Associação de Artesãos da Região de Aveiro – A BARRICA

Câmara Municipal de Aveiro

ARTES E OFÍCIOS DE AVEIRO – ARTESANATO AO VIVO
28 de Julho a 27 de Agosto – no Rossio em Aveiro
REGRAS DE FUNCIONAMENTO
1. RAZÃO DE ORDEM
Com o surgimento da Carta de Artesão e das Oficinas Artesanais, torna-se necessário reavivar tradições, através de uma
mostra de artesanato, transmitindo cultura e saberes às gerações vindouras e aos que nos visitam na época do verão.
O ARTES E OFÍCIOS DE AVEIRO – ARTESANATO AO VIVO é uma organização conjunta entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Associação de Artesãos da Região de Aveiro – A BARRICA.
Definem-se com rigor algumas diretivas de execução de modo a otimizar meios e recursos.
2. OBJETIVOS
Constitui objetivo do ARTES E OFÍCIOS DE AVEIRO – ARTESANATO AO VIVO proporcionar a Aveiro e aos
que nos visitam, um contacto com os artesãos e os seus produtos, com a realização de uma mostra de artesanato,
criando deste modo um momento cultural, com rotatividade de artesãos, nesta época turística.
3. PERÍODOS DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Existirão 2 períodos em que os artesãos poderão participar:
1º Período – 28 de Julho a 11 de Agosto
2º Período – 12 a 27 de Agosto
3.2. A Organização reserva-se ao direito de poder alterar datas, horário e local, sem prejuízo dos artesãos, informando-os
atempadamente das mesmas.
4. CANDIDATURAS E REQUISITOS BASE DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Só podem participar neste certame Artesãos portadores de carta de unidade produtiva artesanal nos termos do
Decreto-Lei n.º 41/2001, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2002.
4.2. Os produtos artesanais que pretendem expor e vender, têm, obrigatoriamente, de ser de sua produção e de
estarem relacionados com as atividades em que se encontram reconhecidos (inscritos na respetiva Carta).
4.3. Cabe à Organização avaliar casos excecionais, e avaliar, em conjunto com cada expositor, do interesse e natureza
dos objetos a expor, objetivando a dignificação e prestígio do certame, tomando para o efeito as medidas cautelares que
forem julgadas convenientes.
4.4. Os artesãos podem candidatar-se à participação em 1 ou mais períodos.
4.5. Os interessados em participar devem entregar, ou enviar por carta ou correio electrónico, junto com a
documentação pedida na ficha de inscrição, a sua inscrição até ao dia 30 de Junho de 2017.
4.6. O trabalho ao vivo é um requisito de participação obrigatório, sendo que cada artesão deverá estar disponível para
o executar, durante 2 dias não consecutivos, em stand próprio para o efeito. Será elaborado um calendário entre todos
os participantes.
4.7. Cada participante depositará uma caução de 50€, que será devolvida após o cumprimento dos 2 dias de trabalho ao
vivo.
5. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
5.1. Competirá à Organização do Certame fazer a seleção dos participantes e enviar resposta à inscrição (por correio ou
correio eletrónico, até ao dia 10 de Julho de 2017.
5.2. A seleção dos artesãos a participarem no evento será efetuada, tendo em conta o cumprimento dos requisitos acima
referidos e cruzando os seguintes critérios:
- número de stands disponíveis;
- associados d’A BARRICA;
- preferência pelos artesãos do distrito de Aveiro;
- variedade dos setores;
- equilíbrio entre artesanato tradicional e contemporâneo;
- a qualidade dos produtos apresentados, salientando o ponto 4.3.
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6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Serão critérios de exclusão do Artesão da participação no ARTES E OFÍCIOS DE AVEIRO – ARTESANATO AO
VIVO:
- o não preenchimento completo da inscrição;
- a falta de envio da documentação pedida na inscrição;
- a falta de envio do pagamento correspondente a 50% do valor do stand;
- a falta de envio da caução do trabalho ao vivo;
- não possuir Carta de Artesão;
- não ter Atividade iniciada nas Finanças;
- não estar disponível para trabalhar ao vivo.
7. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA OCUPAÇÃO
7.1. Os espaços serão constituídos por stands 3x3 m, com alcatifa e energia elétrica e custarão consoante o período de
participação:
Totalidade do evento – sócios com quotas regularizadas: 400€; os outros artesãos: 600€
1 Período – sócios com quotas regularizadas: 225€; os outros artesãos: 350€
Caução trabalho ao vivo – 50€
7.2. O pagamento devido pela ocupação dos espaços, terá de ser feito, 50% no ato da inscrição + caução do trabalho
ao vivo e o restante antes da montagem do respetivo stand. O pagamento pode ser efetuado em dinheiro, cheque
dirigido à Associação de Artesãos da Região de Aveiro – A BARRICA, ou por transferência bancária para a conta NIB –
0010 0000 3239 4220 001 27 do banco BPI, devendo o respetivo comprovativo da transferência ser enviado com a
inscrição.
7.3. Quando o pagamento for efetuado por cheque e em caso de falta de provisão do mesmo, o expositor sujeita-se de
imediato, quer à suspensão da atividade em ulteriores certames, quer à responsabilidade civil e penal que ao caso
couber, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor.
7.4. Aos artesãos que não forem selecionados a participar, será devolvido de imediato o valor pago no ato da inscrição.
7.5. Os respetivos recibos referentes aos pagamentos efetuados serão disponibilizados após a conclusão do pagamento
referente ao stand.
8. LOCAL E FUNCIONAMENTO
8.1. O ARTES E OFÍCIOS DE AVEIRO – ARTESANATO AO VIVO terá lugar no Rossio, em Aveiro, em horário a
disponibilizar a quando confirmação da participação e que terá de ser cumprido por todos os participantes.
8.2. Compete à Organização do certame distribuir os artesãos selecionados pelos espaços.
8.3. A ocupação e montagem dos stands será no primeiro dia de cada período, de manhã.
8.4. Após a descarga dos materiais, e durante o horário de abertura, não é permitida a permanência de viaturas no
espaço destinado à feira.
8.5. A receção/secretariado do certame será na sede d’A BARRICA, onde os artesãos se deverão dirigir no primeiro dia
do respetivo período, para efetuar o restante pagamento e onde será indicado o stand a ocupar e entregue a respetiva
chave.
8.6. Não será permitido colar, pintar, pregar ou perfurar as paredes dos stands.
8.7. A Organização não fornece qualquer tipo de material de apoio.
8.8. Durante a noite existirá segurança, no período compreendido entre as 23h00 e as 7h00, sendo que no restante
tempo, a segurança do stand fica à responsabilidade do artesão.
10. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e o controlo do correto funcionamento do certame cabe à Organização.

Associação de Artesãos da Região de Aveiro – A BARRICA

Câmara Municipal de Aveiro

11. NOTA FINAL
11.1. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos de forma pontual e concertada, de forma a privilegiar os interessados
de todas as partes envolvidas no processo, dentro do quadro normativo e legal existente.
11.2. Qualquer sugestão deve ser feita por escrito, de modo a poder ser analisada pela Organização.

ARTES E OFÍCIOS DE AVEIRO
ARTESANATO AO VIVO
Ficha de Inscrição
Identificação do Expositor
Nome: ________________________________________________________________________________
Morada: _______________________________________________________________________________
Código Postal: ____________________________ Telefone: ______________ Telemóvel: _____________
E-mail: ___________________________________ Pág. Na Internet: ______________________________
Nº Contribuinte: ______________________ Nº Carta de Artesão: ____________________________
Designação da atividade: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Obs.:

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Produtos a Expor
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Lettering a afixar: _______________________________________________________________________
Dias propostos para trabalho ao vivo: __________________________________________________
Período de Participação
Totalidade do evento – 28 de Julho a 27 de Agosto
1º Período – 28 de Julho a 11 de Agosto
2º Período - 12 a 27 de Agosto
Pagamento
Valor: __________________

Transferência

Cheque

Numerário

Cheque nº: ________________________________ Banco: ________________________________

Declaro que tomei conhecimento, aceito e cumprirei as REGRAS DE FUNCIONAMENTO constantes
desta Ficha de Inscrição.
Data: __________________ Assinatura: ________________________________________________

Notas: Os artesãos que não pertençam à BARRICA terão de enviar juntamente com a inscrição fotocópia (frente e
verso) da Carta de Artesão e fotografias dos artigos a expor.
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Praça Joaquim de Melo Freitas - 3810-158 AVEIRO - PORTUGAL
TEL + FAX [+351] 234 424 014
E-MAIL: abarrica@gmail.com
WEB: www.aaabarrica.net

