
REGULAMENTO DA FEIRA DE OPORTUNIDADES DE BENFICA 

Introdução

A Feira de Oportunidades é uma iniciativa dos cidadãos de Benfica à qual a Junta de Freguesia de Benfica
se associou, por considerá-la uma mais-valia para a freguesia.

Esta iniciativa tem origem no conceito das vendas de garagem/usados/velharias, sendo a inscrição e visita
da feira completamente gratuitas.

Data e Local

A Feira de Oportunidades terá lugar no Mercado de Benfica, na Rua João Frederico Ludovice, no dia 26 de
Janeiro de 2014, das 9h às 14h.

Condições de Participação

1. Os participantes deverão ser maiores de idade ou menores desde que acompanhados pelo Encarregado
de Educação ou Pai/Mãe.

2. A inscrição na Feira será realizada mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição, que poderá ser
solicitada na sede da Junta de Freguesia de Benfica, Avenida Gomes Pereira nº 17, 1549-019 Lisboa ou
através  do site www.jf-benfica.pt. E deverá ser entregue pessoalmente na sede da Junta ou ainda enviada
por correio eletrónico para geral@jf-benfica.pt 

3. A ficha de inscrição deverá vir sempre acompanhada com a fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão
do Cidadão do participante. Caso o participante seja menor de idade, a sua ficha de inscrição deverá vir
acompanhada com a fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão do Encarregado de
Educação ou Pai/Mãe.

4. As inscrições deverão ser feitas até 3 (dias) antes da iniciativa ter lugar.

5. A inscrição para a Feira de Oportunidades é completamente gratuita.

6. A reserva e distribuição de lugares será feita por ordem de inscrição, tendo os recenseados na freguesia
de Benfica prioridade sobre os não recenseados.

7. Os artigos poderão ser transacionados entre as 9h e as 14h.

8. Os participantes comprometem-se a respeitar o regulamento da iniciativa.

9. A iniciativa poderá ser cancelada pela Junta de Freguesia de Benfica, por motivos de força maior.



Artigos e objectos autorizados

Podem ser expostos e transacionados todos os objetos ou produtos usados, considerados tralha ou
velharias, à exceção dos seguintes:

a) Produtos alimentares que não estejam dentro do prazo de validade e devidamente acondicionados;

b) Medicamentos e especialidades farmacêuticas;

c) Desinfetantes, inseticidas e produtos afins;

d) Combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos;

e) Munições, pólvora e quaisquer materiais explosivos e detonantes;

f ) Materiais de construção civil;

g) Sementes, ervas e respetivos preparados;

h) Armas de qualquer natureza;

i) Automóveis e motociclos;

j) Roupa interior;

k) Eletrodomésticos de grande porte;

l) Material informático ou eletrónico pirateado (CDs, DVDs, etc)

m) Material com conteúdo explicitamente para adultos.

Condições de entrada na Feira

Todos os cidadãos poderão entrar no recinto da iniciativa de forma totalmente gratuita.

Responsabilidade

Todos os artigos expostos e transacionados são da exclusiva responsabilidade dos participantes da Feira
de Oportunidades de Benfica.

A Junta de Freguesia de Benfica não se responsabiliza por qualquer aspeto referente às transações
nem à qualidade dos produtos transacionados, sendo a responsabilização feita ao vendedor.

A Junta de Freguesia reserva-se o direito de solicitar a retirada de exposição e venda de quaisquer artigos
que não cumpram os requisitos supra enunciados.


