
A Associação de Desenvolvimento Local da Lourinhã – ADL e o Município da Lourinhã, apresentam a EXPO LOURINHÃ
2023. Irá realizar-se entre 21 a 25 de abril de 2023 na Praça José Máximo da Costa, Av. Maestro Manuel Maria Baltazar,
Praça Coronel António Maria Baptista e Pavilhão do Hóquei Clube da Lourinhã, na vila da Lourinhã.
A Expo Lourinhã é uma mostra de atividades económicas, dos sectores com representatividade no concelho, que
inclui vertente gastronómica, animação e diversões. É dedicado às empresas, artesanato, instituições e associações
do concelho da Lourinhã, mas aberto à participação de empresas externas ao concelho.

O EVENTO TERÁ A SEGUINTE ESTRUTURA:

1- Espaço Empresarial | 2000 m² destinado a empresas de comércio e serviços, instaladas em 2 tendas exteriores

com stand modular 3x3m, com capacidade até 84 empresas e stand modular 3x1,5m, com capacidade até 14

empresas, e 40 casinhas Rusticas de Madeiras, 2,5x2,5m, com capacidade para um total de 138

espaços/pequenos negócios;

2- Espaço Máquinas Agrícolas e Automóveis | 1200 m² destinado a empresas do sector máquinas agrícola e
comércio automóveis, instaladas no exterior;
3- Espaço Institucional e Artesanato | 500 m² destinado a instituições concelhias, entidades parceiras convidadas
e artesãos, instalados no pavilhão do Hóquei Clube da Lourinhã (HCL) em espaço com banca 3x2m. Os artesãos
podem ainda optar por uma Casa Rústica na zona Exterior;
4- Espaço Produtos regionais | 300 m² destinado a empresas de produtos regionais e doçaria, instalados na Praça
José Máximo da Costa em stand individual 2,5x2,5 m;
5- Espaço de Gastronomia | 1400 m² destinado ao serviço de restauração / tasquinhas que integra 10 stands de
restauração, e tenda com mesas e bancos com capacidade para 600 pessoas sentadas. O serviço de
restauração é dinamizado por associações concelhias parceiras do evento, instaladas em stand 5,5x2,55m com
2,5 m altura, onde teremos um palco destinado a atuações com artistas locais. 
6- Espaço de “Street Food” | 500 m² destinado a 8 veículos de “street food” e 8 quiosques de venda de bebidas e
produtos prontos, localizado em veículos próprios, para complemento do espaço de animação;
7- Espaço Diversões | 3700 m² destinado a equipamentos de animação como pista carrinhos de choque e
carrosséis, desporto aventura e insufláveis, localizados na envolvente norte do Hóquei Clube Lourinhã. 
8- Tenda Entretenimento Noturno | 300m² destinados à instação de uma tenda para atrair mais público, envolver
também os jovens e aumentar a dinâmica do concelho, com DJ's até às 4h00. 
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PLANTA EXPO LOURINHÃ 2023

Face ao número de visitantes da edição de 2022, mais de 50.000 mil, este ano iremos proceder à reestruturação
do recinto, com o objetivo de criar uma maior harmonia e organização do espaço utilizado, e por outro lado,
atenuar o impacto da circulação rodoviária da vila. Está previsto, também, o aumento de 25 % de área para
expositores de empresas e produtos regionais. Outra das apostas é o aumento da área de restauração, que irá
permitir mais lugares sentados e a inclusão de um espaço de entretenimento noturno.

O programa de animação é diversificado e privilegia a divulgação das formações e artistas locais. No palco do
pavilhão do Hóquei Clube da Lourinhã pretende-se as atuações de ranchos e grupos musicais tradicionais,
contempla também a realização de diversos workshops, atividades, demonstrações, e degustação de produtos
regionais. No palco inserido na restauração, pretende-se uma animação de bandas e talentos Lourinhanenses
até às 02h e na tenda de entretenimento noturno DJ´s a partir das 23h e até às 04h.

Integrada na Expo Lourinhã irá decorrer a 6º edição do Pataniscar – Pataniscas à Prova, que terá um espaço
próprio para prova e divulgação das pataniscas a concurso, com a participação dos restaurantes do concelho
da Lourinhã. 

Horário do evento: Das 10h00 às 04h00. 



ZONA 1 - TENDAS EMPRESAS
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Tenda 1: Tenda a colocar no estacionamento do Mercado Municipal. 
Entrada e saída para a avenida principal, ladeada pela tenda 2.
Verificar no formulário de inscrição respetivos tamanhos dos stands, correspondente a cada cor. 
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Tenda 2:
A tenda terá abertura na avenida principal, entrada pelo cruzamento do mercado, saída para a zona
da restauração, ao seu lado encontrará as entradas para a tenda 1.
Verificar no formulário de inscrição respetivos tamanhos dos stands, correspondente a cada cor. 

Os artesãos podem optar entre o espaço mesa dentro do pavilhão do hóquei ou uma casa rústica de madeira,
colocadas no exterior, na zona próxima à entrada do Pavilhão na Av. Maestro Manuel Maria Baltazar.

ZONA 2 - HÓQUEI: ARTESANATO E INSTITUCIONAIS
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ZONA 3 - CASAS RÚSTICAS DE MADEIRA

CASAS RÚSTICAS DE MADEIRA

As Casas Rústicas de Madeira terão várias
utilizações, abrir laterais, abrir total ou
apenas metade, possível também alugar 2
unidades e fazer junção.
Podem ser alugadas por empresas,
Pequenos negócios, artesãos, entidades
associativas.

MERCADO MUNICIPAL



ZONA 4 - ESPAÇO DIVERSÕES

ESPAÇO DIVERSÕES
O espaço diversões será localizado na Av. Maestro Manuel Maria Baltazar, no parque de estacionamento da
Câmara Municipal, nas zonas verdes laterais ao Pavilhão do Hóquei.
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ZONA 5 - PRODUTOS REGIONAIS

CÂMARA MUNICIPAL

PRODUTOS REGIONAIS
Os produtos regionais serão colocados em casas rústicas
de madeira (indicados a azul claro na imagem acima), na
zona definida em frente ao edifício da Câmara Municipal.



ZONA 6 - AUTOMÓVEIS E AGRÍCOLAS
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AUTOMÓVEIS E AGRÍCOLAS
O espaço para automóveis e agrícolas será
localizado na zona lateral à Câmara Municipal, e rua
da AMAL nos parques de estacionamento (indicados
a vermelho).



ZONA 7 - BANCAS OITOCENTISTAS
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BANCAS OITOCENTISTAS
As bancas oitocentistas serão colocados em bancas de madeira (indicados a verde na imagem acima),
em modo feira rural, na zona definida, lateral ao edifício dos CTT.

ZONA 8 - TENDA ENTRETERNIMENTO NOTURNO 
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TENDA ENTRETENIMENTO NOTURNO
A Tenda de Entretenimento Noturno (a verde na imagem acima) será colocada junto à tenda 1, no parque
do Mercado Municipal.  Em funcionamento das 23h às 04h.



ZONA 9 - GASTRONOMIA
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GASTRONOMIA
A Zona de Gastronomia (indicado a amarelo na imagem acima) será colocada na Rua Padre António
Pereira Escudeiro. 
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Procedimentos de Inscrição 
Requisitos de Participação ExpoLourinhã 2023:  Ser sócio da ADL e ter as quotas em dia.

Em conjunto com este documento encontra-se o Formulário de Inscrição para o Evento, é um documento único,
e o seu preenchimento e entrega devidamente assinado à obrigatório.

1 – Preencher o número de sócio. Caso ainda não seja associado, deve preencher o formulário de associado (em

anexo no email), e neste campo do formulário, indicar novo sócio.

Ter as contas em dia implica o pagamento da cota anual 2023, no valor de 12,00€. 

2 - Preencher área/categoria em que se pretende inscrever, indicando com uma cruz.

3 – Identificar número de espaços pretendidos, de acordo com a tipologia/categoria de atividade.

4 – Caso pretenda colocar um anúncio no jornal ou lona de publicidade, indicar nos espaços respetivos.

5 – Identificar modo de pagamento.

6 – Datar e assinar.

  

ADL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA LOURINHÃ
e-mail: adlexpolourinha@gmail.com | expo@adlourinha.pt
tlm: 913 470 405

HÓRARIO DE ATENDIMENTO: 
3º a 6º feira - 9h30 - 13h | 14h - 18h

LOCAL DE ATENDIMENTO:
Rua 25 de Abril, 1-D, 2530-128 Lourinhã - Edifício antigo Hospital

Dados para contacto e esclarecimentos:

A localização / presença de cada participante na ExpoLourinhã
será definida pela organização da ADL.

Critérios de Seleção/Localização participantes

– Enquadramento Área respetiva

– Enquadramento com outros participantes

– Data e Hora inscrição

– Bem como análises da organização num todo, que a Organização entender ser o mais pertinente e benéfico

para o Evento. 
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