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O Município de Albufeira em parceria com a Junta de Freguesia de Paderne, decidiu levar a 
cabo mais uma edição do evento Paderne Medieval. 
 
O conceito assenta na recriação do contexto histórico e etnográfico do século XIV, 
nomeadamente da cerimónia de entrega da Carta de Foral à Vila de Paderne, através da 
realização de um desfile histórico e de um mercado medieval, com a colocação de bancas e 
barraquinhas, complementado com variadas atividades de animação. 
 
O evento decorrerá em várias ruas da vila, entre os dias 1 e 3 de Janeiro de 2016, com o 
seguinte horário – das 12h às 21h (todos os dias). 
 

Podem participar no evento como expositores, entidades públicas e privadas da freguesia de 
Paderne (prioritariamente) e do restante Concelho de Albufeira. Só no caso de não ocupados 
alguns dos espaços é que os mesmos serão abertos a entidades de fora do Concelho.  
 
Será cobrado aos expositores um valor de inscrição de 3,5 euros por m2 por cada dia. 
 
O valor da inscrição deverá ser liquidado, na Junta de Freguesia de Paderne, logo que seja 
comunicado ao expositor a confirmação da sua participação no evento ou através de 
transferência bancária para o seguinte NIB – 004570104000130071888 da Casa do Povo de 
Paderne. 
 

O não pagamento até 3 dias úteis antes do início do evento inviabiliza a presença no mesmo.  
 
Agradecemos antecipadamente a sua colaboração e participação na dinamização da Vila de 
Paderne e do concelho de Albufeira. 

 
1 – A Entidade 
 
Designação: ________________________________________________________________________ 

Nome do Responsável:__________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________________    Fax: __________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

 

2 – Indique as dimensões da tenda a ser utilizada no evento (anexar fotografia). ___________ m2 

Calcule o valor a pagar = 3,5 euros x _____ m2
 x 3 dias =_______ euros 

Ficha de Inscrição 
 
 

PADERNE MEDIEVAL 
(Mouraria) 

1 a 3 de Janeiro de 2016 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/ABF-paderne.png


 

3 – Quais os produtos a expor / comercializar (anexar fotografias)? __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4 – Indique quais os aparelhos elétricos que irá utilizar na tenda?__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6 – Quantas pessoas irão estar a colaborar na sua tenda? _______________________________ 

 
7 – Para além da participação como expositor no Paderne Medieval, de que forma pode essa 
entidade contribuir para a dinamização deste evento (assinale com X o pretendido). 
 
☐ Desfile Histórico. 

☐ Momento de Animação.      Qual?___________________________________________________ 

☐ Outro. 

Qual?____________________________________________________________________ 

 

8 – Indique as suas sugestões para a dinamização do evento. ________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura 

 

 

________________________________ 


