
 

Regulamento de Participação e Funcionamento das Tascas

Tradicionais e Espaços de Venda de Artesanato no evento

Cabeça Aldeia Natal

Nota Justificativa

Cabeça Aldeia  Natal  é  um projeto  que parte do imaginário  do Natal  e  o

insere na matriz identitária das tradições da Serra da Estrela, destacando aqui o

valor  patrimonial  que  a  Pastorícia  tem neste  território  cruzando-se  a  Herança

cultural ligada ao sector têxtil e da lã da serra da Estrela, o fabrico do queijo da

serra da Estrela, as paisagens e o extraordinário cenário da pitoresca Aldeia de

Cabeça.

É urgente preservar os costumes e tradições,  para a prossecução de um

desenvolvimento sustentável equilibrado e harmonioso da sociedade, uma vez que

os  mesmos  constituem  os  seus  pilares  basilares  e,  uma  das  formas  de  o

concretizar, é também preservando-as através da transmissão de conhecimentos e

práticas às gerações mais jovens.

Combinam-se nesta aldeia todas as condições necessárias para a realização

do evento, ao nível da localização,  das condições climáticas de excelência e das

tradições, que serão neste evento fatores estruturantes e indutores do sucesso do

evento, assumindo-se assim num evento ancora para a serra da Estrela.

Considerando que neste evento o que se pretende é respeitar o conceito

subjacente às tradições serranas e a sua ligação com o imaginário do Natal  na

montanha, alcançando-se assim notoriedade e qualidade de produtos e serviços

prestados,  tornando-se  essencial  a  definição  de  um  conjunto  de  normas  e

princípios a que deve obedecer a participação no evento. 
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CAPÍTULO I

 Disposições Gerais

Artigo 1.º

Objeto

O  presente  regulamento  estabelece  as  regras  gerais  e  específicas  de

funcionamento,  segurança  alimentar  e  participação  das  Tascas  Tradicionais  e

Espaços de Venda de Artesanato no evento Cabeça Aldeia Natal.

Artigo 2.º

Organização

1 – A organização do evento é da responsabilidade do  Conselho Diretivo

dos Baldios da Freguesia de Cabeça doravante designadas de Organização tendo

como  parceiros  a   da  Associação  de  Desenvolvimento  Integrado  da  Rede  das

Aldeias de Montanha – ADIRAM,  Município de Seia e a União de Freguesias de Vide

e Cabeça, adiante designadas de co-organizadores.

2 –  Os  assuntos que,  nos termos do artigo 4º,  sejam da competência  da

Organização, são deliberados em reuniões marcadas para o efeito.

Artigo 3.º

Data e Local

O evento Cabeça Aldeia Natal – realiza-se anualmente, na aldeia de Cabeça.

No corrente ano  no período entre 8 de dezembro de 2016 e  6 de Janeiro de 2017.

Artigo 4º

Gestão do Evento

1 – O evento Aldeia Natal é composto por:

 Animação de rua;

 Tascas tradicionais;
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 Concertos;

 Mostra e venda de artesanato; 

 Passeios Pedestres; e

 Exposições; 

2 – Cabe à Organização:

 Administrar  e  efetuar  a  gestão  corrente  do  evento,  nos  termos  do

presente regulamento e da legislação em vigor;

 Tomar  as  medidas  necessárias  ao  seu  correto  funcionamento  e

cumprimento em parceria com os co-organizadores;

 Convidar e dinamizar particulares e empresas para a participação;

 Gerir e comercializar todo o merchandising oficial alusivo ao evento;

3 – A Organização poderá subscrever Protocolos ou Acordos de Cooperação com

Entidades Públicas ou Privadas que visem a prossecução dos objetivos do evento.

CAPÍTULO II

Normas essenciais de participação e funcionamento

Artigo 5.º

Participação e funcionamento

1. Podem participar particulares, entidades ou empresas, de direito público ou

privado.

2. A área/circuito do evento será delimitada e distribuída de acordo com as

necessidades e em função das solicitações e disponibilidade ou interesse da

Organização.  A  gestão  dos  espaços  de  venda  e  das  inscrições  é  da

responsabilidade da Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Cabeça.

3. Nos  casos  em  que  o  espaço  seja  propriedade  do  particular/entidade

inscrita,  esta  deverá  acatar  as  indicações  da  Organização  e  a  normal
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inscrição  junto  da  organização,  em  prol  do  interesse  comum,

nomeadamente as previstas no presente regulamento.

4. A  participação  implica  a  confeção  e  apresentação  de  gastronomia  ou

artesanato regional associado à temática do Natal, em condições de higiene

e qualidade, de acordo com a legislação em vigor.

5. É expressamente  proibida a  venda  de  bebidas  em embalagens de  vidro,

para consumo no exterior da Tasca  bem como o uso de copos de plástico.

6. A  decoração  dos  espaços  é  da  responsabilidade  das  entidades/pessoas

inscritas,  a  qual  deverá  incidir  obrigatoriamente  sobre  a  temática  do

evento;  os  materiais  utilizados deverão  também,  na  medida  do possível,

estar de acordo com todos os pressupostos já mencionados.

7. A  área  exterior,  em  frente  ao  espaço  só  poderá  ser  utilizada  com

autorização  da  Organização,  nomeadamente  do  Conselho  Diretivo  dos

Baldios da Freguesia de Cabeça.

8. É interdita toda e qualquer publicidade sonora.

9. É interdita a colocação de telas ou publicidade no circuito do evento, salvo

em exceções devidamente autorizadas pela Organização.

10. O  pagamento  referente  à  participação  deverá  ser  consumado  no  ato  da

inscrição  ao  Conselho  Diretivo  dos  Baldios  da  Freguesia  de  Cabeça,  de

forma a se proceder ao respetivo licenciamento.

11. O não cumprimento do ponto anterior até às duas (2)semanas anteriores ao

evento implica a anulação da inscrição.
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12. A limpeza dos  espaços  de  venda é  da  inteira  responsabilidade dos  seus

ocupantes.

13. A limpeza exterior é da responsabilidade da Organização, salvo no espaço

imediatamente junto ao espaço de venda.

14. A Organização não fornece qualquer tipo de materiais de apoio.

15. Os  espaços  deverão  estar  devidamente  decorados  e  prontos  no  dia  da

abertura do evento.

16. Todos os espaços deverão estar identificados, assim como as pessoas que

nele colaboram, sejam elementos da Organização, sejam responsáveis das

Tascas Tradicionais ou outros serviços integrantes do evento.

17. A identificação de cada espaço de venda é da inteira responsabilidade de

cada participante,  devendo obrigatoriamente ser adaptada à temática  do

evento (cuja imagem poderá ser solicitada à Organização).

18. A inscrição para participação na Aldeia Natal de Cabeça é efetuada através

do preenchimento e entrega da respetiva ficha de inscrição, disponível no

sítio  www.cabecaaldeianatal.pt ou  na  Sede  da  Associação  do  Conselho

Diretivo  dos  Baldios  da  Freguesia  de  Cabeça,  sita  na  Av.  Mário  Martins

Lages,  6270-021 Cabeça,   assinatura de protocolo com a Organização do

evento,  acompanhada  pelos  seguintes  documentos:  cópia  de  bilhete  de

identidade ou cartão de cidadão; cópia do número de identificação fiscal ou

número de pessoa coletiva; cópia de declaração de inicio de atividade.

No ato da assinatura do protocolo deve ser feito o pagamento à organização:

a) Artesanato – residente na aldeia de Cabeça, não residente na Aldeia de Cabeça; 
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b)Tasquinhas - residente na aldeia de Cabeça, não residente na Aldeia de Cabeça; 

c) As garagens ou lojas situadas na Av. da Independência , Av. Mário Martins Lages

e Largo da Malhada (Zona Vermelha) acresce de valor, sejam residentes ou não

residentes na Aldeia de Cabeça;

d) Aluguer de espaços interiores privados (lojas ou garagens), sendo o pagamento

dos  mesmos  efetuado  diretamente  ao  respetivo  proprietário,  bem  como  a  sua

negociação de aluguer e gastos de luz, água se aplicável. Esta negociação não inclui

as taxas devidas à organização; 

e)O pagamento deverá ser efetuado 25% no acto da inscrição e o restante no ato

da  assinatura  do  protocolo.  O  pagamento  poderá  ser  efetuado  na  Sede  da

Associação do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Cabeça, ou através de

transferência bancária para o NIB indicado no e-mail, neste caso exige-se o envio

de cópia do talão de depósito. 

f) Qualquer questão sobre os valores a pagar deverá ser consultada a planta de

localização da aldeia e a Associação  do Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia

de Cabeça.

19. Nas situações em que não seja atribuído lugar na aldeia os 25% do valor

retido no ato da inscrição será devolvido. 

20. As iniciativas locais referentes a instituições de Solidariedade Social terão

isenção de pagamento de taxa.

21. Todos os espaços de venda, nomeadamente as tasquinhas simples e/ou as

tasquinhas  de  restauração  deverão,  obrigatoriamente,  incluir  no  seu

cardápio vinhos do Dão.
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22. A Organização pugnará para que os espaços de restauração participantes no

evento incluam na sua oferta os produtos/pratos típicos da aldeia, de Seia e

da região da serra da Estrela.

23. A atribuição dos lugares de venda está dependente de aprovação prévia, por

parte da organização,  e  pela  existência  de espaços de venda,  pelo que a

inscrição não implica acesso direto ao evento. 

24. A seleção dos candidatos far-se-á da seguinte forma:

a)  Será  dada  prioridade  aos  expositores  da  aldeia  de  Cabeça,  na  União  de

Freguesias  de  Vide  e  Cabeça  e  do concelho de  Seia,  pela  ordem atrás  descrita,

relativamente a outras inscrições; 

b)  Os  candidatos  que  não  reúnam  as  condições  do  ponto  anterior  serão

posicionados  por  ordem  de  entrada  da  respetiva  inscrição  e  por  tipologia  do

produto a expor;

c)Caso exista empate será dada prioridade segundo a ordem de inscrição dentro de

cada tipologia de produtos a expor;

d)  A  organização  notificará  todos  os  candidatos  através  de  e-mail,  da  lista  de

candidatos admitidos e excluídos .

Artigo 6.º

Condições para venda de produtos alimentares

Nas  tasquinhas  regionais  ou  noutros  espaços  com  venda  de  produtos

alimentares, devem ser escrupulosamente cumpridas, as seguintes condições:

a. Manter  a  tasca  (espaço)  tradicional  limpa  e  em  bom  estado  de

conservação;

b. O chão deve estar sempre limpo;

c. Deve existir uma torneira com pia para escoamento de águas;

d. As bancadas devem ser em material lavável ou revestidas com plástico

e agrafado por baixo da mesma;
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e. Manter a louça lavada em local tapado, fora do contacto com agentes

contaminantes (contentor plástico ou armário);

f. Usar, de preferência, materiais descartáveis;

g. Deverão existir contentores/baldes para o lixo, com tampa, no interior

do estabelecimento;

h. Manter os géneros alimentares devidamente acondicionados e no frio;

i. Tabela de preços afixada e em local bem visível;

j. As pessoas que estão em contacto com os géneros alimentares têm que

estar devidamente equipadas com avental, luvas (látex ou vinil) e boné

ou touca;

k. Os pastéis, rissóis, filhós, bolos e outros do mesmo género devem estar

protegidos de poeiras e de outros agentes contaminantes (caixas ou

couvetes plásticas), ou protegidos com película aderente;

l. É obrigatório que os assadores/grelhadores que se localizem na rua

tenham cobertura adequada;

m. O dinheiro deverá estar numa caixa separada e fora do contacto com

produtos comestíveis, de preferência tendo uma só pessoa a manusear

o mesmo;

n. Os produtos deverão estar em bancadas a uma altura mínima do chão

de 70 cm, fora do contacto e possível  contaminação provocada por

animais ou outros agentes contaminantes;

o. É  proibida  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  a  menores  de  16  anos

(informação deve estar afixada em local visível, obrigatoriamente, de

acordo com a legislação em vigor).

p. Todos  os  expositores  deverão,  obrigatoriamente,  apresentar  à

Organização  a  tipologia  de  produtos  comercializados,  bem  como  a

respetiva  tabela de preços que irão praticar,  previamente  aprovada

pela Organização (os preços deverão estar afixados em local visível na

tasquinha, obrigatoriamente, de acordo com a legislação em vigor).
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Artigo 7.º

Horário

1. O horário de funcionamento das Tascas e de todo o comércio no perímetro

da Aldeia Natal deverá ser escrupulosamente cumprido, devendo funcionar

das 14h00 – 21h00 em todos os dias que constem do programa oficial do

evento. 

2. As  mercadorias  devem  ser  descarregadas,  obrigatoriamente,  fora  do

horário  de  abertura  ao  público,  sendo  proibida  a  circulação  de  viaturas

durante o período de funcionamento do evento.

3. A Organização facultará cartões de identificação a todos os expositores e

moradores,  para  melhor  circulação  automóvel  no  perímetro  da  aldeia,

durante  o  período  de  funcionamento  do  evento.  Estas  identificações

deverão, obrigatoriamente, ser afixadas no automóvel, sob pena de as forças

de segurança não permitirem o acesso à aldeia.  Será fornecido apenas 1

cartão por viatura, depois de confirmada a respetiva matrícula.

4. Será solicitada uma caução de 30€ (trinta euros) para cumprimento dos

horários acima citados, que será devolvida no final do evento em caso de

cumprimento das condições estabelecidas.

Artigo 8.º

Promoção e Divulgação

1 - É da responsabilidade da Co-organização a promoção e divulgação do evento a

nível Regional e Nacional.

 2 - Cabeça Aldeia Natal é uma marca registada, propriedade do Conselho Diretivo

dos Baldios da Freguesia de Cabeça,  de uso exclusivo por esta entidade e pelas

entidades  co-organizadoras,  estando  dessa  forma  vedada  a  sua  utilização  por

terceiros, sem a sua devida autorização.
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3  -  Todo  e  qualquer  elemento  de  merchandising,  com  a  marca  “Cabeça  Aldeia

Natal”,  é  comercializado  exclusivamente  pela  Organização  e  Co-Organização,

estando proibida a sua utilização,  para fins comerciais  ou outros,  a qualquer

outra entidade. 

4  -  Qualquer  outro  elemento  onde  figure  esta  marca  deverá  ser  previamente

aprovado e autorizado pela Organização.

CAPÍTULO III

Regras de conduta

Artigo 9.º

Sanções

1 –  A  Organização  reserva-se  o  direito  de  encerrar  o  espaço  de  venda,  com o

consequente  cancelamento  da  inscrição,  sem  devolução  do  valor  da  inscrição,

quando se verifique:

a) Que  os  produtos  apresentados  não  são  genuínos  ou  não  apresentem  as

condições de qualidade/higiene necessárias;

b) Não forem cumpridos os horários de funcionamento estabelecidos;

c) A utilização indevida de marcas ou situações de plágio, punidas por Lei.

2  –  Para  o  necessário  acompanhamento  e  controlo  dos  aspetos  referidos  no

número anterior e rigoroso cumprimento das normas legais de higiene e segurança

alimentar,  a  partir  desta  edição  do  evento  existirá  uma  entidade  externa

certificada,  devidamente autorizada e legitimada pela Organização,  que também

prestará apoio e aconselhamento a todas as tascas tradicionais.
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CAPÍTULO IV

Acessibilidades/Transportes

Artigo 10.º

Parques de Estacionamento

Face à enorme afluência prevista de viaturas ao evento, nomeadamente ao início

da tarde e início de noite, nos fins-de-semana do evento, que provocam inúmeros

constrangimentos,  a Organização irá condicionar o acesso à aldeia durante este

período. Para tal, e com o apoio da Guarda Nacional Republicana, a Organização

criou vários parques de estacionamento à entrada e saída da aldeia de forma a

minorar os condicionalismos. 

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 11.º

Aceitação do Regulamento

O  presente  regulamento  e  anexos  que  forem  necessários,  assim  como

extratos  com as principais  regras  de utilização serão entregues  a  cada um dos

participantes, no ato da inscrição. Será ainda assinado um protocolo, previamente

disponibilizado,  pela  organização  e  o  participante  do  evento,  que  cimentará  a

aceitação do presente regulamento.

A  aceitação  das  regras  aqui  estipuladas  apenas  entra  em  vigor  após

assinatura  do  protocolo  previamente  disponibilizado  pela  organização  e  o

participante do evento

Artigo 12.º

Dúvidas e omissões

A resolução  de  dúvidas  ou casos  omissos  do  presente  regulamento,  compete  à

Organização em parceria com as entidades co-organizadoras.

Anexo: Mapa da aldeia com as ruas 
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