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REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

IX MERCADO HISTÓRICO 
 
O IX Mercado Histórico de Vila Franca de Xira é promovido pelo CBEI-Centro de Bem-
Estar Infantil de Vila Franca de Xira, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem 
fins lucrativos, que presta apoio a crianças e jovens com idades compreendidas entre 
os 4 meses e os 15 anos e que tem como principal objetivo a cooperação com as famílias 
no desenvolvimento e educação dos seus filhos. 

 

1. Objeto 

É objeto do presente Regulamento o funcionamento do IX Mercado Histórico e as 
regras de atribuição de espaços para exploração no evento. 

 
2. Objetivo Geral 

É objetivo geral para este ano a recriação da passagem da corte do futuro Cosme III de 
Médici, Duque da Toscana, no ano de 1669.  

Ainda no reinado de D. Afonso VI, mas em plena regência de D. Pedro II, este período 
tem como objetivo registar todas as circunstâncias desta visita. 

 
3. Objetivo Específico 

São objetivos específicos deste evento: 

a) Função pedagógica / lúdica; 

b) Recriação Histórica do comércio, artes e ofícios medievais; 

c) Recriação do artesanato nacional e internacional. 

 
4. Data e Local 

1. O IX Mercado Histórico decorrerá nos dias 31 de maio, 1, e 2 de junho de 2019. 

 
2. O IX Mercado Histórico decorrerá no centro da cidade de Vila Franca de Xira, nas 
seguintes artérias: Rua Fausto Nunes Dias | Rua dos Loureiros | Rua José Maria Ferreira 
Delgado | Travessa das Parreiras | Largo Conde Ferreira e parque de estacionamento 
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contíguo | Rua Armando | Praceta da Justiça | Travessa da Justiça | Rua José Dias da 
Silva | Rua Alves Redol | Rua António Lúcio Batista.  

3. As artérias referidas no ponto 2. serão divididas em zonas, conforme o anexo IV deste 
regulamento. 

 
5. Período de funcionamento 

Os espaços dos participantes têm de estar abertos nos dias 31 de maio, 1, e 2 de junho 
de 2019, nos seguintes horários: 

 31 de maio 1 de junho 2 de junho 
Mercadores e Artesãos (*) das 19h00 

às 24h00 
das 12h00 
à 01h00 

das 12h00 
às 22h00 Regatões | Tavernas (*) 

(*) de acordo com conceitos descritos no Capítulo 9 do presente Regulamento 

 

6. Responsabilidade 

O IX Mercado Histórico é da responsabilidade do CBEI que se reserva no direito de 
apreciação das candidaturas consoante a disponibilidade dos espaços e a relevância 
para o evento. 

 
7. Elementos do Processo 

a) O presente Regulamento 

b) Ficha de Inscrição (Anexo I); 

c) Regras de higiene e segurança alimentar (Anexo II); 

d) Declaração / compromisso de aceitação (Anexo III); 

e) Mapas do evento (Anexo IV); 

f) Declaração RGPD (Anexo V). 

 
8. Destinatários 

Este regulamento destina-se a pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade 
de mercadores, artesãos, regatões ou taverneiros, que promovam a venda e/ou 
demonstração de produtos característicos da época, e de acordo com os conceitos 
descrito no ponto seguinte do presente regulamento. 

 

9. Conceitos 

Consideram-se, para todas as pessoas singulares ou coletivas, os seguintes conceitos: 
a) Mercadores: todos os que promovam a venda de produtos e/ou materiais 
enquadrados na época medieval, que possam ser, ou não, produzidos pelos próprios, 
como por exemplo, armas, pedras, vestuário, etc.;  



 

www.cbei.pt 
 
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 
R. Dr. Vasco Moniz nº22, 2600-273 Vila Franca de Xira, Portugal, 
 Tel +351 263 286 800 , Fax +351 263 094 050, Email geral@cbei.pt, Nif 500 060 770  3 de 7 

 
 
 

b) Artesãos: todos os que promovam a venda de produtos e/ou materiais com produção 
própria e de forma artesanal, como por exemplo, sabonetes, licores (sem consumo no 
local), bijuteria etc.; 

c) Regatões: todos os que promovam o pequeno comércio de bens alimentares de 
abastecimento diário, como por exemplo, crepes, pão com chouriço, licores, fogaças, 
doces tradicionais ou conventuais, etc… 

d) Tavernas: Todos os que promovam confeção/venda de sabores e hábitos alimentares 
característicos da época, como por exemplo, porco no espeto, sandes, pratos da época, 
etc...  

 
10. Distribuição dos participantes 

a) O espaço do evento é organizado em dois espaços (Anexo IV) podendo os 
participantes ser colocados em qualquer uma das zonas. 

b) A distribuição dos espaços é da inteira responsabilidade do CBEI.  

c) O local será indicado aos participantes aquando da sua chegada ao local da 
realização do evento, não podendo haver troca entre os mesmos sem autorização da 
organização. 

11. Taxas de participação e pagamentos 

1. Taxas de participação: 
As taxas de participação apresentadas são referentes aos três dias da duração do IX 
Mercado Histórico. 

Artesãos e Mercadores (*) Tenda própria 
até 9m2  

Tenda própria 
com mais de 9m2 

Banca da Organização (3) 

Concelho VFXira (1) 40,00 euros 10,00 euros por m2  
(acresce ao valor inicial) 

70,00 euros Limitadas 
ao stock  Outros concelhos (2) 55,00 euros 85,00 euros 

 

Regatões (*) 
Tenda própria 

até 9m2 
Tenda própria 

com mais de 9m2 
Concelho VFXira (1) 

300,00 euros 
30,00 euros por m2 

 (acresce ao valor inicial) Outros concelhos (2) 
 

Tavernas (*) Tenda própria 
até 9m2 

Tenda própria 
com mais de 9m2 

Concelho VFXira (1) 
500,00 euros 

30,00 euros por m2 
(acresce ao valor inicial) Outros concelhos (2) 

 

IPSS e Associações (4) 
Tenda própria 

até 9m2 
Tenda própria 

com mais de 9m2 
Banca da Organização (3) 

Concelho VFXira (1) 5,00 euros 
10,00 euros por m2  

(acresce ao valor inicial) 
10,00 euros 

(limitadas ao stock) 
 
(*) de acordo com conceitos descritos no Capítulo 9 do presente Regulamento; 
(1) participantes com residência e/ou sede social oficial no concelho de Vila Franca de Xira, e todos os que estejam inscritos na Associação de 
Artesãos do Concelho de Vila Franca de Xira (comprovativo obrigatório) 
(2) participantes com residência e/ou sede social oficial fora do concelho de Vila Franca de Xira; 
(3) Banca fornecida pela organização com a dimensão de 1,5m2; Limitadas ao stock 
(4) só se aplica para a participação na modalidade de Artesãos ou Mercadores. 
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2. Pagamentos 

a) Os pagamentos deverão ser feitos em cheque endossado ao CBEI ou por 
transferência bancária para o IBAN: PT50.0035.0873.00060200830.93 

b) As inscrições só serão consideradas válidas após boa cobrança ou envio de 
comprovativo para o endereço de email mercadomedieval@cbei.pt  

c) O pagamento terá de ser efetuado no prazo de 5 dias úteis após notificação da 
aprovação da candidatura. 

d) Em caso de desistência ou não comparência, não há direito a reembolso da quantia 
paga. 

 
12. Condições especiais 

O CBEI reserva para si o direito de atribuir condições especiais de participação. 

 
13. Aceitação das candidaturas 

A aceitação das candidaturas será notificada aos candidatos por email, logo após a 
avaliação das mesmas. 

 
 

14. Candidatura 

1. As candidaturas deverão ser compostas pelos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

b) Ficha de Declaração / Compromisso de Aceitação devidamente assinada (Anexo III); 

c) Descrição do material/produtos para venda; 

d) Fotografias dos produtos a vender e da tenda (todos os artesãos e mercadores têm 
de ter tenda própria), com as dimensões exactas; 

e) Declaração de Início de Atividade; 

f) Fotocópia de documento identificativo (Bilhete de Identidade e Cartão de 
Contribuinte ou Cartão do Cidadão), aceitando implicitamente o consentimento 
previsto no número 2, do artigo 5º, da Lei nº 7/2007, de 5 de fevereiro; 

 

2. Não será considerada qualquer candidatura que não esteja acompanhada dos 
documentos referidos no ponto anterior. 

 

3. A prestação de falsas declarações pelos candidatos determina, consoante os casos, a 
rejeição da respetiva candidatura e exclusão do candidato. 

 

mailto:mercadomedieval@cbei.pt
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4. As candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 11 de maio de 2019. 

 

5. As candidaturas deverão ser remetidas: 

a) Por carta, em correio registado e com aviso de receção para: Centro de Bem Estar 
Infantil de Vila Franca de Xira, Rua Dr. Vasco Moniz, n.º 22, 2600-273 Vila Franca de Xira 

b) Por email, para o endereço: mercadomedieval@cbei.pt 

c) Entregues em mão na morada mencionada na alínea a), no período entre 09h00 e 
as 17h00, sendo emitido o respetivo recibo comprovativo da entrega. 

 
15. Esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das regras 
apresentadas no presente regulamento podem ser solicitados por: 

a) Via telefónica, através do telefone número (+ 351) 263 286 800, no período entre as 
09h00 e as 17h00, solicitando uma das pessoas responsáveis pela organização do 
Mercado Histórico; 

b) Por correio electrónico, através do endereço: mercadomedieval@cbei.pt 
 

16. Critérios de Apreciação 

 
O CBEI reserva-se no direito de definir os critérios segundo os quais apreciará as 
candidaturas. 

 
17. Deveres e obrigações dos participantes 

 
a) Durante o IX Mercado Histórico os participantes só podem vender exclusivamente os 
produtos a que se propuseram na candidatura; 

b)  Os participantes terão que decorar o seu espaço recriando a época referida no 
capítulo 2 (Objectivo Geral) do presente regulamento, deverão identificar a sua tenda 
com materiais como o papel pardo, tecido ou madeira, e os vendedores deverão estar 
devidamente trajados de forma a repercutir o mais possível a época supramencionada; 

c) Cada participante deve estar munido de equipamento elétrico (lâmpadas, extensões 
eléctricas, etc.), caso pretenda que a sua tenda seja iluminada; 

d) Cada participante é responsável pela limpeza e segurança interna dos espaços, bem 
como pelos seus bens; 

e) Os participantes devem afixar no primeiro dia do evento os preços dos artigos nos 
termos da legislação vigente; 

mailto:mercadomedieval@cbei.pt
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f) O uso de materiais plásticos, como por exemplo, copos, talheres, etc., é 
expressamente proibido, aplicando-se uma coima no valor de 100 euros por cada dia 
de utilização; 

g) Os participantes ficam obrigados a manter o espaço aberto ao público durante o 
período e horário de funcionamento do IX Mercado Histórico, constante no capítulo 5 
(Período de Funcionamento) do presente regulamento; 

h) As tendas devem estar devidamente montadas e equipadas até às 13h00 do dia 31 
de maio de 2019; 

i) As tendas com produtos alimentares deverão cumprir com todas as regras de higiene 
e segurança alimentar de acordo com o Anexo II do presente Regulamento e demais 
legislação em vigor; 

j) As candidaturas aceites no âmbito da restauração e bebidas, na qualidade de 
Regatões e taverneiros implicam que os participantes se dirijam à Loja do Munícipe 
em Vila Franca de Xira, no sentido de procederem ao respetivo licenciamento. Poderão 
ainda apresentar a comunicação prévia através do email lojadomunicipe@cm-vfxira.pt 

k) Os participantes devem respeitar a legislação vigente sobre direitos do consumidor; 

l) É da responsabilidade dos participantes zelar pelos seus produtos e pela sua tenda 
em caso de condições climáticas adversas; 

m) Os participantes devem precaver-se de proteções para as suas tendas (ex.: oleados 
ou outros). A sua utilização deve ser limitada em casos de evidente necessidade e 
devem ser retirados logo que possível; 

n) A zona de implantação do IX Mercado Histórico é no centro da cidade de Vila 
Franca de Xira, pelo que, alertamos que algumas ruas são estreitas e inclinadas, 
devendo os participantes salvaguardarem esta situação vindo preparados para 
essas condições. 

 
18. Deveres da organização 

a) Instalação de ponto de luz (acesso à rede eléctrica); 

b) Instalação de ponto de água (apenas para participantes na qualidade de Regatões); 

c) Limpeza dos espaços comuns do IX Mercado Histórico, de acordo com as artérias 
mencionadas no Capítulo 4 do presente Regulamento; 

d) Animação que incluirá, respeitando a época histórica do evento, música, teatro, 
danças, recriações históricas, jogos e atividades de época, espaço dedicado às crianças, 
ateliers temáticos da época, itinerância de percussão e malabares, entre outras. As 
actividades de animação poderão ser fixas ou itinerantes, de forma a abranger toda a 
área definida no Capítulo 4 do presente Regulamento; 

e) Decoração geral das artérias mencionadas no Capítulo 4 do presente Regulamento, 
de forma a repercutir a época histórica do IX Mercado Histórico; 

mailto:lojadomunicipe@cm-vfxira.pt
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f) Segurança do espaço público, nas artérias mencionadas no Capítulo 4 do presente 
Regulamento, não sendo responsabilidade da organização eventuais furtos, roubos ou 
danificação de materiais nos espaços e/ou bancas de cada um dos participantes. 

 

19. Aceitação 

a) A não aceitação deste regulamento implicará a exclusão do evento; 

b) Os candidatos selecionados não podem ceder a terceiros a sua presença no evento; 

c) O envio da candidatura implica a aceitação de todas as cláusulas presentes neste 
regulamento; 

d) A organização reserva-se ao direito de selecionar os participantes, de acordo com a 
prestação no ano imediatamente anterior. 

20. Proteção de dados 

a) Todos os dados recolhidos no âmbito e na sequência do processo de candidatura são 
feitos de acordo com o artigo 6.º do Regulamento sobre a Proteção de Dados 
(Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e os mesmos destinam-se 
exclusivamente a todos os procedimentos necessários, por parte do Centro de Bem 
Estar Infantil de Vila Franca de Xira, para a boa execução e cumprimento normativo 
inerentes à realização do IX Mercado Histórico, sendo que o tratamento e localização 
dos mesmos cumprem o disposto na regulamentação supracitada. Em qualquer 
momento poderá solicitar a sua remoção ou alteração, de acordo com o n.º 3, do artigo 
7.º do mesmo Regulamento. 

b) A política de privacidade do Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 
poderá ser consultada em http://www.cbei.pt/politica-de-privacidade-e-cookies/  

 
21. Integração de lacunas 

Aos casos omissos aplicam-se as disposições legais em vigor. 

 
 

Vila Franca de Xira, 22 janeiro, 2019 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

IX MERCADO HISTÓRICO 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NIF: ____________________  Contato: _____________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

Tipo de artesanato/produtos: 

______________________________________________________________ 

:: Obrigatório traje da época :: 

Qualidade de participação (consultar Capítulos 9 e 11 do Regulamento): 
 
1 – Artesão ou Mercador concelho 

Artesão  | Mercador  

Tenda própria até 9m2 (40,00€)       

Tenda própria com mais de 9m2 (+10,00€/m2)   ____m2 

Banca da organização 1,5m2 (70,00€)   
 
2 – Artesão ou Mercador fora do concelho 

Artesão  | Mercador  

Tenda própria até 9m2 (55,00€)       

Tenda própria com mais de 9m2 (+10,00€/m2)   ____m2 

Banca da organização 1,5m2 (85,00€)   
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3 – Regatão 

Tenda própria até 9m2 (300,00€)       

Tenda própria com mais de 9m2 (+30,00€/m2)   ____m2 

 
4 – Tavernas 

Tenda própria até 9m2 (500,00€)       

Tenda própria com mais de 9m2 (+30,00€/m2)   ____m2 
 
 
5 – IPSS ou Associação do concelho 

Artesão  | Mercador  

Tenda da organização (10,00€)    

Tenda própria até 9m2 (5,00€)    
Tenda própria com mais de 9m2 (+10,00€/m2)    ___m 

:: Necessitamos de saber exatamente quais as dimensões da tenda/banca, pois um 
dos critérios de distribuição dos espaços é a dimensão da tenda :: 

Pretende acesso a ponto de luz (acesso rede eléctrica)? 

Sim   Não:  

::: O espaço do evento é organizado de acordo com o Anexo IV podendo os 
participantes ser colocados em qualquer uma das zonas. 

O local será indicado aos participantes aquando da sua chegada ao local da 
realização do evento, não podendo haver troca entre os mesmos sem autorização da 
organização. ::: 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 

:: Anexar Declaração / Compromisso de aceitação :: 

Para mais esclarecimentos contactar: 

Telefone: (+351) 263 286 800 

Email: mercadomedieval@cbei.pt  

mailto:mercadomedieval@cbei.
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ANEXO II 

REGRAS DE HIGIENE E SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

 

 

1. Todas as instalações devem ser mantidas limpas e em boas condições, de forma 

a evitar o risco de contaminação dos géneros alimentícios e a presença de 

agentes nocivos. 

 

2. Os produtos alimentares expostos nos estabelecimentos deverão estar em 

recipientes próprios, pelo menos a 20 cm do solo, e ao abrigo das condições 

climáticas ou de outros fatores poluentes. 

 

3. Os participantes devem apresentar-se com cuidadosa higiene corporal, efetuar 

lavagem frequente das mãos e reduzir o mínimo contacto com os alimentos. 

Devem utilizar vestuário limpo e adequado (que confira proteção). 

 

4. Todos os artigos, aparelhos e equipamentos devem ser mantidos rigorosamente 

limpos e em bom estado de conservação. 

 

5. Todos os espaços da área alimentar (Regatões) devem ser munidos de licença 

camarária autorizando a venda e a presença no Mercado. 

 

6. Para além do enunciado, todos os espaços da área alimentar devem cumprir 

com a legislação em vigor no que respeita à segurança alimentar. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO/COMPROMISSO DE 
ACEITAÇÃO 

                                       

 

Para os devidos efeitos _______________________________________________________ 

__________________________________________, declara que se compromete a 

explorar o espaço que lhe venha a ser atribuído no IX Mercado Histórico, com respeito 

por todas as regras constantes no Regulamento de Participação. 

 

 

 

Data_____ de _______________ de 2019 

 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

 

:: Anexar documentos constantes do ponto 1, do capítulo 14 do presente regulamento :: 

 

Observações: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

MAPAS DO EVENTO 

 

Zona 1 - Parque da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira 

• Palco  
• Tavernas  

Zona 2 - Largo Conde Ferreira 

• Regatões  

Zona 3 - Rua José Maria Ferreira Delgado 

• Artesãos e/ou Mercadores 

Zona 4 - Rua Fausto Nunes Dias 

• Artesãos e/ou Mercadores 

Zona 5 - Rua dos Loureiros 

• Artesãos e/ou Mercadores 
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Zona 1 - Praceta da Justiça 

• Palco 
• Artesãos e/ou Mercadores 

Zona 2 - Praceta da Justiça 

• Artesãos e/ou Mercadores  

Zona 3 – Travessa da Justiça 

• Taverna 
• Artesãos 

Zona 4 – Praceta da Justiça 

•  Artesãos e/ou Mercadores 

Zona 5 – Rua José Dias da Silva 

• Regatão 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 
Regulamento sobre a Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) 

 
                                       

 

Para os devidos efeitos _______________________________________________________ 

__________________________________________, declaro que tomei conhecimento que 

a recolha de todos os dados é feita de acordo com o artigo 6.º do Regulamento sobre a 

Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016) e os mesmos 

destinam-se exclusivamente a todos os procedimentos necessários, por parte do Centro 

de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, para a boa execução e cumprimento 

normativo inerentes à realização do IX Mercado Histórico, sendo que o tratamento e 

localização dos mesmos cumprem o disposto na regulamentação supracitada. Em 

qualquer momento poderá solicitar a sua remoção ou alteração, de acordo com o n.º 3, 

do artigo 7.º do Regulamento supracitado. 

  

Data_____ de _______________ de 2019 

 

 

Assinatura: _______________________________________ 


