
de 10 de julho a 3 de outubro 2021
o Verão é melhor com…
No Barreiro,

Condições de Participação

Ficha de Inscrição Pastelaria - Padaria

Nome do Participante:

Morada:

Horário e dia de descanso:

Telefone:    e-mail:

Nome do Doce / Pão:

Nome do Doce / Pão:

Deseja oferecer desconto ao cliente: Sim                   Não

Se respondeu Sim indique qual:

Assinatura:

Data:________/________/________

VISIT BARREIRO



O Verão chega e com ele novos paladares e sabores que nos desafiam a 
experimentar. O evento No Barreiro, o Verão é melhor com… é uma iniciativa da 
Câmara Municipal do Barreiro.

1. O evento tem como principal objetivo a promoção e divulgação da gastronomia e da 
pastelaria no concelho do Barreiro.

2. As inscrições são gratuitas e podem participar os estabelecimentos de restauração e 
bebidas (incluindo pastelaria/padarias).

3. Os participantes devem ter os produtos que indicaram na Ficha de Inscrição 
disponíveis para consumo durante o período do evento.
São admissíveis no evento No Barreiro, o Verão é melhor com… pratos salgados, carne, 
peixe, petiscos, doces de colher, bolos, fritos e pão. Cada participante poderá participar 
no máximo com dois produtos.

4. A divulgação do evento No Barreiro, o Verão é melhor com… e dos seus participantes, 
nos meios de comunicação social entre outros é da responsabilidade da Câmara 
Municipal do Barreiro.

5. Os participantes deverão colocar em local visível os materiais de divulgação do evento 
produzidos pela Câmara Municipal do Barreiro.

6.  As inscrições decorrem até ao dia 25 de junho.

A Ficha de Inscrição deve ser entregue nos seguintes locais:

Posto de Turismo - Terminal Rodo-Ferro-Fluvial
Seg. a Sexta das 9h30-13h00 e das 14h30-18h00, T. 212 068 287.
Endereço eletrónico: postodeturismo@cm-barreiro.pt 
Moinho de Maré Pequeno – Centro Interpretativo 
Terça a Sexta das 10h00-18h00 e ao Fim de Semana das 14h00-20h00.
T. 212068246.
Largo do Moinho Pequeno, 2830-316 Barreiro

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

7. Informações: Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo
T. 212 068 056 / 212 068 255 | endereço eletrónico: cmbturismo@cm-barreiro.pt

8. Alterações às informações prestadas por parte dos participantes não são da 
responsabilidade do Município do Barreiro.

9. A inscrição no evento No Barreiro, o Verão é melhor com… implica a aceitação tácita 
por parte dos participantes das presentes Condições de Participação.

Ficha de Inscrição Restauração

Nome do Participante:

Morada:

Horário e dia de descanso:

Telefone:    e-mail:

Nome do Prato:

Nome do Prato ou do Doce:

Deseja oferecer desconto ao cliente: Sim                   Não

Se respondeu Sim indique qual:

Necessita de reserva: Sim                   Não

Assinatura:

Data:________/________/________


