Um Projeto do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, Equipamento Cultural da Fundação da Juventude

REGULAMENTO
1. O que é
As Feiras Francas são um evento de promoção do talento criativo, e estão abertas a
todos/as os/as interessados/as que queiram apresentar, divulgar e vender os seus
produtos no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos.

2. Datas de Realização
As Feiras Francas no segundo semestre de 2016 realizam-se nos seguintes dias:
 17 e 18 de dezembro de 2016

3. Candidaturas
a) Todos os/ as interessados/as em participar deverão fazer a candidatura através do
preenchimento da ficha de inscrição, disponível em www.fjuventude.pt, e juntar
duas fotografias do projeto (em formato JPEG). As inscrições deverão ser enviadas
para feirasfrancas@fjuventude.pt ao cuidado de Paula Cardoso.
b) Cada projeto, por cada dia de Feira Franca, pagará a taxa de inscrição de 15€ (IVA
incluído). O pagamento terá que, obrigatoriamente, ser realizado por Transferência
Bancária para a Fundação da Juventude, NIB 0036 0407 9910 1128 0870 7, até duas
semanas antes do início da Feira Franca. Só após o pagamento é que a organização
confirmará definitivamente a participação do projeto;
c) Será dada preferência aos projetos que participam nos dois dias da Feira. Apenas
excepcionalmente, os projetos poderão participar em apenas um dos dias.
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4. Local e Horário
As Feiras Francas realizam-se no Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, ao Largo de S.
Domingos (Porto), sábado das 11h às 20h e domingo das 11h00 às 19h.

5. Montagem e Desmontagem
DIAS E HORÁRIOS:
a) Para quem participa Sábado e Domingo, a montagem poderá ser efetuada na
sexta-feira anterior, no horário das 10h às 18h ou no Sábado, a partir das 10h00.
Para quem apenas participa no Domingo, a montagem deverá ser efetuada no
próprio dia da Feira, entre as 09h30 e as 10h30, mediante agendamento com a
organização;
b) A desmontagem deverá ser efetuada no próprio dia em que participa na Feira, no
final da mesma.
ESPAÇO DISPONIBILIZADO
a) A atribuição do espaço ao participante é definida pela organização e comunicada
no dia da montagem.
b) Todas as salas do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos estão iluminadas com
focos. Caso o participante pretenda instalar iluminação extra, deve comunicar à
organização, com cinco dias de antecedência;
c) É obrigatória a devolução do espaço e eventuais materiais atribuídos aos
participantes, nas mesmas condições que lhes foram entregues;
d) A sonorização das Feiras Francas é da exclusiva responsabilidade da organização,
não sendo permitidos meios de difusão sonora, sem prévia autorização.

MATERIAL
a) Não é permitido colar ou fixar materiais diretamente nas paredes do Palácio das
Artes - Fábrica de Talentos, devendo ser utilizadas as calhas para o efeito;
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b) A organização dispõe de 20 estiradores de madeira, com cerca de (80x90cm) e
respetivos bancos que coloca à disposição dos projetos. No entanto, como o
número de estiradores é inferior ao número de projetos, os mesmos terão que ser
requisitados aquando a inscrição e só após confirmação deverão ser tomados
como certos. Os restantes projetos deverão trazer mesas de apoio ou expositores.
A organização disponibiliza cadeiras a todos os projetos;
c) Os projetos que utilizarem toalhas deverão preferi-las brancas ou pretas. Serão
autorizadas toalhas de uma outra cor única (ex.: azul, vermelha, verde…), desde
que sejam lisas em termos de cor e textura.
d) A organização não se responsabiliza por furtos e danos durante a Feira Franca,
incluindo nos dias de montagem e desmontagem. Cabe a cada participante
segurar o seu material.

6. Divulgação
Cada participante autoriza a organização a divulgar imagens e a transmitir dados de
contato no Jornal da Feira Franca online, no flyer, no site da Fundação da Juventude e
redes sociais para efeitos de valorização e promoção dos produtos e projetos em questão.

* Todos os casos não previstos neste Regulamento serão decididos, caso a caso, pela
organização.
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