Feira Medieval – Vila Nova de Rei – 3,4 e 5 de de junho de 2016

REGULAMENTO DA FEIRA MEDIEVAL
GAIA MEDIEVAL- LENDA E
TRADIÇÃO
24,25,26 de maio
Esta Feira Medieval pretende ser uma recriação histórica de momentos do quotidiano popular
vividos à época da concessão do 2º foral a Vila Nova, pelo Rei D. Dinis e sua esposa, em 1288.
Para garantir a reconstituição do ambiente socioeconómico medieval, com o rigor histórico
possível e de forma organizada, elabora-se o presente regulamento.

PARCEIROS
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso
Junta de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada
Escola de Dança Ginasiano
Fundação Conservatório Regional de Gaia
Parque Biológico de Gaia

OBJETIVO GERAL
Recriar uma época histórica importante e representativa para Vila Nova de Gaia e para a
História de Portugal.
1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recriar um cenário das vivências, do comércio e das artes e ofícios característicos da Idade
Média.
Proporcionar, em ambiente medieval, oportunidades de negócio, de encontro e de lazer
ao público, residente e visitante.
Potenciar o interesse pela História.
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2. LOCALIZAÇÃO DA FEIRA MEDIEVAL
O evento decorrerá no Jardim Soares dos Reis e espaços contíguos (espaço de
estacionamento lateral e interior à sede do Agrupamento de Escolas António Sérgio)

3. PERÍODO e HORÁRIO:
4.1. Período de funcionamento:
Os espaços têm de estar abertos ao público, e a funcionar em pleno, nos dias 24,25 e 26 de
maio. Horário de funcionamento:
a) dia 24 de maio das 16,30 às 24,00 horas.
b) dia 25 de maio das 11,00 às 24,00 horas
c) dia 26 de maio das 10,00 às 22,00 horas

5.

RESPONSABILIDADE

A presente informação é da responsabilidade da entidade organizadora.

6. PARTICIPANTES
São destinatários desta iniciativa:
6.1 - Os artífices, os artesãos, os mercadores, os animadores de rua, os taberneiros,
nacionais, que promovam a venda e/ou demonstração de produtos característicos
da Época Medieval.
6.2 – As entidades singulares ou coletivas capacitadas para o exercício da atividade de
produção, exposição, venda de produtos agro-alimentares e para o serviço de
restauração e bebidas.
7. CONCEITO DE:
7.1. – Artífices: - todos os artesãos que se enquadrem em ofícios medievais e que
recriem o ofício medieval durante o evento.
7.2. – Artesãos: - todos os que promovam a venda de produtos/materiais de produção
própria e de forma artesanal.
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7.3. – Mercadores: - todas as entidades, singulares ou coletivas, que promovam a venda
de produtos/materiais enquadrados na Época Medieval, e que sejam ou não produzidos
pelos próprios.
7.4. –Taberneiros – participantes que, na exploração da sua atividade, criem menus de
degustação típicos das tasquinhas com base na cozinha medieval.
7.5 – Animadores de rua – participantes que desenvolvam atividades na área da
animação com finalidades recreativas, culturais e outras, inseridas no contexto medieval
da Feira.

8. DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS PELOS PARTICIPANTES
A distribuição dos espaços a utilizar pelos participantes na área da Feira será feita pela
Organização, de acordo com critérios de otimização e harmonização do espaço disponível, tendo
um valor de participação simbólico de 20€, à exceção dos espaços de restauração, cujo valor é
45€. Haverá ainda uma caução de 10 e 20€, respetivamente, devolvida no final do evento,
cumpridos todos os requisitos.

9. INSCRIÇÕES
9.1. – A receção das fichas de inscrição decorre até ao dia 11 de maio de 2019 podendo
ser feita na sede do Agrupamento de Escolas António Sérgio, por correio ou por email.
9.2. A Organização da Feira poderá colocar à disposição dos participantes, em função
das disponibilidades, tendas cobertas, que poderão ser solicitadas no ato da inscrição.
A Organização dá preferência a participantes com tenda própria adequada ao período
histórico que a Feira pretende recriar.

10. DEVERES DOS PARTICIPANTES
São obrigações dos participantes na Feira Medieval:
a) – Observar o disposto nos anexos das presentes normas.
b) – Comparecer devidamente trajados nas tendas ou bancas instaladas no espaço que
lhes foi atribuído pela Organização, com a antecedência necessária sobre a hora de
abertura da Feira ao público.
c) – Respeitar as instruções que lhes sejam transmitidas pelos membros da Organização.
d) – Usar de correção para com os outros participantes, para com os membros da
Organização e para com o público em geral.
e) – Retirar o seu material do espaço que lhe tenha sido atribuído até às 12 horas do dia
seguinte ao do encerramento da Feira.
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f) – Devolver à Organização, em bom estado de conservação e limpeza, no final do
evento, o material, equipamento ou bens que lhes tenham sido disponibilizados por
aquela.
g) –Vender ou produzir exclusivamente os materiais e os produtos que forem aprovados
pela Organização.
h) – Cada participante é responsável pelos seus bens e pela limpeza e segurança interna
dos espaços.
i) – É expressamente proibido o uso de materiais plásticos, sob pena de ser excluído do
Evento.
j) – Os participantes ficam obrigados a manter os espaços abertos ao público no horário
de funcionamento da Feira.
k) – Na impossibilidade de cumprir o horário estabelecido, os participantes devem
comunicar o facto por escrito à Organização, requerendo o horário que pretendem
praticar.
l) - Os participantes devem afixar, logo no primeiro dia do evento os preços dos artigos,
nos termos da legislação vigente, em lugares visíveis, utilizando para o efeito suportes
como papel, madeira, lousa, ferro ou cortiça.
m – Os participantes não podem publicitar no interior ou exterior das tendas qualquer
marca ou produto.
n) – É da responsabilidade dos participantes zelar pelos seus produtos e pela sua tenda
(mesmo que esta seja cedida pela organização).
o) – Os participantes devem precaver-se com proteções para as suas tendas de modo a
prevenir eventuais condições climatéricas adversas (ex: oleados ou outros). A utilização
das mesmas deve ser limitada a casos de evidente necessidade e devem ser retirados
imediatamente logo que deixe de se justificar a sua utilização ou após comunicação da
Organização.
p) – Cada espaço terá de estar munido de uma extensão de, no mínimo, 20 metros, para
a ligação de eletricidade.
q) – A organização só disponibilizará energia monofásica.
11. DEVERES DA ORGANIZAÇÃO
Constituem deveres da Organização:
a)Disponibilizar tenda coberta, se solicitada pelo participante, e em função das disponibilidades;
b) Instalação de pontos de luz;
c) Pontos de água, se necessário;
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d) Decoração geral da Feira Medieval;
e) Animação dos espaços;
f) Limpeza do recinto da Feira;
g) Vigilância entre as 22 horas e as 10 horas dos dias em que decorre a Feira.
12.

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

A Feira apresentará uma área de Restauração e Bebidas onde serão instaladas as Tasquinhas,
com o objetivo de dar a conhecer ao público os produtos e hábitos alimentares caraterísticos do
período medieval.
Essa área onde se servirão pequenas refeições e petiscos constitui um desafio à criatividade de
quem a explorar, no que concerne à criação de menus, à forma de apresentação dos pratos e à
decoração dos espaços (os motivos e materiais a utilizar na decoração ambiente devem recriar
a época medieval).
12.1. – É obrigação dos Taberneiros respeitar as normas relativas à higiene dos géneros
alimentícios, nomeadamente no que se refere à sua confeção, conservação e manuseamento.
12.2. – As ementas e os respetivos preços terão que ser obrigatoriamente afixados em lugares
visíveis, utilizando, para o efeito, uma placa de lousa, madeira, ferro, cortiça ou em papel.
12.3. – A identificação do espaço será feita através da utilização de placa, num dos materiais
referidos no número anterior.
12.4. – Durante o período de realização da Feira, os participantes devem confecionar e servir
apenas os pratos e petiscos que respeitem a ementa/preços apresentados.
12.5. – Cada Taberneiro é responsável pela limpeza e segurança dos seus bens, assim como do
espaço que lhe foi atribuído.

13. ACEITAÇÃO DESTE REGULAMENTO
O ato de inscrição ou o envio da Ficha de Inscrição e demais documentos solicitados, significa a
aceitação de todas as cláusulas presentes neste Regulamento.
14. RESTRIÇÕES
Não é permitida, durante o período de abertura do Evento ao público, a utilização pelos
participantes de:
- Telemóveis (*)
- Relógios de pulso
- Óculos escuros
- Roupas desinseridas do contexto medieval
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- Maquilhagens exageradas e de cores vivas (unhas sem verniz, ou cor clara).
(*) O seu uso pode ser tolerado em espaço reservado, fora da área de exposição e de
atendimento ao público.

15. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO RECINTO
A Organização implementará formas de vigilância do espaço da feira medieval, no entanto a
organização fica isenta de toda a responsabilidade em caso de furto, desaparecimento de
material, mobiliário, equipamento, utensílios, mercadorias ou valores das bancas e tendas assim
como de qualquer estrago causado.

16. CASOS OMISSOS

Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização.

17. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Os esclarecimentos necessários à compreensão e interpretação do presente regulamento,
podem ser solicitados através dos seguintes contactos:
Telefone.: 223 752 199/223 757 180
Email:

aeas.medieval@antoniosergio.pt

A entidade Organizadora
Agrupamento de Escolas António Sérgio
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ANEXO I
LISTAGEM DE PRODUTOS E MATERIAIS
O que é solicitado
Rigor histórico
Originalidade e qualidade
Criatividade
Alimentos e produtos medievais
autorizados
Pão meado, pão de milho, pão de trigo
Fogaça, mondas, pães ázimos,
Filhós
Azeitonas, tremoços
Frutos secos: castanha, figo, favas, noz,
pinhão,amêndoa, pevides
Frutas: maças, pêras, ameixas
Mel
Doces diversos
Chás de ervas
Ervas aromáticas
Carnes de aves, porco, coelho,
Carnes de caça
Peixe, marisco
Vinho
Utensílios e materiais
autorizados
Carroças e carros de mão em madeira
Cestos
Esteiras
Palha, casca de pinho
Louça de barro (vermelho/cinza)
Peças de tecelagem
Papel pardo para embrulho
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Têxteis naturais
Sacos de pano cru
Tecido cru e serrapilheira
Utensílios de madeira
Flores
Couros e peles
Latoaria
Joalharia ou bijuteria
Materiais de ferro ou latão
O que NÃO deve estar presente
Amendoim, pistácios
Bebidas em lata, bebidas engarrafadas e
rotuladas
Produtos confecionados com chocolate
Produtos com rótulos impressos
Produtos embalados em plástico,lata ou
celofane
Recipientes de plástico
Cordas de nylon
Objetos de uso pessoal NÃO permitidos
Telemóvel
Relógio de pulso
Óculos escuros
Roupa moderna
Unhas pintadas
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