mais de duas vezes ficará o 

participante sujeito a exclusão nas feiras seguintes em que pretenda participar, não podendo a inscrição 

ser revalidada. 

19.  Os expositores estão obrigados a respeitar os horários de funcionamento, responsabilizando-se pela 

abertura e encerramento das suas bancas. 

20.  Só serão aceites expositores com a ficha de inscrição, fornecida pela organização, que se encontra em 

anexo, corretamente preenchida. 

21.  A inscrição tem validade até 31 de Dezembro de 2013, podendo ser revalidada, com manifestação dessa 

intenção por escrito, no mínimo com 45 dias antes do seu término. 

22.  As inscrições estão limitadas a um máximo de 45 participantes, sendo que este número poderá ser 

alterado pela organização, de acordo com o espaço disponível no Jardim Manuel Bivar.  

23.  Será dada prioridade a artesãos residentes no concelho, podendo ser integrados outros. 

24.  As inscrições deverão referir o tipo de artesanato sendo que estão limitadas às seguintes categorias: 

- Bijuteria: 18 artesãos 

- Saúde e bem estar: 5 artesãos 

- Agro-alimentares: 10 artesãos 

- Decoração:12 artesãos 

25.  Cada participante poderá inscrever-se apenas numa categoria e terá apenas um lugar. 

26.  No caso de vagas livres em alguma categoria a organização reserva-se no direito de preencher as 

mesmas, com outras categorias, de acordo com os pedidos existentes. 

27.  Os artesãos com produtos agro-alimentares têm, obrigatoriamente de utilizar toca ou boné, luvas e os 

produtos têm de estar tapados. 

28.  Não é permitida a venda de produtos alimentares que não sejam produzidos pelos próprios (ex.: gomas, 

rebuçados, etc.) 

29.  A organização reserva-se o direito de não aceitar inscrições que não se enquadrem nos objectivos das 

Feiras. 
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30.  Cabe à organização seleccionar os expositores, assim como os artigos a vender. 

31.  As bancas serão da responsabilidade dos expositores. 

32.  A distribuição dos espaços de exposição/feira será feita por ordem de chegada ao Jardim Manuel Bivar, 

de acordo com os espaços assinalados na planta de localização, não existindo assim lugares marcados. 

33.  As bancas só poderão estar montadas nos locais delimitados para o efeito, que se encontram assinalados 

nas plantas, sendo comunicado a todos os inscritos, com a devida antecedência, qual a planta a utilizar em 

cada feira. 

34.  Não há lugar a marcação prévia de espaços, sendo que os horários de montagem referidos no ponto 8 são 

para cumprir. 

35.  Cada banca terá a dimensão máxima de 3m de comprimento e 70cm de largura e poderão ocupar o 

espaço máximo de 1m fora da banca para além da largura máxima (para a frente ou para trás conforme as 

necessidades). 

36.  É obrigatória a utilização de guarda-sol branco/cru ou pérgula (nos meses de inverno) com a dimensão 

máxima de 3mx3m também em branco ou cru. 

37.  Guarda-sóis ou pérgulas com publicidade só serão permitidos após aprovação da organização, pelo que 

se recomenda que sejam lisos. 

38.  A organização não se responsabiliza por stands/bancas e objectos sem vigilância dos proprietários. 

39.  A limpeza do espaço onde decorrerão as Feiras é da responsabilidade dos expositores. 

40.  Não é permitida a colocação, em exposição ou para venda, de objectos no exterior das bancas ou no 

chão, para além das dimensões referidas no ponto 35. 

41.  Em caso de desacatos, cabe à Autarquia, após apurar os factos, decidir sobre a continuidade ou não dos 

expositores nas Feiras. 

42.  Em caso de condições climatéricas que inviabilizem a realização da Feira, a data da sua realização será 

alterada e acordada com os participantes. 

43.  Cabe à organização, se o entender e por razões de manifesto interesse Municipal, mudar a localização 

das Feiras bem como terminar com a iniciativa. 
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44.  A organização reserva o direito de organizar outras feiras com a mesma temática, noutros espaços e 

datas, desde que devidamente enquadradas, sendo que as mesmas deverão ser comunicadas e 

acordadas com os expositores. 

45.  Os expositores comprometem-se a respeitar as normas constantes neste documento, bem como as 

normas gerais que regulam a utilização dos espaços públicos. 

46.  O não cumprimento das normas e das ordens dos funcionários responsáveis pela organização implica a 

exclusão dos participantes. 

47.  O comprovativo de pagamento servirá de boa prova em como os participantes estão autorizados a vender 

nas feiras referidas nas presentes normas, devendo os participantes fazer-se acompanhar pela guia de 

recebimento em todas as feiras. 

48.  Os casos omissos no presente documento serão resolvidos por despacho do Presidente da Câmara 

Municipal ou por delegação de competências.  

  

 

A Câmara Municipal de Faro 

 




