
II Festa do Livro dos Açores
Ponta Delgada, 13 a 29 de julho de 2018

Normas de Funcionamento

1. A Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada,
com a colaboração da Direção-Geral dos Portos de São Miguel, promovem a segunda edição da
Festa do Livro dos Açores, que decorre em tenda instalada no passeio marítimo das Portas do Mar,
frente  às  Portas  da  Cidade,  de  13  a  29  de  julho  de  2018,  durante  o  período  diariamente
compreendido entre as 17 e as 23 horas.

2. A Festa do Livro dos Açores é uma mostra bibliográfica de publicações de temática e/ou autoria
açorianas, destinada a exposição e comercialização públicas, incluindo eventos complementares de
caráter sociocultural, como apresentação de livros, tertúlias literárias, animação artística e promoção
de produtos gastronómicos locais, com entrada livre para o público em geral.

3. A mostra é aberta à livre participação de todas as entidades do território nacional que editam e/ou
comercializam livros de temática e/ou autoria açorianas, mediante inscrição prévia.

4. Para efeitos do número anterior, as entidades interessadas deverão inscrever-se junto da Câmara
Municipal de Ponta Delgada, através do email presidente@mpdelgada.pt, até ao dia 10 de junho de
2018, comunicando as necessidades logísticas e as iniciativas próprias relativas à sua participação,
designadamente:
a) Quantidade pretendida de bancadas para exposição e comercialização dos seus livros, com a
dimensão individual aproximada de 1,20mX0,70m, a disponibilizar pela Organização no âmbito da
gestão do espaço disponível;
b) Caraterização dos eventos socioculturais de iniciativa própria, a agendar pela Organização no
âmbito da elaboração do programa geral.

5. A participação das entidades editoras e/ou comercializadoras na Festa do Livro dos Açores é
gratuita, pressupondo os seguintes deveres e direitos:
a) Cada entidade participante compromete-se a disponibilizar no evento, pelo menos, cinquenta por
cento de títulos de autoria, temática ou edição relacionadas com os Açores;
b)  Cada  entidade  participante  responsabiliza-se  pela  organização  e  funcionamento  da(s)  sua(s)
bancada(s), assegurando o devido acompanhamento, por meios próprios, durante todo o período de
funcionamento da mostra;
c) Cada entidade participante arrecada integralmente a receita decorrente da comercialização dos
livros expostos na(s) respetiva(s) bancada(s).

6.  A entrega dos  livros,  no dia  12 de julho,  a  sua permanência,  de 13 a 29 de julho,  e  o seu
levantamento,  no  dia  30  de  julho,  são  da  exclusiva  responsabilidade  das  respetivas  entidades
participantes.

Ponta Delgada, 30 de maio de 2018


