
A exposição PRESÉPIOS DE PORTUGAL, organizada pela Associação para Defesa do Artesanato e 

Património de Vila do Conde, é o maior certame realizado no nosso País, apelando à tradição do 

envolvimento familiar à volta do Presépio.

Na defesa dos princípios que também norteiam a Feira Nacional de Artesanato, pretende-se contribuir não 

só para a divulgação, promoção e venda do artesanato tradicional, mas também com uma proposta 

alternativa de presentes nesta Quadra Natalícia.

Nesta 22ª edição, como é habitual, teremos além da exposição física, uma loja online disponível em 
www.presepiosportugal.pt.

Horário 
Domingo a quinta das 14h00 às 19h00 | Sextas e sábados das 14h00 às 19h00 e das 20h30 às 22h00
Encerrado 24, 25 e 31 de dezembro 2022
Auditório Municipal, Praça da República, 4480-715 Vila do Conde
GPS 41.351713, -8.741689

ENTRADA LIVRE

facebook.com/associacao.adapvc
www.adapvc.pt
www.presepiosportugal.pt

Presépios 
de Portugal
1 A 30

DEZ 22



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. A candidatura deve ser formalizada no presente Boletim de Inscrição (também disponível em www.adapvc.pt)  ou através 
de formulário digital (ver rodapé) devidamente preenchida e remetida ao secretariadofeiras@adapvc.pt, até ao dia 31 de 
outubro, juntamente com o comprovativo do pagamento da taxa de inscrição de 10€ (IVA incluído) para o IBAN PT50 
0045 1503 4024 6477 0493 7.
1.1 Até ao dia 4 de novembro os artesãos selecionados serão informados por email.

2. No processo de seleção é condição preferencial possuir Carta de Artesão.

3. A venda é efetuada por conta e em nome do expositor (recaindo sobre os participantes a obrigatoriedade da emissão 
de fatura/recibo, comprometendo-se a organização a fornecer os dados para faturação). Sobre o valor de venda ao 
público será aplicada uma comissão de 30%, sendo emitido o respetivo documento fiscal. 

3.1 Na loja digital, em presepiosportugal.pt serão carregadas até 5 peças por artesão. 

4. Não é obrigatória a presença do artesão no evento.

5. Os artigos expostos, num máximo de 50, devem dar entrada até ao dia 18 de novembro, devidamente etiquetados
com nome do artesão e preço de venda ao público, e acompanhados de uma guia de entrega na sede da ADAPVC: Praça
Luís de Camões, n.º 31, 2.º Dto, 4480-719 Vila do Conde.

6. A exposição física será aberta ao público às 14h00 e loja online estará acessível a partir das 00h00 do dia 1 de Dezembro.

7. Os artigos não vendidos deverão ser levantados na sede da ADAPVC a partir do dia 9 de janeiro 2023. Em alternativa e após
solicitação, poderão ser devolvidos através de transportadora/CTT, sendo os custos da responsabilidade do participante.

8. A Organização reserva-se no direito de recusar participações e não se responsabiliza por danos ou extravio de quais-
quer artigos.

9. Em caso de dúvidas, favor contactar ADAPVC, através do número 252 627 700 ou 927 812 282 ou e-mail

secretariadofeiras@adapvc.pt.

OBS: Pode fazer a sua inscrição on-line através do link 
https://form.jotform.com/212704288313351  ou utilize o QR Code para abrir o formulário

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Atenção: todos os campos são de preenchimento obrigatório

Nome

Morada

Código Postal     Localidade

Telefone/Telemóvel    E-mail

Facebook       Contribuinte

Carta de Artesão UPA

Nº de peças a expôr

IBAN 

Anexe fotografias das peças. Caso considere de interesse, anexe cartões de visita.

        DECLARO AUTORIZAR O TRATAMENTO DOS MEUS DADOS EM EXCLUSIVIDADE PELA ADAPVC E APENAS PARA CONTACTOS 

SOBRE EVENTOS ORGANIZADOS PELA ADAPVC. 

Data Assinatura

-




