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Nota Informativa 

Feira do Chocalho 2015 

 

Informam-se todos os interessados em apresentarem candidatura aos espaços disponíveis no 

recinto da Feira do Chocalho 2015 das datas, formas de inscrição e seleção dos participantes:  

1. Datas da Feira do Chocalho 2015 

A Feira do Chocalho, em Alcáçovas, decorrerá nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2015 

 

2. Fichas de Inscrição e Normas de Participação 

A ficha de inscrição e as Normas de Participação da Feira do Chocalho encontram-se 

disponíveis no site do Município de Viana do Alentejo em www.cm-vianadoalentejo.pt 

e nos serviços municipais, podendo ser solicitados em papel.  

Caso o desejem, os interessados poderão também enviar um email para ddsh@cm-

vianadoalentejo.pt ou realizar um telefonema, através do número 266 939 010, e 

solicitar o envio do documentação por email ou até por correio, caso não disponham 

de outra forma de comunicação. 

 

3. Espaços Disponíveis 

Conforme definido nas Normas de Participação da Feira existem até 57 espaços 

disponíveis para serem utilizados: 

 Até 11 espaços na Zona Institucional 

 Até 40 espaços do tipo “Lojinhas” 

 Até 6 espaços do tipo “ Tasquinhas” 

As candidaturas apresentadas a cada um destes espaços deverão cumprir o disposto 

nas Normas de Participação da Feira do Chocalho no que toca aos destinatários, sob pena de 

exclusão.  
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4. Preçário  

Os preços foram definidos em Reunião de Câmara no dia 1 de julho de 2015, tendo em 

conta o tipo de espaço e as zonas em que está organizada a feira.  

- Zona Institucional 

Tipo de Espaço Preço 

Organizações do concelho de Viana do Alentejo 

Tenda Branca de 9m2 (3x3) 0,00€ 

Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo 

Tenda Branca de 9m2 (3x3) 25,00€ + IVA 

 

- Zona Empresarial e de Exposição: 

Tipo de Espaço Preço 

Organizações do concelho de Viana do Alentejo 

Tenda Branca de 9m2 (3x3) 0,00€ 

Stand de 9m2 (3x3) 100,00€ + IVA 

Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo 

Tenda Branca de 9m2 (3x3) 25,00€ + IVA 

Stand de 9m2 (3x3) 200,00€ + IVA 

Empresários/Artesãos que desenvolvem a atividade Chocalheira 

Stand de 9m2 (3x3) 0,00€  

 

Tratando-se de uma Feira alusiva à Arte Chocalheira e, uma vez que no presente ano decorre a 

candidatura da Arte Chocalheira à UNESCO, considera-se que o espaço destinado a estes deve 

ser cedido a título gratuito, no limite de 1 stand por chocalheiro.  
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- Zona de Restauração e Tasquinhas 

Tipo de Espaço Preço 

Organizações do concelho de Viana do Alentejo 

Stand de 9m2 (3x3) 105,00€ + IVA 

Organizações não sedeadas no concelho de Viana do Alentejo 

Stand de 9m2 (3x3) 205,00€ + IVA 

 

NOTA:  

- No que toca aos preços propostos anteriormente para os stands, estes referem-se ao 

primeiro espaço/módulo a atribuir a cada uma das entidades, sendo que no caso de 

pretenderem mais do que um, o preço a cobrar corresponderá à totalidade do custo 

suportado pelo município. 

 

5. Período de Inscrição e Receção de Candidaturas  

O período de inscrições decorre de 2 a 10 de julho de 2015, até às 23:59h. 

As fichas de inscrição entregues fora do período definido não serão consideradas, 

ficando excluídas, o mesmo acontecendo com as fichas que se apresentem incompletas, isto é, 

com campos por preencher e sem estarem datadas e/ou assinadas.  

6. Formas de envio da ficha de inscrição 

Os interessados deverão enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida e 

assinada até à data limite de inscrição através de um dos seguintes meios: 

a) Correio eletrónico (Email): ddsh@cm-vianadoalentejo.pt 

b) Fax n.º 266 930 019 

c) Correio para a morada: Rua Brito Camacho n.º 13, 7090 -237 Viana do Alentejo 

d) Pessoalmente nas instalações do Balcão Municipal em Viana do Alentejo na Rua Brito 

Camacho n.º 13  
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7. Comunicação dos resultados da seleção 

Após análise das candidaturas apresentadas, os candidatados serão informados dos 

resultados, por telefone, até 15 de julho de 2015.  

8. Desistências 

As desistências deverão ser devidamente fundamentas e endereçadas ao município 

até ao dia 17 de julho de acordo com as Normas de Participação da Feira do Chocalho 

2015. 

9. Pagamentos 

Os pagamentos deverão ser efetuados até ao dia 20 de julho de 2015 de uma das 

seguintes formas: 

 Cheque à ordem do Município de Viana do Alentejo  

 Vale Postal 

 Dinheiro, sendo pago presencialmente no Balcão Municipal do Município 

 Transferência Bancários para NIB a disponibilizar após atribuição dos espaços. 

 

10. Informações  

Para mais informação poderá contactar os técnicos da DDSH – Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, através do telefone n.º 266 930 010 ou do email ddsh@cm-

vianadoalentejo.pt  
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