
V Feira Quinhentista  
de Aldeia Galega- Montijo 

7 a 9 Setembro 2018 

 

 
Ficha de candidatura para a exploração de espaço 

 

Nome: ___________________________________________________________________________  

BI/CC nº __________________________   Contribuinte nº _______________________________ 

Morada completa: __________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________________ Código Postal: ______________________ 

Telemóvel: _________________________   Email: _________________________________________ 

Breve discrição dos produtos a comercializar: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

     75 euros Artesanato local (bancas fornecidas pela Organização) 
 

 Metros: Valor: Artesanatos e Mercadores (artesanatos, místicos, chás, 
doces e bolos embalados) 40 euros, metro linear de frente, 
mínimo de 2,5 metros de frente 

 Metros: Valor: Frutos secos ou caramelizados, Fumeiro (queijos e presuntos 
embalados)   50 euros, metro linear de frente, mínimo 3 m 

   Metros: Valor: Licores, 70 euros, metro linear de frente, mínimo 3 metros 

 Metros Valor: Cervejas, 160 euros, metro linear de frente, mínimo 3 metros 
 

 Metros: Valor: Crepes, pão ou bolos elaborados na Feira em fornos de lenha 
80 euros, metro linear de frente, mínimo 3 metros 

 Metros: Valor: Pão ou bolos elaborados na Feira em forno eléctrico 

100 euros, metro linear de frente, mínimo 4 metros 

 Metros: Valor: Kebabs, porco no espeto ou comida diversa,  
130 euros, metro linear de frente, mínimo 5 metros 

 

Tenda própria: _______Dimensão da instalação: Frente com acessos ________ Fundo _________  

Potência eléctrica necessária: __________________________________________________________ 

Declaração / compromisso - para a exploração de espaços 
Para os devidos efeitos, declaro que me comprometo: 
- a explorar o espaço que me venha a ser atribuído na Vª Feira Quinhentista de Aldeia Galega-
Montijo, com respeito por todas as regras constantes no Regulamento de Consulta e 
Participação.  AO USO OBRIGATÓRIO DE TRAJE.  
Data: _____ de _____________________ de 2018  

 

Assinatura: ________________________________________________  

Toda a informação está no site http://www.associacaoaliusvetus.com  na página Expositores 

Email: associacao.aliusvetus@gmail.com       Telm: 962 483 731 

ALIUSVETUS-Associação Cultural História e Património Rua 5 Outubro, 64    2860-037 ALHOS VEDROS 

Facebook:     Feira Quinhentista de Aldeia Galega – Montijo 
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