
 FICHA DE INSCRIÇÃO 
  EXPOSITORES

IDENTIFICAÇÃO

Empresa:

Morada:

Código Postal: Concelho:

Contactos:
(telemóvel)

País:

Email:

NIF: Pessoa a contactar:

ARTIGOS A EXPOR (especificar os produtos a vender)*

ESPAÇO PRETENDIDO

Expositor (interior)

1 Módulo – 300,00 €
2 Módulos – 550,00 €
Artesanato – 75,00 € (com apresentação 
de cartão de artesão)

(Os valores contêm IVA à taxa legal em vigor)

Lettering (nome a colocar no frontão do stand.
Escrever em maiúsculas e de forma legível)

UTILIDADES

Trifásica

(Não cedemos cabos de alimentação eléctrica, somente mediante caução e quando solicitadas na inscrição.)

Sim Não

FORMA DE PAGAMENTO
Ficha de pré-inscrição, não garante espaço na Feira, trata-se unicamente de uma reserva. Após informação da Comissão Organizadora de 
aceitação e confirmação de espaço, deverá enviar um cheque caução com a totalidade do valor no prazo de 5 dias utéis. O cheque só será 
depositado no dia de abertura da feira.

Assinatura

Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regualmento Geral da Feira, 
declaro aceitar todas as condições.

Data (dd/mm/ano) / /

(a preencher pelos serviços)

Funcionário/a    

  1   / 1   /2  010

Data de receção
(dd/mm/ano)

N.º Stand

Município de Ponte de Lima NIF 506 811 913  - Praça da República - 4990-062 Ponte de Lima - Tel. 258900401 -  Fax.258900424
E-mail: terra@cm-pontedelima.pt    www.feiradocavalo.com

Ponto de Água Sim Não

Ponto de Esgoto Sim Não



 INFORMAÇÃO AO EXPOSITOR

Data do Evento: de 7 de julho a 10 de julho 2022

EXPOSITORES
17H30-24H00
12H00-24H00
10H00-24H00
10H00-20H00

STREET FOOD
17H30-02H00
12H00-02H00
11H00-02H00
11H00-20H00

HORÁRIO SECRETARIADO

Quarta-feira
Quinta-Feira
Sexta-Feira
Sábado
Domingo

14H00-18H00 
09H00-18H00 
10H00-18H00 
10H00-18H00 
10H00-18H00

HORÁRIO DA FEIRA

Quinta-Feira 
Sexta-Feira 
Sábado
Domingo

MONTAGEM

Quarta-Feira
Quinta-Feira

09H00-18H00
09H00-13H00

DESMONTAGEM

Domingo após as 20H00

PRODUTOS COMERCIALIZADOS*

Os produtos comercializados deverão estar de acordo com a atividade do expositor, e não será 
permitida a venda de produtos concorrenciais de outros expositores da especialidade. 

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR

Os procedimentos na confecção e comercialização dos diversos produtos em matéria de Higiene e 
Segurança Alimentar segundo a lei vigente, são da responsabilidade de cada participante.

SEGURANÇA
A segurança individual de cada stand é da responsabilidade de cada expositor. É também da sua 
responsabilidade assegurar-se de que o seu stand, material de exposição e bens pessoais estejam 
cobertos por seguro durante o decurso do evento.

NORMAS

As normas da feira encontram-se disponíveis em www.feiradocavalo.pt 
Para qualquer esclarecimento adicional, agradecemos contacto através do telefone 258 900 401.
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