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Comemoração dos 500 Anos do Foral de Carapito 
 

10 e 11 de Maio de 2014 

 

Regulamento da Feira Quinhentista 

 

1. Objectivos 

i. Recriar uma época histórica, importante e representativa para a aldeia 

de Carapito e todos os seus habitantes. 

ii. Recriar um cenário das vivências, do comércio e das artes e ofícios 

característicos da época quinhentista. 

iii. Proporcionar, em ambiente quinhentista, oportunidades de negócio, de 

encontro e de lazer aos públicos, residente e visitante. 

 

2. Local de Realização 

a. O evento terá lugar na Praça de Carapito, estendendo-se 

principalmente às ruas que nela confluem e a toda a aldeia no geral. 

 

3. Horário de funcionamento 

Sábado 

11h00 – 02h00 

Domingo 

11h00 – 24h00 

 

A feira terá lugar nos dois dias, sendo obrigatória a presença nos expositores 

por um período de pelo menos metade do tempo de duração da Feira, até às 

21h no máximo (para Sábado) e 18h no Domingo. 

 

4. Entidade Responsável 

a. A Feira Quinhentista é um evento de recriação histórica promovido pela 

Comissão para as Comemorações dos 500 Anos do Foral de Carapito. 

b. À organização reserva-se o direito de recusar candidaturas que não se 

ajustem aos objectivos do evento ou que, por qualquer motivo, sejam 

consideradas prejudiciais ao mesmo, considerando o contexto de 

evento de época que lhe está inerente. 
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5. Participantes 

a. O presente regulamento, destina-se a artesãos, mercadores e místicos 

que promovam a venda e/ou demonstração de materiais e produtos 

característicos da época medieval. 

b. Para o efeito, são considerados: 

i. Artesãos: todos os que promovam a venda de produtos/materiais de 

produção própria e de forma artesanal. 

ii. Mercadores: todas as entidades singulares ou coletivas que 

promovam a venda de produtos/materiais enquadrados na época 

medieval e que possam, ou não, ser produzidos pelos próprios. 

iii. Místicos: todos os que promovam a venda de produtos/materiais 

e/ou conhecimentos, relacionados com as artes do esotérico, 

adivinhação e/ou previsão. 

 

6. Critérios de localização no espaço 

a. A organização fará a distribuição dos espaços a explorar, sendo estes 

atribuídos aos participantes, pelo menos, dois dias antes do início do 

evento. 

 

7. Inscrição 

a. A inscrição deverá ser efectuada através da Ficha de Inscrição, em 

anexo, que deve ser entregue até ao dia 30 de Março de 2014, por uma 

das seguintes formas: 

Por email 

500anoscarapito@gmail.com 

Em mão 

A qualquer um dos membros da Comissão 

b. Os pedidos de inscrição deverão conter uma descrição tão minuciosa 

quanto possível, da actividade, do artesanato e dos produtos a expor, 

acompanhados por fotografias que permitam avaliar a sua qualidade e 

interesse. 

 

8. Estruturas e expositores 

a. A organização disponibiliza estruturas/expositores, a todos os que 

tiverem a sua inscrição aprovada, até um limite máximo definido pelo 

espaço. 

b. A manutenção é da responsabilidade de cada um, individualmente. 



 

Clube Cultural e Recreativo de Carapito 

Comissão para as Comemorações dos 500 Anos do Foral de Carapito 

Rua do Calvário, Nº 10 – 3570-100 Carapito [Aguiar da Beira] 

NIF: 500 932 484 * 500anoscarapito@gmail.com * http://500anosforalcarapito.pt 

3 

 

9. Requerimentos para os expositores 

a. Todos os expositores deverão obrigatoriamente usar roupa adequada 

ao período retratado, sem adereços. 

b. A utilização de telemóvel deverá ser a mais reduzida possível. 

c. Os materiais, alimentos ou outros a expor devem ser em quantidade 

suficiente para a realização da Feira nos dois dias, para que a Feira não 

fique despida de expositores após algumas horas de funcionamento. 

 

10. Deveres da Organização 

a. Atribuição do espaço; 

b. Fornecimento de energia elétrica e apoio técnico durante o evento; 

c. Limpeza do recinto da feira; 

d. Assegurar momentos de animação nos diversos espaços da feira; 

e. Segurança no espaço público, não sendo da responsabilidade da 

organização eventuais furtos ou danos nos materiais pertencentes a 

cada participante. 

 

11. Mais Informações 

http://500anosforalcarapito.pt 

 

A Comissão 


