
 
 

 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS BILHETEIRAS 
 

24.ª FESTA DO LEITÃO ASSADO À BAIRRADA | 20.ª MOSTRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE ÁGUEDA 

ÁGUEDA, 6 a 10 de Setembro de 2017 
 

 Horário de funcionamento da venda de bilhetes 
 

Dia 06.Set.2017  15:00 – 00:00 
Dia 07.Set.2017  18:00 – 00:00 
Dia 08.Set.2017  18:00 – 01:00 
Dia 09.Set.2017  18:00 – 01:00 
Dia 10.Set.2017  12:15 – 23:00 
 

 Horário de funcionamento de entrada no recinto 
  
 Será livre a entrada no recinto nos seguintes horários: 
     

Dia 06.Set.2017  11:30 – 14:30 
Dia 07.Set.2017  11:30 – 16:00 
Dia 08.Set.2017  11:30 – 16:00 
Dia 09.Set.2017  11:30 – 16:00 
Dia 10.Set.2017  10:00 – 12:00 

 
 Será cobrado bilhete pela entrada no recinto nos seguintes horários: 
 

Dia 06.Set.2017  18:00 – 00:00 
Dia 07.Set.2017  18:00 – 00:00 
Dia 08.Set.2017  18:00 – 01:00 
Dia 09.Set.2017  18:00 – 01:00 
Dia 10.Set.2017  12:15 – 23:00 
 

 O encerramento do recinto antes do horário de funcionamento das bilheteiras é justificado para 
verificações de segurança. 
 
 Tipos de bilhetes admitidos 
  
 Os bilhetes devem ser adquiridos no local de bilheteira, junto à entrada do recinto, sendo o preçário: 
 

Dia 06.Set.2017 3,00 € 
Dia 07.Set.2017 3,00 €  
Dia 08.Set.2017 3,00 € 



Dia 09.Set.2017  3,00 € 
Dia 10.Set.2017  2,00 €  
 
       

As crianças com idade igual ou inferir a 10 anos não pagam entrada, podendo, em caso de dúvida, ser exigida a 
exibição de um documento de identificação. Caso não seja apresentado, terá de ser efetuado o pagamento da 
respetiva entrada. 

  
 Pulseira Livre-Trânsito 
  
 Todos os dias 12,50€ (IVA incluído) 
 
 As pulseiras livre-trânsito são individuais e insubstituíveis e dão acesso ao recinto todos os dias, permitindo 
a reentrada no mesmo, conforme for definido pela organização. Obrigatoriamente terá que andar no pulso.   

 
 Funcionamento dos convites 
  
 Os bilhetes-convite dão direito a uma entrada no recinto. 
   
 Funcionamento das reentradas ou senhas de saída 
  
 Não são permitidas senhas de saída do recinto, ou seja, não é autorizada a reentrada no recinto sem o 
pagamento de novo bilhete. Esta regra não é aplicável aos visitantes portadores de pulseiras livre-trânsito ou em 
situações excecionais, nomeadamente de assistência a crianças e idosos, devidamente autorizadas pela segurança.  
 
 Horário de funcionamento da 20.ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Águeda 

 
  Dia 06.Set.2017                18:00 – 00:00 
  Dia 07.Set.2017  18:00 – 00:00 
  Dia 08.Set.2017  18:00 – 00:30 
  Dia 09.Set.2017  18:00 – 00:30 
  Dia 10.Set.2017  14:00 – 23:00 
 
A hora de encerramento é meramente indicativa, podendo ser prolongada, caso os expositores assim o entendam. 
 
 
-     Horário de funcionamento do secretariado 
 
 18:00 – 21:00 
 
 
- Proibida a entrada a animais, exceto Cães-Guia.  
 
 
 

 
Águeda, 22 de Agosto de 2017 

 A Organização 


