Normas de Participação
Feira da Ladra

1. Organização
A Feira da Ladra é organizada pelo Pelouro da Cultura do Município de Santa Marta de Penaguião e está integrada na
30ª Semana Cultural do concelho. Decorre no dia 27 de Julho de 2019, na Praça do Município das 08h00 até às
18h00.
2. Objetivos
A feira tem por objetivo possibilitar a exposição, troca ou venda de alguns objetos novos e usados, que
incluem antiguidades/velharias/artigos em 2ª mão.
3. Condições de inscrição e presença no dia
- A feira é aberta a todos os interessados;
- A feira tem início às 08h00. Desta forma, o espaço terá de estar todo pronto e montado antes desta hora pelos
interessados a participar;
- Poderá trazer para exposição, troca ou venda, artigos novos ou usados, que incluam antiguidades, velharias ou
artigos em 2ª mão que enriqueçam esta feira;
- A inscrição para a feira decorre entre os dias 19 a 23 de Julho via inscricao@cm-smpenaguiao.pt ou numa ficha
própria, disponível na receção da Câmara Municipal, onde serão entregues também as normas de participação;
- O Município cede apenas o espaço da Praça do Município;
- Os interessados poderão ocupar o espaço que estiver disponível e deverão precaver-se de toda a logística necessária;
- Não é permitido fazer furos no chão da calçada;
- Fica proibida a venda, nesta feira, de produtos que contrariem o espírito da Feira da Ladra, tais como:
●

Bens de alimentação, incluindo os que se destinam a alimentação animal.

●

Medicamentos e especialidades farmacêuticas;

●

Combustíveis líquidos, sólidos e gasosos;

●

Artigos de oculista, incluindo óculos de sol não graduados;

●

Armas e munições, pólvora e quaisquer outros materiais explosivos ou detonantes;

- Ao abandonar a Feira, cada um dos intervenientes fica obrigado a deixar o espaço que ocupou completamente livre
e limpo, removendo resíduos e quaisquer outros detritos para os recipientes de recolha adequados.

