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O Mercado Oitocentista do Vimeiro é um evento de recriação histórica com 
mostra de costumes, artes, ofícios e gastronomia, com venda acessória de 
produtos, recriando um mercado do séc. XIX e terá lugar nos dias 14,15 e 16 
de julho de 2017. 
 
NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
 
Os participantes têm que decorar os seus espaços e devem obedecer às 
seguintes orientações: os motivos e materiais utilizados na decoração e 
identificação do espaço/equipamento devem enquadrar-se na época (ex: 
serapilheira, pano cru, utensílios de madeira, cestos, louça de barro, peças de 
tecelagem, ferro ou latão). Os vendedores têm de estar obrigatoriamente 
trajados à época. Durante o período de realização do evento nos locais com 
venda de água, só é permitida a venda de água marca “Vimeiro”. 
 
As tendas/bancas devem estar devidamente equipadas até às 18h00 do dia 14 
de julho, podendo ser feita a montagem a partir das 10h00, do mesmo dia, 
salvo exceções acordadas e autorizadas pela organização. Antes de iniciar a 
montagem o participante deverá fazer a sua acreditação junto do secretariado 
da Organização, a funcionar na entrada do recinto. 

 
A candidatura não assegura a participação no evento. A seleção dos 
participantes é da exclusiva responsabilidade da Organização, estando 
reservado o direito de recusar as candidaturas que não se ajustem aos 
objetivos do Mercado Oitocentista. Os participantes selecionados são 
distribuídos por espaço pré-definido pela organização. 
 
Os candidatos selecionados ficam sujeitos ao pagamento de um valor de 
participação, em função da sua categoria, que será entregue à organização 
antes da montagem do equipamento: 
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ARTESÃOS:  
ZONA  A 
Com tenda/banca própria – 20,00€ 
Com tenda/banca fornecida pela organização - 30,00€  

ZONA  B 
Com tenda/banca própria – 10,00€  
Com tenda/banca fornecida pela organização – 20,00€  
 
RESTAURAÇÃO:  
ZONA A 
Com tenda/banca própria – 50,00€ 
Com tenda/banca fornecida pela organização – 70,00€  
ZONA B 
Com tenda/banca própria – 40,00€  
Com tenda/banca fornecida pela organização – 60,00€  
 
A Organização reserva-se ao direito de atribuir gratuidade sempre que da 
análise da candidatura resultar que aquela participação se reveste de relevante 
interesse para o evento. 
 
 

 

 

 

 

 

 


