
 XXIII  FEIRA 
DE  ARTESANATO 
GUIMARÃES
23 JUL — 02 AGO’21
JARDIM DA ALAMEDA 
DE SÃO DÂMASO

A pré-inscrição deverá ser formalizada até ao 
dia 30 de maio, através do preenchimento deste 
boletim, acompanhadas de imagens do artesanato 
a expor, a dar entrada nos nossos serviços pelos 
seguintes meios:

Cara(o) Artesã(o),

A incerteza é um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente, mas este facto não pode, nem 
deve, impedir-nos de acreditar e planear atempadamente as atividades e os objetivos a que nos 
propusemos para 2021.
 Neste contexto, e sabendo da importância que a realização das Feiras de Artesanato pode ter neste 
retomar da vossa atividade presencial e com público, estamos a trabalhar convictos que, se não 
existir um retrocesso no plano de desconfinamento anunciado, a Feira de Artesanato de Guimarães 
se possa concretizar de 23 de julho a 02 de agosto, na Alameda de S. Dâmaso.

Deste modo, e para um melhor planeamento, iremos avançar com um período de pré-inscrição, 
cujo prazo de receção terminará no dia 30 de maio.  Para esta pré-inscrição não será solicitado 
qualquer tipo de pagamento ou caução. Até ao dia 15 de junho, informaremos as pré-inscrições 
que cumprem os requisitos e que ficam pré-selecionadas, no caso de se confirmar a realização do 
certame. Existindo a autorização por parte das autoridades de saúde para a realização da Feira de 
Artesanato de Guimarães, informaremos os artesãos pré-selecionados para efetuarem o respetivo 
pagamento até 30 de junho, ficando a inscrição confirmada.

Ao Boletim de pré-inscrição, devidamente preenchido, deverão juntar-se imagens dos objetos 
de produção artesanal a expor, tendo em conta que só se aceitarão candidaturas de artesanato, 
reconhecido como tal, e devidamente catalogado segundo o Repertório de Atividades Artesanais – 
Portaria n.º 1193/2003, de 13 de outubro, sendo indispensável enviar cópia da Carta de Artesão. 
Na seleção das inscrições, a Organização também dará preferência aos artesãos que trabalhem ao 
vivo durante o certame. O aluguer de espaço terá um custo de 200,00€, com desconto de 50% para 
os artesãos de Guimarães, valor que deverá ser liquidado logo após recebida a nota informativa da 
participação na XXIII Feira de Artesanato de Guimarães.

Correio
Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso Henriques, 
701, Urgezes
4810-431 Guimarães

E-mail
geral@aoficina.pt

Website
www.aoficina.pt



         1. Identificação

 1.1. Nome

 1.2. Morada

 Código Postal           Localidade

 1.3. Nº Contribuinte

 1.4. Nº de Carta de Artesão

 1.5. Nº do Reportório da Atividade Artesanal

 1.6. Contactos

 Telefone/Telemóvel                                   Email 

         2. Tipo de Artesanato a apresentar

         3. Trabalho ao vivo

         Sim                                                                         Não

         4. Nome do Artesão

       

        

                  Data

         

         Assinatura

      

Boletim de pré-inscrição
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