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X Feira das Tradições em Paranhos
Jardim de arca d’Água

Inscrito na Federação
do Folclore Português
(1987/11/28)
Membro da
Assembleia da Secção
Nacional Portuguesa
do
CIOFF – Conselho
Internacional de
Organização de
Festivais de Folclore e
Artes Tradicionais
Membro da IOV
Organização
Internacional
de Arte Popular.
Representante em
Portugal da Comissão
Internacional para
Festivais
Inscrito na Federação
das Coletividades do
Distrito do Porto nº
612
Inscrito na Associação
das Coletividades do
Concelho do Porto
nº 612
Inscrito no CCD do
INATEL nº 4088
Organizador, desde
1981, dos anuais:
“Festival Internacional
de Folclore da Cidade
do Porto” (CIOFF) e
(IOV) e do “Festival
Internacional de
Folclore de Paranhos”

Atuações por todo o
País, incluindo
Madeira e ainda
Espanha, França (5),
Alemanha, Grécia,
Mónaco, Roménia,
Hungria e Bélgica.

26 e 27 de Maio

Ex.mos Senhores:
O Rancho Folclórico de Paranhos vai levar a efeito nos dias 26 e 27 de Maio a “XVIII Feira
Rural à Moda Antiga” destinada apenas aos Ranchos Folclóricos.
Juntamente, iremos dar continuidade à “Feira das Tradições”, iniciada em 2009 e que será
dirigida a todos os artesãos que estejam interessados.
Caso esteja interessado em participar, o que muito nos honrará e agradecemos, juntamos o
Regulamento e Ficha de Inscrição.
REGULAMENTO
1 – Como o próprio nome indica, “Feira das Tradições”, só serão aceites na Feira portadores de
artigos com tradição.
2 – A Feira das Tradições funcionará também no Jardim de Arca D’ Água mas em espaço
separado da Feira Rural. Assim, embora ligadas, haverá 2 Feiras: a Rural e a Tradicional.
3 – Só será aceite a presença após os interessados nos terem enviado, devidamente preenchida
a Ficha de Inscrição.
4 – O expositor é responsável pelas legalizações necessárias para poder vender. Assim o Rancho
declina qualquer responsabilidade, apenas comprometendo-se a dar o apoio logístico.
5 – Como o produto das vendas reverterá na totalidade para o Expositor e porque o
Rancho terá de investir no apoio logístico, os interessados devem entregar juntamente
com a Ficha de Inscrição o valor simbólico de 10 Euros a título de Donativo. O Rancho
emitirá o respetivo recibo. Assim devem indicar-nos o v/ nº de contribuinte.
6 – A todos os Expositores será entregue no final da Feira um Diploma de Participação.
7 – Não é obrigatório estar trajado como os elementos dos Ranchos Folclóricos. Assim, poderão
estar vestidos normalmente sem obedecer a qualquer critério.
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8 – Os expositores que tenham para venda artigos de alimentação deverão obedecer a todas as normas de higiene.
9 – A marcação dos preços, não precisa de ser em reis ou mil reis como no caso dos Ranchos, mas sim em euros.
10 – A Feira no Sábado dia 26 abrirá oficialmente às 14h00 embora possam instalar-se da parte da manhã e começar
a vender. No Sábado à noite haverá um Festival de Folclore pelo que a Feira no Sábado encerrará às 24h00. No
Domingo abrirá às 10h00 e encerrará às 18h00 após a entrega do Diploma de Participação.
11 – Cada expositor deve colocar a sua tenda, mesa, conforme achar melhor, pois a organização só dará o espaço, o
qual agradece que no final da Feira o local fique apresentável.
12 – Não serão permitidas viaturas em cima do jardim a não ser durante o tempo necessário para cargas e
descargas.
13 – O Rancho Folclórico de Paranhos não se responsabiliza por qualquer dano ou furto que ocorra durante o evento.

Data limite para entrega da ficha de inscrição – 31 de março de 2017
Modalidades de Pagamento:
- Transferência Bancária (PREFERENCIAL) NIB: 0038 0277 0534 7180 7714 0
Caso opte pela transferência bancária terá que enviar comprovativo por email ou por carta.
- Numerário ou cheque (enviando para a nossa morada)

Os n/cumprimentos
A Presidente da Direção
Leonor Pinheiro
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X FEIRA DAS TRADIÇÕES
FICHA DE INSCRIÇÃO
26 e 27 de Maio

de 2018

Nome do Expositor ____________________________________________________
Morada ______________________________________________________________
Nome do Responsável __________________________________________________
Nº de Contribuinte ___________________________
Telefone ___________________________ Telemóvel ____________
E-mail: _____________________________________
Aceita participar na Feira? _____ Em que dias? _________ (pode ser nos dois)
Qual o espaço pretendido? ___________________
Que artigos vai apresentar para venda? _________________________________
____________________________________________________________________

Data ____ /____/_____

Assinatura _________________________________
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