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Condições de Participação

Em dezembro a doçaria de Natal 
conquista as nossas mesas.

O Barreiro, um Doce de Natal tem 
como obje�vo a dinamização da 
restauração e da pastelaria do 
concelho e da doçaria de Natal em 
par�cular.

O evento Barreiro, um Doce de Natal é 
uma inicia�va da Câmara Municipal do 
Barreiro.

1. O evento tem como principal 
obje�vo a promoção e divulgação da 
Doçaria de Natal no concelho do 
Barreiro.

2. As inscrições são gratuitas podem 
par�cipar os estabelecimentos de 
restauração, de bebidas e pastelarias.

3. Os par�cipantes devem ter o(os) 
doce(es) a promover para consumo 
durante o período do evento.

São admissíveis no evento Barreiro, um 
Doce de Natal doces de colher, bolos e 
fritos. Cada par�cipante poderá 
par�cipar no máximo com dois doces.

Ficha de Inscrição

NOME DO PARTICIPANTE/PASTELARIA:

MORADA:

HORÁRIO E DIA DE DESCANSO:
 

TELEFONE:

E-MAIL:

NOME DO DOCE DE NATAL:

NOME DO DOCE DE NATAL:

ASSINATURA:

DATA:
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4. A divulgação do evento Barreiro, um doce de 
Natal e dos seus par�cipantes, nos meios de 
comunicação social, entre outros, é da 
responsabilidade da Câmara Municipal do 
Barreiro.

5. O município disponibilizará aos par�cipantes 
a imagem digital do evento para a sua própria 
divulgação, não se responsabilizando pelo uso 
indevido da mesma.

6. Os par�cipantes deverão colocar em local 
visível os materiais de divulgação do evento, 
produzidos pela Câmara Municipal do Barreiro.

7. As inscrições decorrem até ao dia 12 de 
novembro.
A Ficha de Inscrição deve ser entregue nos 
seguintes locais:
• Posto de Turismo 

Terminal Rodo-Ferro-Fluvial
Terça-feira a sábado - 9h30-13h00 /14h30-
18h00, Tel. 212 068 287.
Endereço eletrónico: 
postodeturismo@cm-barreiro.pt

• Gabinete de Inovação, Desenvolvimento 
Económico e Turismo
Balcão Único – Av. do Bocage, nº 12
Segunda a sexta-feira - 9h00-12h00 / 
14h00-16h00, Tel. 212 068 056 / 
212 068 255.
Endereço eletrónico:
cmbturismo@cm-barreiro.pt

8. Informações Gabinete de Inovação, 
Desenvolvimento Económico e Turismo, 

Tel. 212 068 056/ 212 068 255 e através do 
endereço eletrónico: cmbturismo@cm-
barreiro.pt.

9. A inscrição no evento Barreiro, um Doce de 
Natal implica a aceitação tácita por parte dos 
par�cipantes das presentes Condições de 
Par�cipação.


