EXPOLIXA - FEIRA DE ARTESANATO, GASTRONOMIA e TURISMO
A COOPLIXA - Cooperativa do Bordado da Lixa, com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras,
União das Freguesias de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim, União das Freguesias de Macieira da
Lixa e Caramos e União de Freguesias de Vila Verde e Santão, vai levar a efeito a 19ª edição da
EXPOLIXA nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2019.
Pretende-se dar continuidade ao bem acolhido regresso da EXPOLIXA, alargando ao Turismo, a Feira de
Artesanato e Gastronomia.
REGULAMENTO da EXPOLIXA 2019
1 - Inscrições
1.1 - As candidaturas de Artesãos em nome individual, Unidades Produtivas Artesanais, Associações de
Artesãos, Associações de Desenvolvimento Local, Câmaras Municipais e demais entidades, deverão ser
formalizadas nas inscrições online na página do evento em www.expolixa.pt.
1.2 - A confirmação da inscrição, deverá ser efectivada, com o pagamento do valor da inscrição, no
prazo de 15 dias após receberem a informação da aceitação da presença na Feira.
1.3 - Só poderão candidatar-se com tipos de artesanato característicos das respetivas regiões,
reconhecidos como tal e devidamente catalogados segundo o Repertório de Atividades Artesanais –
Portaria nº 193/2003, de 13 de outubro.
1.4 - A seleção das candidaturas obedecerá a critérios de genuinidade e qualidade e é da exclusiva
competência e responsabilidade da Organização.
1.5 - Nos critérios de seleção é dada preferência aos detentores de Carta de Artesão, sendo fator de
valoração as demonstrações de Trabalho ao Vivo.
1.6 - Porque a EXPOLIXA tem como objetivo apoiar o artesanato local, maioritariamente representado
por bordados manuais, esta forma de artesanato será previlegiada nos critérios de seleção.
2 - Local
Praça do Comércio, na cidade da Lixa, concelho de Felgueiras.
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3 - Horário
A Feira estará aberta ao público no seguinte horário:
Quinta-Feira, dia 15 de agosto: 17h00 – 24h00
Sexta-Feira, dia 16 de Agosto: 16h00 - 24h00
Sábado e Domingo, dias 17 e 18 de Agosto: 14h00 - 24h00
4 - Condições de participação:
4.1 - Os pagamentos devidos deverão ser efectuados por transferência bancária para o NIB indicado na
mensagem de confirmação da aceitação da participação.
5 - Apoios
5.1 - Aos artesãos, possuidores de carta de artesão ou de unidade produtiva artesanal, que residam a
mais de 25 Km de distância da cidade da Lixa, a organização oferecerá uma refeição diária por stand no
recinto da Feira. As senhas serão distribuidas pela organização em cada dia, após a abertura.
5.2 - Aos artesãos referidos na alínea anterior, será ainda facultado gratuitamente alojamento em
unidades locais, dentro das disponibilidades e condições existentes.
6 - Animação da Feira
A Organização promoverá, diariamente, animação com música popular, folclore e outros artistas
convidados.
7 - Condições gerais
7.1 – O recinto é devidamente vigiado de dia e de noite e a entrada é gratuita.
7.2 - A Organização não se responsabilizará por desvios ou quaisquer deteriorações dos materiais
expostos, mesmo que motivadas por causas naturais ou de qualquer outro tipo.
7.3 - É da responsabilidade de cada expositor a autenticidade e qualidade dos produtos expostos, bem
como a adequação às normas em vigor.
7.4 - A montagem, limpeza e decoração de cada stand é da responsabilidade de cada artesão, sendo
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que não é permitida qualquer aplicação à estrutura que possa danificar as laterais e fundo da mesma.
7.5 - A inscrição obriga à aceitação deste Regulamento e demais diretivas emanadas pela Organização.
7.6 - As dúvidas ou casos omissos suscitados pela aplicação deste Regulamento serão resolvidos caso a
caso pela Organização.
7.7 - Será atribuído o certificado de participação no final da Feira.
8 - Montagens e Desmontagens
8.1 - A atribuição dos espaços é da responsabilidade da organização. Estes espaços devem começar a
ser ocupados no dia 15 de agosto, a partir das 8 horas (altura em que o espaço passa a ser guardado) e
a preparação de stands deve terminar antes das 17 horas do mesmo dia, hora de abertura ao público
sendo que a inauguração será às 18 horas.
8.2 - A desmontagem deve proceder-se a partir das 24h00 do dia 18 de agosto até à 02h00 do dia 19 de
Agosto, continuando a partir das 8 horas até às 12 horas deste mesmo dia.
9 - Condições de participação
9.1 - Aos expositores cuja candidatura seja aceite pela organização, sera atribuido um stand de 3 x 3 m2,
para a totalidade dos dias do evento, de acordo com o solicitado no boletim de candidatura. Os
expositores da área da gastronomia com serviço de restauração terão direito a um espaço próprio com
esplanada, com mesas e cadeiras.
Tipo de expositor

Localização

Valor

Artesão

Stands Artesanato

75 €

Doçarias e Bebidas

Stands Doces/Bebidas

150 €

Restauração

Espaço restauração

400 €

Tascas

Espaço Tascas

200 €

Turismo

Stands Turismo

225 €

Outros

Outros stands

100 €
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