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XVIII FEIRA RURAL À MODA ANTIGA EM PARANHOS
E
XVIII FEIRA RURAL DA CIDADE DO PORTO
26 e 27 de Maio de 2018 no Jardim de Arca D’Água

Convite
Vai decorrer durante os dias 26 e 27 de Maio de 2018, no Jardim de Arca d’Água, a “XVIII Feira
Rural à Moda Antiga em Paranhos”, também denominada “XVIII Feira Rural da Cidade do Porto”.
Esta segunda designação deve-se ao facto de ter sido o Rancho de Paranhos o recriador desta
atividade, nunca feita, até então, na cidade.
De vários pontos do país chegarão, neste fim-de-semana, algumas dezenas de grupos trajados como
antigamente e expondo, para venda, os mais variados produtos das suas terras. Fruta, legumes, doces,
queijos, enchidos, petiscos, vinhos e artesanato são alguns exemplos daquilo que poderá ser
encontrado nesta Feira.
Entre o fumo e o cheiro da comida, feita em panelas de ferro, fazem-se ouvir os pregões dos
vendedores misturados com cantares e as danças dos grupos que passeiam pela Feira. Também
poderão ouvir-se os tocadores de concertina e os cantares ao desafio. Assim, procuramos recriar as
antigas Feiras que, neste local, levavam-se a efeito há mais de 100 anos.
Caso esteja interessado em participar, o que muito nos honrará e agradecemos, juntamos o
regulamento e ficha de inscrição.
Com os n/melhores cumprimentos, subscrevemo-nos.

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.

A Presidente da Direção
Leonor Pinheiro
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XVIII FEIRA RURAL À MODA ANTIGA EM PARANHOS
26 e 27 de Maio - JARDIM DE ARCA D’ÁGUA

REGULAMENTO

1. No sábado, dia 26 de Maio a Feira abrirá oficialmente às 14 horas encerrando às 24 horas. A montagem das
tasquinhas poderá ser efetuada no dia 25 de Maio até às 22h. No sábado deverá ser efetuada a montagem até
às 11 horas, não sendo depois permitida a circulação e estacionamento de viaturas no recinto da mesma.
2. No domingo, dia 27 de Maio a Feira abrirá às 10 horas, encerrando cerca das 18 horas.
3. . No fim da Feira o local deve ficar limpo.
4. Os participantes na Feira deverão apresentar-se cuidadosamente trajados como nas Feiras à moda antiga,
correspondendo o tipo de traje às personagens que representam.
5. As embalagens dos produtos a vender deverão ser como antigamente: de papel, pano de algodão ou linho,
serapilheira e não de plástico ou poliéster.
6. Se os espaços de venda forem cobertos, as coberturas deverão ser de pano, serapilheira, oleados, colmos,
ramalhos e não de plástico ou plastificados.
7. Em caso de utilização de balanças para pesagens, as mesmas devem ser das antigas: de braços ou de copas e
não de relógio ou digital.
8. No interior dos espaços e nos seus arredores, não devem de estar vasilhas de plástico como baldes, bacias,
bidões e outras, nem panelas de alumínio.
9. Atenção ao uso de relógio de pulso, adornos de plástico, sacos de plástico e outras coisas que estejam
desenquadradas da época que os Ranchos representam.
10. Os preços não devem ser marcados em Euros mas sim em Réis.
11. Todas as representações presentes receberão diplomas de participação na Feira, os quais serão distribuídos
no último dia antes do encerramento.
12. O produto das vendas de cada Grupo reverterá a favor do mesmo. Para que a Feira saia prestigiada é
necessário cumprir este Regulamento. Todos beneficiaremos com isso. Contamos com a sua colaboração.
13. A organização não se responsabiliza por qualquer dano ou furto que ocorra durante o evento.
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XVIII FEIRA RURAL À MODA ANTIGA EM PARANHOS
26 e 27 de Maio de 2018

Nome do Grupo______________________________________________________________________
Morada_____________________________________________________________________________
Nome do Responsável_________________________________________________________________
Telefones ___________________________ 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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