
 

Regulamento Provisório da Feira dos Tarecos e de Artesanato 
 
 
 

 

Os Tarecos e artesanato são objetos emblemáticos da sociedade e a sua preservação 

tem vindo a conquistar cada vez um maior número de interessados. Através da 

organização da primeira Feira dos Tarecos e Artesanato pretende-se promover junto da 

comunidade, um pouco de cada um de nós, os saberes, a cultura, a história, 

incentivando o colecionismo, reciclagem e o comércio de rua. 

Aguarda-se igualmente que esta 1ª feira proporcione um bom momento de convívio. 

A 1ª Feira dos Tarecos e Artesanato da Malveira rege-se pelas presentes normas de 

funcionamento e pelas normas legais e regulamentares em vigor. 

Após a realização desta primeira experiência, será elaborado um Regulamento 

definitivo, mais pormenorizado e específico, em relação a espaços, taxas, periodicidade 

e outros requisitos que se entenderem como necessários. 

 

Artigo único 

1. Esta feira é organizada pela direção do Rancho Folclórico da Malveira e a 

direção do Clube Hiperactivo, com o apoio da União de Freguesias de Malveira 

e S. Miguel de Alcainça. 

 

2. A feira localiza-se no Largo da Feira (em frente ao antigo edifício da Junta de 

Freguesia da Malveira). 

 

3. O espaço dispõe de dezenas de lugares, sendo que esta 1ª feira dará à 

organização a ideia da totalidade de participantes que poderão participar no 

futuro. 

 

4. Nesta 1ª feira os feirantes irão colocar-se à medida que cheguem ao espaço, 

tendo em conta o bom senso de que o mesmo é para uso de todos os 

interessados. 



 

5. O início da montagem é às 9 h. O início das vendas prevê-se para as 10h. O 

encerramento às 17h. 

 

6. A organização dá prioridade aos feirantes do concelho, mas se o espaço permitir, 

poderá ser alargado a feirantes de concelhos limítrofes. 

 

7. A Feira dos Tarecos e Artesanato permite promover a exposição, venda, compra e 

troca de antiguidades e velharias, nomeadamente: livros, discos, porcelanas e 

loiças, roupas, malas e sapatos usados, brinquedos, moedas, selos, postais, 

móveis, artigos de decoração, e outros objetos afins, assim como artesanato. 

 

8. A exposição e venda de produtos que não se enquadrem no número anterior não 

serão permitidas, designadamente bebidas alcoólicas, animais vivos ou mortos, 

medicamentos, ferramentas, sucatas ou outros produtos que não se ajustem no 

objeto da Feira ou cuja venda e/ou exposição esteja interdita por lei. 

 

9. A direção do Rancho Folclórico da Malveira terá um espaço de venda de sandes e 

sumos (assenta esta venda na angariação de fundos para esta associação). 

 

10. A direção do Clube Hiperativo (sede em frente ao espaço da feira) terá bifanas para 

servir quem assim pretender. 

 

11. Nesta 1ª feira, que será experimental para a organização, não haverá taxa fixa. No 

final cada feirante dará uma contribuição monetária (ao seu critério), para o Rancho 

Folclórico da Malveira. 

 

12. É dever do feirante manter o local limpo durante e após a feira. 

 

13. É dever do feirante afixar os preços de venda ao consumidor. 

 

14. É dever do feirante zelar pela segurança das suas peças.  



15. É dever do feirante tratar com cortesia os restantes feirantes, frequentadores, 

clientes, autarcas e elementos da organização, respeitando as indicações que lhe 

sejam dadas, de modo a permitir a boa organização e funcionamento da feira. 

 

16. Não é permitida a circulação de viaturas no recinto no decorrer na feira. 

 

17. Não é permitido aos feirantes/expositores, a utilização de qualquer tipo de música 

ou a realização de qualquer forma de publicidade sonora.  

 

18. Todos os objetos considerados como “velharias” terão de estar em bom estado de 

uso e limpeza. 

 

19. Qualquer opinião ou crítica que ajude a melhorar esta feira, deverá ser emitida à 

direção do Rancho Folclórico da Malveira ou do Clube Hiperactivo. 

 

20. Cada interessado nesta 1ª feira deverá inscrever-se utilizando a ficha de inscrição 

que se encontra no site da UFMSMA, até ao dia 22 de fevereiro de 2018. 

 

21. A organização procederá à divulgação e publicidade do evento usando os meios ao 

seu dispor. Os feirantes poderão fazer igualmente a divulgação. 

 

22. Caso o feirante não possa estar presente após a sua inscrição, deverá informar a 

organização pelo nº 962 935 185 ou 911 906 525. 

 

23. Os feirantes poderão utilizar os sanitários do 1º andar do edifício da Freguesia da 

Malveira. 

 

24. A data da feira pode sofrer alterações devido às condições climatéricas; mas os 

inscritos serão contactados. 


