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REGULAMENTO GERAL DA XX FEIRA INTERNACIONAL DO QUEIJO 

E XXV EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 

(HINOJOSA DE DUERO-SALAMANCA-2023) 

• A Feira Internacional do Queijo (FIQ) será realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2023, na 

Plaza del Juego de Pelota e na Plaza de la Farola, em Hinojosa de Duero, Salamanca. 

• A Abertura será no dia 29 de abril às 11h30. (hora local) no Stand da Câmara Municipal 

de Hinojosa de Duero, dentro do recinto da Feira. 

• O horário de funcionamento do recinto da feira será às 11h30. às 20:00 durante os dois 

dias do FIQ. 

• Informações sobre o FIQ 2020: 

ou Telefone: 923 515097 e 636316804 

endereço de e-mail: feriaquesohinojosa@gmail.com 

ou www.hinojosadeduero.es ¬¬¬ 

• Para participar como expositor do FIQ 2023, é necessário enviar a ficha de inscrição até 

31 de março para: 

• feriaquesohinojosa@gmail.com 

• Ayto. de Hinojosa de Duero-Plaza Constitución 1, 37230, Salamanca. 

• Uma vez admitido como expositor no FIQ 2023, deverá ser pago um adiantamento de 

50€ até 3 de abril, por transferência bancária para as seguintes contas: 

• Conta CAIXA RURAL Nº ES76 3016 0319 1510 7530 3428 

• Conta UNICAJA BANCO Nº ES41 2103 2229 5400 3000 2408 

 

• O expositor que necessite cancelar a reserva uma vez efetuada, deverá notificar a 

organização até 3 de abril para facilitar as tarefas logísticas. 

• A organização atribuirá um stand gratuito a cada expositor equipado com cartaz 

publicitário frontal, mesa, stand e ponto de luz. Os artesãos poderão começar a decorar o 

estande designado no dia 28 de abril a partir das 16h. 

• Você pode começar a retirar os produtos dos estandes no dia 30 de abril a partir das 

20h. 

• Os resíduos produzidos durante os dias da Feira deverão ser depositados nos sacos que 

a organização disponibilizará para o efeito. 

• O estande da Ayto. de Hinojosa estará à disposição dos expositores para facilitar 

qualquer gesto que possa surgir. 
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