Normas de Participação
1 – Âmbito da iniciativa
A Festa da Castanha de Folgosinho - Sabores de Montanha é uma iniciativa de animação da Rede de Aldeias de Montanha,
realizada em torno da castanha, enquanto produto endógeno de relevância no território, associado à experiência
gastronómica de aldeia.
É organizada pela ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha, pelo Município
de Gouveia e pela Junta de Freguesia de Folgosinho, contando com o apoio de outras entidades da aldeia de Folgosinho
como a Associação de Baldios de Folgosinho, a Folgonatur, a Associação Lar de Folgosinho, a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Folgosinho, o Rancho Folclórico Cancioneiro de Folgosinho, o Grupo de Concertinas de
Folgosinho (Harmonia Divertida – Associação), a Comissão de Festas em Honra da Nossa Sra. do Socorro, o Clube da Caça
e Pesca de Folgosinho e a Associação Cultural e Recreativa da Casa do Povo de Folgosinho.

2 – Inscrição
Os interessados a participar nesta iniciativa deverão inscrever-se através do preenchimento da ficha de inscrição que se
encontra em www.cm-gouveia.pt. A ficha deverá ter entregue, até ao próximo dia 2 de novembro, através dos seguintes
meios:
Email: turismo@cm-gouveia.pt
Entrega presencial ou por correio: Posto de Turismo de Gouveia | Jardim da Ribeira | 6290-518 Gouveia

3 – Obrigações dos participantes
Os participantes obrigam-se a respeitar as presentes normas de participação, podendo ser excluídos do certame em caso
de incumprimento.

4 – Objeto
A Festa da Castanha - Sabores de Montanha tem como objeto a comercialização de produtos associados à experiência
gastronómica de aldeia sendo que, independentemente dos produtos a comercializar, é obrigatória a venda de castanha.

5 – Data e horário de funcionamento
A Festa da Castanha – Sabores de Montanha decorre entre os dias 05 e 07 de novembro. No dia 05, a abertura terá lugar às
19h00 e o encerramento às 00h00. No dia 06, a abertura irá ocorrer às 11h00 e o encerramento às 00h00. No dia 07, a
abertura acontecerá às 11h00 e o encerramento às 18h00. Os participantes obrigam-se a cumprir escrupulosamente o
horário de funcionamento aqui referido.

6 – Práticas sustentáveis
Os participantes obrigam-se a adotar, no âmbito do certame, práticas ambientalmente sustentáveis. É estritamente
proibida a utilização de utensílios de plástico para comercialização dos produtos do certame e aconselhada a reutilização
de materiais para decoração das bancas de venda.

7 – Disposições Finais
Perante dúvidas ou omissões relativas à aplicação das presentes normas de participação, deverão prevalecer as
orientações emanadas pelos elementos da organização do Município de Gouveia.
Contactos
Posto de Turismo de Gouveia
Email: turismo@cm-gouveia.pt
Telefone: 238 083 930/Telemóvel: 962 033 099
Morada: Jardim da Ribeira, 6290 – 518 Gouveia

