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NORMAS DE FUNCIONAMENTO FEIRA DA CAÇA 2014 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

As presentes normas de funcionamento visam regular e disciplinar a participação na Feira de Caça 

Maior 2014, realizada no concelho de Odemira. 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

A Feira de Caça Maior tem como objetivo central valorizar as extraordinárias condições cinegéticas 

do concelho. A caça, em especial a caça maior é um recurso económico de grande importância para o 

concelho de Odemira. 

 

Artigo 3.º 

Organização 

 

A entidade promotora da feira da Caça Maior é o Município de Odemira, tendo sido constituída uma 

comissão organizadora para o efeito, eleita de entre as associações de caçadores do concelho, sendo 

composta pelas seguintes entidades:  

a) Clube de Pesca e Caça das Taliscas; 

b)  Associação de Caçadores Perdizes Vermelhas; 

c)  Clube de Tiro e Caça de VN Milfontes; 

d)  Associação de Caçadores de Luzianes-Gare; 

e)  Clube de Caça e Pesca de S. Miguel; 

f)  Associação de Caça e Pesca Desportiva de S. Teotónio; 

g)  Clube de Caça e Pesca do Cavaleiro;  

h) Clube de Caçadores da Relva Grande;  

i) Clube de Caça e Pesca da Zambujeira do Mar;  

j) Associação de Caça e Pesca “Os Sanluizenses”.  

k) Matilhas de Relíquias. 
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Artigo 4.º 

Local, Datas e Horários 

A Feira da Caça Maior decorre na freguesia de São Teotónio, no designado Espaço de Feiras e 

Certames do Concelho de Odemira (FACECO), entre os dias 13 e 14 de setembro de 2014, nos 

seguintes horários: 

 

Dias Data Abertura 
Encerramento 

do recinto 

Encerramento 

dos pavilhões 

Sábado 13 de setembro 11h00 24h00 24h00 

Domingo 14 de setembro 11h00 20h00 20h00 

 

 Dia Horário 

Inauguração Oficial 13 de setembro 14h30 

Montagem dos stands 13 de setembro Até 10h00 

Desmontagem dos stands 14 de setembro A partir das 20h00 

 

Artigo 5.º 

Formalidades de inscrição 

1. As entidades, associações e os empresários interessados em participar na Feira de Caça Maior 

deverão preencher e assinar a ficha de inscrição que acompanha as presentes normas de 

funcionamento, com descrição pormenorizada do tipo de atividades previstos ao longo da realização 

do evento. 

2. A ficha de inscrição poderá ser enviada para o e-mail dos serviços: gae@cm-odemira.pt, para o fax 

nº 283 327 323, entregue em mão no Gabinete de Apoio ao Empresário, ou enviada para Município 

de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira.  

3. O prazo limite para a inscrição é o dia 15 de agosto de 2014, pressupondo-se a aceitação e 

cumprimento destas normas.  

 

Artigo 6.º 

Preços 

A participação no evento é gratuita. 

 

Artigo 7.º 

Decisão 

A organização poderá recusar qualquer inscrição que não se enquadre nos objetivos definidos no nº2 

das presentes normas. Em caso de indeferimento de participação, os interessados serão notificados 

acerca dos motivos. 

 



 
 

3 | 4  

 
 

 

 

Artigo 8.º 

Desistência 

Os participantes poderão desistir da participação no evento, no entanto deverão comunicar a 

decisão com antecedência em relação à data de realização do evento, de modo a que a organização 

possa proceder à ocupação do espaço. 

 

Artigo 9.º 

Stands 

1. O Município de Odemira não disponibiliza equipamento, mobiliário ou materiais para o stand, 

sendo da inteira responsabilidade do expositor as mesas, cadeiras entre outras peças que pretenda 

ter no espaço. 

2. Alerta-se para a obrigatoriedade do expositor equipar e decorar o stand que lhe for atribuído de 

forma a valorizar a boa imagem global do evento.  

3. Não são permitidos stands despojados de qualquer equipamento e decoração, nem deve ser 

empregue material que danifique a estrutura dos stands. 

4. É ainda proibida a realização de qualquer ata de publicidade que não esteja diretamente 

relacionada com a atividade do participante. 

 

Artigo 10.º 

Deveres do expositor 

1. O expositor não pode ceder ou partilhar o direito de ocupação do espaço, excepto quando 

autorizado pela Organização. 

2. O expositor deve assegurar a limpeza do seu stand e mantê-lo em boas condições de higiene, 

assim como deixá-lo, no dia da desmontagem, perfeitamente limpo e nas mesmas condições em que 

lhe foi entregue.   

3. O expositor é responsável pela segurança dos equipamentos, materiais e produtos do seu stand; 

4. Os espaços têm de permanecer abertos durante o período de funcionamento do certame, sob 

pena de exclusão nas edições seguintes. 

5. O expositor deverá ocupar o espaço de exposição, dotando-o de pessoal competente para o 

respetivo atendimento. 

 

Artigo 11.º 

Seguros e segurança 
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1. Os seguros dos produtos e materiais expostos são da responsabilidade dos respetivos expositores. 

2. Os eventos dependentes de licenciamento alheio ao Município de Odemira, e seguros 

relacionados com as atividades são da exclusiva responsabilidade da entidade proponente. 

3. É da responsabilidade do expositor os danos causados aos materiais colocados no seu stand 

durante o evento. 

4. No período de encerramento da feira a segurança geral do evento estará a cargo de uma empresa 

profissional de segurança. 

 

Artigo 12.º 

Disposições Finais 

 

As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo secretariado do Município de Odemira, tomando 

as medidas necessárias para o cumprimento das presentes normas. 


