
Sábados – Das 10h00 às 22h00;

3. Ao participar no Mercado de Natal cada entidade adere automaticamente às presentes condições 
gerais, sem restrições ou reservas, assumindo o compromisso de cumprir tudo quanto nele se dispõe;

MERCADO E ATIVIDADES DE NATAL 2019

1. O Mercado de Natal realizar-se-á no Largo do Mercado 1º de Maio e é uma parceria entre o Município 
do Barreiro e a Comissão de Festas do Barreiro; 

5. O Mercado de Natal terá lugar entre os dias 29 de novembro e 24 de dezembro de 2019;

De segunda a quinta-feira – das 16h00 às 20h00;
Sextas-feiras – Das 16h00 às 22h00;

4. A Comissão de Festas poderá, ainda, emitir instruções destinadas a regular mais      
pormenorizadamente o funcionamento do Mercado de Natal; 

Domingos – Das 10h00 às 20h00.

8. As inscrições só se consideram definitivas com o pagamento de 100% à Comissão de Festas do 
Barreiro; 

10. Os pagamentos devem ser efetuados por cheque à ordem da Comissão de Festas do Barreiro ou em 
numerário, após a emissão dos respetivos recibos; 

2. As presentes Normas dispõem sobre as regras de funcionamento do Mercado de Natal 2019; 

Normas

7. As características das estruturas são as seguintes: medidas (2,5 m x 2,5 m, estrutura em painéis de 
OSB), janela de frente e 2 janelas laterais que poderão ficar fechadas, porta traseira – o fecho é feito 
através de cadeado, da responsabilidade do utilizador e quadro elétrico com corte de diferencial de 0,3 
A, circuito de qo A para iluminação, circuito de 16 A para tomadas e cabo para ligação exterior. É 
fornecida corrente elétrica monofásica de 16 amperes.

9. Só serão autorizadas a instalar os respetivos equipamentos e a preparar os espaços, as entidades 
que liquidarem o pagamento nos termos do ponto 8; 

6. O horário será o seguinte: 

11. As entidades que comuniquem desistência do evento e que já tenham efetuado o respetivo 
pagamento, perdem o direito ao pagamento já efetuado; 

12. Os espaços, estarão disponíveis para montagem em data a indicar pela Comissão de Festas. As 
entidades participantes deverão ter a sua montagem concluída impreterivelmente até às 09h00 do dia 
29 de novembro. 

13. A desmontagem por parte das entidades participantes deverá concretizar-se entre os dias 26 e 27 de 
dezembro; 



  De 29 de novembro a 23 de dezembro – 350€

14. A Comissão de Festas promove a locação de espaços com os seguintes valores com IVA incluído: 

  De 29 de novembro a 24 de dezembro – 400€

15. A Comissão de Festas promove ainda a locação para as seguintes estruturas inseridas no Mercado 
de Natal no largo do Mercado 1º de Maio e no Parque da Cidade junto à Pista de Gelo, que funcionará 
entre 29 de novembro e 6 de janeiro: Farturas, Castanhas, Algodão Doce e Pipocas e Carrocéis com os 
seguintes valores com IVA Incluído:

 Farturas – 500€
 Castanhas – 200€
 Algodão doce e pipocas – 150€
 Carrocéis – 500€

16. Os participantes que não queiram estar presentes no dia 24 de dezembro deverão deixar o espaço 
livre no final do dia 23 de dezembro;

17. As candidaturas deverão ser enviadas para o email comissaofestasbarreiro@gmail.com até às 
12h00 do dia 22 de novembro; 

18. A seleção será feita mediante a análise das propostas apresentadas que deverão vir acompanhados 
de uma descrição da atividade dos proponentes; 

  Dia 24 de dezembro – 100€

23. Para a resolução de eventuais conflitos, entre a Comissão de Festas e os Feirantes é competente o 
Tribunal da Comarca do Barreiro, com a exclusão de qualquer outro; 

24. Quaisquer dúvidas ou omissões decorrentes da interpretação e aplicação das presentes normas 
serão resolvidas na Comissão de Festas.

20. Os equipamentos e espaços terão de estar abertos e em pleno funcionamento ininterruptamente, 
nos dias referenciados no ponto 5, desde a hora de abertura até ao seu encerramento, não podendo os 
mesmos ser abandonados no decorrer do Mercado de Natal sob pena dos seus responsáveis terem de 
abandonar o espaço a fim destes serem atribuídos a outro proponente e perdendo o valor liquidado; 

21. As entidades participantes não podem ceder a terceiros, a qualquer título, as áreas que lhes forem 
atribuídas, sem prévio consentimento escrito da Comissão de Festas; 

19. Terão prioridade as propostas que sejam mais adequadas à temática natalícia; 

22. A Comissão de Festas não se responsabiliza por quaisquer danos provocados por intempéries 
anómalas e catástrofes naturais; 


