
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO 379º ANIVERSÁRIO DA 

FREGUESIA DE AMOR 

 

A Freguesia de Amor, no âmbito da preparação dos festejos do 379º Aniver-

sário da Freguesia, saúda os representantes das Empresas com sede na 

freguesia de Amor, agradecendo desde já a sua colaboração e participação. 

 

Capítulo I – Objectivos e Finalidades 

Art.1º – A Freguesia de Amor decidiu realizar, no ano de 2009, a Comemo-

ração do 379º Aniversário da Freguesia de Amor. O evento visa a divulgação 

de todas as potencialidades existentes nas diversas localidades, entre as 

quais as empresas, as associações, as escolas, os artesãos e artistas. 

Art.2º – O evento pretende reunir todas as empresas, associações, colecti-

vidades e escolas locais com o intuito de divulgar/promover as suas activi-

dades e serviços. 

Art.3º – Além da contribuição das entidades acima referidas, o evento abrirá 

o espaço a todos os cidadãos da freguesia que queiram divulgar as suas 

actividades artísticas e culturais, ou os seus conhecimentos, fazendo a ponte 

entre o passado e o presente da freguesia. 

 

Capítulo II – Local, datas e Público-alvo 

Art.4º – O evento decorrerá nos “Altos de S. Paulo”, antigo Estaleiro da A17, 

identificado no documento I em anexo.  

Art.5º – A comemoração do 379º Aniversário da Freguesia de Amor terá 
lugar nos dias 12 e 13 de Setembro, sendo o dia 11 de Setembro reservado 
à abertura solene do evento. 

Art.6º – Longe de ser destinado apenas à população local, pretende-se que 

a comemoração do 379º Aniversário da Freguesia da Amor traga à nossa 



terra gente de todas as localidades do distrito de Leiria, promovendo Amor, 

enquanto freguesia, ao exterior. 

 

Capítulo III – Inscrição das entidades para a participação no evento 

Art.7º – A inscrição para a participação das entidades locais nas comemora-

ções do aniversário da freguesia terá de ser efectuada através do preenchi-

mento e entrega da Ficha de Inscrição em anexo (documento II) até 31 de 

Julho de 2009. A entrega pode ser feita na Junta de Freguesia ou através do 

e-mail co.jfamor@gmail.com.  

 

Capítulo IV – Espaços expositivos 

Art.8º – As entidades locais com fins lucrativos – empresas, restaurantes, 

pastelarias, entre outras – poderão usufruir de um espaço, coberto ou não, 

mediante pagamento, de acordo com o documento III em anexo  

 Art.9º – Os espaços serão atribuídos às entidades inscritas mediante as 

dimensões e condições exigidas para rentabilização do espaço expositivo 

existente.  

Art.10º – O pagamento dos espaços deverá ser feito até dia 24 de Julho, na 

Junta de Freguesia ou junto da Comissão Organizadora. Caso isso não se 

verifique as entidades terão de suportar um agravamento de 10% sobre o 

valor inicial, e estarão sujeitas à disponibilidade dos espaços expositivos.  

Art.11º - Terá de ser efectuado o pagamento de 50% do valor total do expa-

ço expositivo no acto de inscrição. Em caso de desistência estes 50% não 

serão devolvidos. 

 

Capítulo V – Espaço Gastronómico 

Art.12º - A logística necessária para cada espaço será da responsabilidade 

das entidades. 



Art.13º - A confecção dos alimentos no local deverá ser evitada, sendo que 

todos os requisitos de higiene exigidos deverão ser cumpridos e da respon-

sabilidade das entidades. 

Art.14º - Todos os espaços serão dotados de água, luz e corrente eléctrica.  

Art.15º - Todos os materiais necessários solicitados à Comissão Organiza-

dora – Fogão, lava-loiça, estrados – apenas serão disponibilizados se a 

Câmara Municipal de Leiria os puder dispensar. Caso contrário as entidades 

deverão responsabilizar-se pela sua existência. 

    

Capítulo VI - Regras de funcionamento 

Art.16º – Cada entidade terá à sua responsabilidade a decoração do espaço 

que lhe for atribuído, devendo este, no entanto, estar devidamente identifi-

cado (nome e logótipo).  

Art.17º – Cada entidade deverá, até 21 de Agosto, entregar uma listagem 

dos membros do pessoal que irão estar nos stands/espaços expositivos, a 

fim de serem emitidos os respectivos cartões de expositor que serão gratui-

tos. A organização não se responsabiliza pelo uso indevido de cartões extra-

viados. 

Art.18º – Os espaços serão abertos às entidades no dia 10 de Setembro de 

2009 a partir das 10h00, e deverão estar prontos para o início do evento até 

ao dia 11 às 15h00. 

Art.19º – Os stands deverão estar abertos e em funcionamento durante todo 

o horário do evento. 

Art.20º – A desmontagem dos stands só poderá ser efectuada no dia 14 em 

horário a definir, e depois de liquidadas todos os valores em divida, caso os 

haja. A saída dos materiais do recinto apenas poderá ser feita mediante 

apresentação de uma credencial de saída, que deverá ser levantada no 

secretariado. 



 

Capítulo VII– Segurança do Espaço 

Art.21º – A segurança do espaço do Evento será garantida por seguranças 

privados, nos dias 10, 11, 12 e 13 de Setembro entre as 00h00 e as 08h00. 

Art.22º – Os seguranças terão uma listagem dos membros do pessoal de 

cada stand. Apenas os membros identificados com os respectivos cartões de 

expositor poderão movimentar-se no espaço quando este não estiver aberto 

ao público. 

Art.23º – Durante o evento, todos os stands estarão sob responsabilidade 

das entidades e respectivos membros do pessoal entre as 08h00 e as 

24h00.  

 

Capítulo VIII – Publicidade 

Art.24º – A publicidade de cada entidade estará limitada ao próprio stand, 

não sendo autorizada a manifestação publicitária em qualquer outro local do 

evento. 

Art.25º – Todas as entidades participantes terão publicidade gratuita, em 

ecrã.  

 

Capítulo IX – Assistência Médica 

Art.26º – Durante o evento, e para garantir a assistência médica em caso de 

emergência, será efectuado um protocolo com os Bombeiros Voluntários de 

Leiria, que terão um equipa de prevenção. Em caso de necessidade a assis-

tência médica será prestada. 

 

 

  


