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MERCADO DE NATAL 2019 

REGULAMENTO 

 

I.OBJETIVO  

▪ O Mercado de Natal é uma iniciativa da Junta de Freguesia da Maiorga com o 

objetivo de promover os produtos tradicionais artesanais, agroalimentares, bem 

como o comércio tradicional de forma a estimular a criatividade e originalidade 

enquanto atividade de valorização profissional e económica.  

▪ Pretende-se criar um espaço acolhedor e alegre, promover o trabalho das 

instituições e associações da freguesia e fomentar o convívio entre as pessoas 

nesta época natalícia.  

 

II. ORGANIZAÇÃO 

▪ A organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia da Maiorga, sita no 

Largo do Pelourinho, n.º 3, 2460-565 Maiorga. 

▪ Funcionamento e Local O Mercado decorre nos dias 7 e 8 de dezembro e 14e 15 

de dezembro de 2019 numa tenda situada na rua da Junta de Freguesia da Maiorga, 

com o seguinte horário:  

                                                 - Dia 7 de dezembro: das 10h00 às 20h00 

                                                 - Dia 8 de dezembro: das 10h00 às 18h00 

                                                 - Dia 14 de dezembro: das 10h00 às 20h00 

                                                 - Dia 15 de dezembro: das 10h00 às 18h00 

▪ O lugar será atribuído por sorteio no dia 28 de Novembro às 21h00 nas instalações 

da Junta de Freguesia.  
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III. DESTINATÁRIOS  

▪ O mercado destina-se a artesãos, produtores locais, associações culturais e 

instituições da freguesia e externas da freguesia, bem como empresas ou 

particulares cuja participação seja considerada pertinente.  

 

IV. INSCRIÇÃO 

▪ A inscrição efetua-se através do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível 

para o efeito que deverá ser entregue nos serviços administrativos da Junta de 

Freguesia até ao dia 23 de novembro de 2019, limitada a 16 stands.  

 

V. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

▪ Será disponibilizada pela organização uma banca por inscrição. 

▪ A decoração do espaço será da responsabilidade da organização e cada 

participante poderá decorar/acrescentar à decoração o que desejar.  

▪  Os interessados colocarão em exposição no espaço físico os objetos que 

pretendam vender e serão eles os responsáveis pelas vendas.  

▪  A montagem e desmontagem são da responsabilidade dos participantes.  

 

VI.COMPETE À ORGANIZAÇÃO 

▪ Divulgar o evento;  

▪ Proceder à coordenação e apoiar os expositores durante o certame; 

▪ Controlar o funcionamento do mercado e obrigar ao cumprimento do presente 

regulamento;  

▪ Garantir animação cultural e artística no local do evento; 

▪ Efetuar a limpeza do espaço de funcionamento do certame;  
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VII. OBSERVAÇÕES 

▪ A participação no Mercado de Natal implica a aceitação deste regulamento;  

▪ Ao lucro obtido pelo vendedor, não será cobrada qualquer comissão;  

▪ A organização não se responsabiliza pelo dano ou extravio de qualquer bem ou 

produto;  

▪ A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer 

durante o evento;  

 

 

Maiorga, 6 de novembro de 2019 

O Executivo da Junta de Freguesia de Maiorga 

 


