
 

 

MOURARIA 

 

O Município de Albufeira, em parceria com a Junta de Freguesia de Paderne e a Casa 

do Povo de Paderne, levam a cabo mais uma edição de Paderne Medieval. Este ano, o 

evento decorre entre os dias 29 de dezembro de 2018 e 1 de janeiro de 2019. 

O conceito do evento assenta na recriação do contexto histórico e etnográfico do    

séc. XIV, nomeadamente na cerimónia de entrega da Carta de Doação do Castelo de 

Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis, através da realização de um desfile histórico e 

de um mercado medieval, com a colocação de bancas e barraquinhas, a qual se associa 

um diverso programa de animação.  

O evento decorre em recinto fechado, com cobrança de entradas, em várias ruas da 

Aldeia, entre os dias 29 de dezembro e 1 de janeiro, com o seguinte horário – das 

12h00 às 21h00 todos os dias, exceto dia 31 de dezembro, em que terminará às 

19h00.  

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 todos os espaços é que os mesmos serão abertos a entidades de 

fora do Concelho.  

Será cobrado aos expositores o valor da inscrição de 3,5 € por m2/dia.  

O valor da inscrição deverá ser liquidado até ao dia 17 de dezembro 18, na Junta de 

Freguesia de Paderne, logo que seja comunicado ao expositor a confirmação da sua 

participação no evento ou através de transferência bancária a favor da Casa do Povo 

de Paderne.  O não pagamento até esta data inviabiliza a participação no mesmo.  

Os expositores participantes no evento deverão, obrigatoriamente, durante o mesmo, 

estar trajados à época.   

 



ENTIDADE 

Designação  

Nome do 

Responsável 

 

Morada  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  

 

Indique as dimensões da tenda a ser utilizada no evento (anexar fotografia): __________m2  

Calcule o valor a pagar= __________ m2 x 4 dias x 3,5 € = __________________________ € 

 

Descrição dos produtos a expor/comercializar (anexar fotografias):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indique quais os aparelhos elétricos / ligações que irá utilizar na 

tenda:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data: ______ / _______/ _______ Assinatura do Responsável: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural  

Câmara Municipal de Albufeira | Rua do Município, 8200 -863 Albufeira 

 Telefone: 289 598 801 


