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Descrição do 
evento 

Na senda das edições anteriores, o Município de Guimarães pretende, em 2014, dar continuidade 

ao evento “Feira Afonsina”, proporcionando a todos os visitantes uma experiência inesquecível 

no tempo, através da construção de espaços temáticos que caracterizarão os três dias do evento. 

Decorrerá, ainda, nos Claustros do antigo Convento de Santa Clara, uma amostra de doces e 

bebidas, provenientes de todo o País. 

Fruto de uma sólida memória cultural, instalada e reflectida no imaginário coletivo da 

comunidade, realçando e valorizando a identidade histórico-cultural impressa no código genético 

da cidade, Guimarães apresenta-se como palco privilegiado para a realização da Feira Afonsina. 

Na presente edição, que decorrerá de 19 a 21 Setembro, o evento retratará o episódio do "Cerco 

a Guimarães", ocorrido em 1127. 

Local de 
realização 

Rua Conde D. Henrique; Colina Sagrada; Largo Martins Sarmento; Rua Serpa Pinto; Rua Santa 
Maria; Rua das Trinas; Largo dos Laranjais; Travessa D. Aninhas; Rua João Lopes Faria; Convento 
Santa Clara; Rua Nun´Alvares; Largo Cónego José Maria Gomes; Rua Gravador Molarinho; Largo 
da Oliveira; Praça Santiago, Rua Alfredo Guimarães e Rua Rainha D. Maria II (até à Torre de 
Menagem). 

Organização A organização do evento “Feira Afonsina” é da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Guimarães. 

Horário de 
funcionamento 

19 de setembro, das 18h30 às 01h00 
20 de setembro, das 10h30 às 01h00 
21 de setembro, das 10h30 às 22h30 

Pressupostos de 
Participação 

A Feira Afonsina tem como um dos seus objetivos o envolvimento do Comércio Local no espírito 
do evento, incentivando os participantes a momentos de criatividade dinamizadores dos seus 
espaços. Nesse sentido identifica-se de seguida os pressupostos de participação: 
 

a) Adaptação do estabelecimento comercial à época medieval, ou seja, os motivos e 
materiais utilizados na decoração e identificação dos espaços e equipamentos utilizados 
devem enquadrar-se na época medieval retratada; 

b) Os participantes devem preferencialmente manter os espaços abertos ao público durante 
todo o horário de funcionamento do evento; 

c) Todos os intervenientes que estejam associados a um estabelecimento devem 
preferencialmente utilizar guarda-roupa e calçado apropriado e enquadrado na época 
medieval retratada, sendo da responsabilidade dos participantes a respectiva 
aquisição/aluguer; 

d) Encontrarem-se licenciados para a atividade comercial pelas entidades competentes.   
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Modo e prazo de 
apresentação das 
candidaturas 

Preenchimento da ficha de inscrição e envio da mesma até ao dia 13 de Junho 2014, pelas 
seguintes vias: 
 
Por correio electrónico: feira.afonsina@cm-guimaraes.pt  
 
Entregues em mão: 
No Palácio Vila Flor – Divisão de Cultura e Turismo  
Horário de funcionamento 
Terça a Sexta: 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 

Deveres da 
organização 

a) Assegurar a limpeza do espaço público e a colocação de recetores do lixo; 
 

b) Efectuar um seguro de responsabilidade civil. (Nota: Qualquer outro tipo de seguro – ex: 
seguro sobre furtos, entre outros – é da inteira responsabilidade dos participantes); 
 

c) Acautelar a segurança do espaço público onde se desenrola o evento (não sendo da 
responsabilidade da organização eventuais furtos, roubos ou quaisquer danos); 
 

d) Assegurar a Animação oficial do evento; 

Cargas e 
descargas de 
material durante 
o evento 

As cargas e descargas de mercadorias só podem ser efectuadas no período que antecede o 
horário de abertura e/ou após o horário de encerramento do evento, sendo estritamente 
proibida a circulação e permanência de viaturas no local do evento durante o funcionamento do 
mesmo; 

Esclarecimento de 
Dúvidas 
 
 

Os esclarecimentos de dúvidas poderão ser efetuados através do e-mail: feira.afonsina@cm-
guimaraes.pt  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Leia atentamente as Normas de Participação. Os dados devem ser preenchidos em letra maiúscula.  

devolver até 13 de Junho de 2014 

 

Nome do estabelecimento 

N.º contribuinte 

Nome do proprietário/responsável 

Rua/ lugar 

Telefone/telemóvel                                           

E-mail 

 

Descrição da proposta de decoração/ambientação do espaço exterior e interior 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 
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