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DESPACHO 

  

AVISO DE ABERTURA 

 

INSCRIÇÕES PARA OS ESPAÇOS DA FEIRA DAS COLHEITAS DE AROUCA – EDIÇÃO 2022 

 

1. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

De 22 a 25 de setembro de 2022, irá decorrer mais uma vez a Feira das Colheitas, um dos mais 

importantes eventos culturais do território «Arouca Geopark Mundial da UNESCO». Informam-se 

todos os interessados que estão abertas as inscrições para participação na:  

- Feira de Artesanato  

- Feira dos Produtos Regionais 

- Feira dos Produtos do Campo  

As inscrições a entregar devem respeitar os termos e condições de funcionamento e participação 

previstos no respetivo regulamento.  

 

2. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

- Feira de Artesanato: Podem candidatar-se os artesãos de todo o território Nacional. 

 

- Feira dos Produtos Regionais: Destina-se a entidades singulares ou coletivas, com sede e 

estabelecimento comercial no Concelho de Arouca, devidamente coletadas ou em vias de se 

coletarem para o exercício da atividade de produção, exposição e venda de produtos regionais, 

nomeadamente, doçaria conventual, doçaria regional, mel, licores, compotas ou outros produtos 

da terra. 

 

- Feira dos Produtos do Campo: Destina-se a entidades singulares ou coletivas, residentes e com 

produção em Arouca, que exerçam a atividade de produção, exposição ou venda de produtos 

agrícolas. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

- Feira de Artesanato: Alameda D. Domingos de Pinho Brandão  

- Feira dos Produtos Regionais: Avenida 25 de Abril 

- Feira dos Produtos do Campo: Avenida 25 de Abril  

 

 

 

mailto:geral@cm-arouca.pt


  
 

Praça do Município • 4544-001 Arouca  •  Telef. 256 940 220 • Fax 256 943 045  •  email: geral@cm-arouca.pt  •  Contribuinte Nº.506 808 122 

 

4. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

- Feira de Artesanato e Feira dos Produtos Regionais 

Dia 22: 17h00 às 24h00  Dia 23: 17h00 às 24h00 

Dia 24: 10h00 às 24h00 Dia 25: 10h00 às 23h00 

 

- Feira dos Produtos do Campo  

Dia 22: 16h00 às 24h00  Dia 23: 11h00 às 24h00 

Dia 24: 10h00 às 24h00 Dia 25: 10h00 às 23h00 

 

Os candidatos a quem venha a ser concedido um espaço expositivo, comprometem-se a mantê-lo 

aberto e em funcionamento durante os horários referidos. 

 

5. CANDIDATURA 

5.1. Prazo: O prazo de inscrição decorre durante um mês a partir do dia de publicação do 

presente aviso, isto é, do dia 20 de junho até ao dia 20 de julho de 2022.  

5.2. Forma: Mediante preenchimento e entrega de ficha de inscrição conforme o respetivo 

regulamento.  

A candidatura poderá ser entregue na sede da AGA – Associação Geoparque Arouca 

(Otilia Vilar) ou na Loja Interativa de Turismo de Arouca. A candidatura formalizada por 

e-mail carece de confirmação de receção, conforme estipulado no respetivo 

regulamento. 

A candidatura a cada Feira (Artesanato, Produtos Regionais ou Produtos do Campo) 

deverá ser acompanhada dos documentos solicitados no respetivo regulamento. 

 

5.3. Só serão consideradas as candidaturas que sejam acompanhadas dos documentos 

referidos no respetivo regulamento.  

 

5.4. A apresentação da candidatura implica a aceitação, pelo candidato, dos termos e 

condições previstas no respetivo regulamento.  

 

6. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES  

Os candidatos aos quais seja adjudicado o direito de ocupação do espaço ficam sujeitos ao 

cumprimento de todas as condições e obrigações constantes nos respetivos regulamentos.  
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Para mais informações, os interessados poderão contactar: 

Câmara Municipal de Arouca em www.cm-arouca.pt, Facebook, através do telefone 256 940220 

(Otilia Vilar) ou através do e-mail otilia.vilar@cm-arouca.pt.  

 

Arouca, 17 de junho de 22 

 

 

 

 

 

(A Presidente da Câmara) 
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