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Formulário de Candidatura – Feira de Artesanato (Especial de Natal) 2015 

 (Jardim do Mercado de Benfica) 

Nome do Artesão:  

 

Endereço: 

Código Postal: Tel.:     Telm.: 

E-mail: 

 

 

Dias Pretendidos: 

 

 

 

 

  

   Tipo de Artesanato:  

  

  

 

 

   Nome do Responsável que estará na Feira de Natal:   

   Outras Informações: 

 
Assinatura 
 
 Data:  

 

 

Informações: 

1. A Feira de Artesanato (Especial de Natal) será integrada na iniciativa MERCADO DE NATAL e realizada na Zona 

circundante do Jardim do Mercado de Benfica. 

2. A Feira de Artesanato (Especial de Natal) destina-se à exposição e venda de artesanato popular, decorrendo nos dias 12 

e 13 de dezembro de 2015 das 10h00 às 17h00. 

3. As tarefas de organização e gestão da Feira de Artesanato (Especial de Natal), concretamente as respeitantes a 

informação, inscrição e admissão de expositores, a distribuição, demarcação e identificação dos lugares, a solicitação de 

colaboração das forças de segurança, a fiscalização, controlo, promoção e divulgação, competem à Junta de Freguesia 

de Benfica ou outra entidade por si designada, bem como a decisão em aspetos omissos nas presentes informações. 

4. O expositor tem a responsabilidade de providenciar banca no tamanho máximo de 1,5 m de comprimento e cadeira de 

apoio para a sua banca. 

5. A participação na Feira de Artesanato (Especial de Natal) está sujeita ao pagamento de taxa de participação na Feira 

de Artesanato de Benfica, no valor total de 3,20 euros, sendo necessário efetuar candidatura. 

Candidatura: 

Obrigatório entregar Formulário de Candidatura - Feira de Artesanato (Especial de Natal) devidamente preenchido 

juntamente com Fotocópia de Cartão de Cidadão ou de Bilhete de Identidade e de Cartão de Contribuinte e Fotografias 

exemplificativas de artesanato a expor. 

As candidaturas deverão ser entregues presencialmente no edifício da Junta de Freguesia de Benfica, sito na Av. Gomes 

Pereira n.º 17, 1549-019 Lisboa, entre as 09h00 e as 20h00 ou remetidas por correio, sob registo e com aviso de receção, ao 

cuidado do Pelouro da Cultura, para o endereço referido, até dia 1 de dezembro de 2015. 
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