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MERCADO DE NATAL 

2018 

 

O Mercado de Natal é uma iniciativa incluída no evento “Natal na Cidade”, promovido pelo Município 

de Pombal, em parceria com a ADILPOM – Associação de Desenvolvimento e Iniciativas Locais de 

Pombal. 

 

O Mercado de Natal irá decorrer, nos dias 15, 16 e 23 de dezembro no Jardim do Cardal. 

 

1. Funcionamento/horários do mercado 

Os espaços têm de estar abertos ao público e a funcionar em pleno nos seguintes horários: 

 

 

 

 

 

2. Candidatura 

As candidaturas deverão ser instruídas com os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida com a descrição do material/produtos para 

venda; 

b) Fotografias do material/produto para venda (motivo de exclusão); 

c) Enviadas por correio eletrónico para: raquelf@cm-pombal.pt; 

 

3. Prazo 

As candidaturas deverão dar entrada até às 17h do dia 30 de novembro de 2018. 

 

4. Aceitação das candidaturas 

1. A aceitação das candidaturas será notificada aos candidatos, por correio eletrónico, por 

telefone ou por carta, logo após a avaliação das mesmas. 

2. O pagamento dos 100% da participação terá, obrigatoriamente, de ser realizado por 

transferência bancária para o IBAN: PT 50 0045 3110 40063425248 76 ou através de cheque 

emitido à ordem da ADILPOM, nos 2 dias seguintes à confirmação da aceitação da 

candidatura, no caso de transferência bancária deverá remeter comprovativo de pagamento 

para raquelf@cm-pombal.pt 

3. As inscrições só serão consideradas válidas após boa cobrança. O não pagamento dentro do 

prazo estipulado implica a substituição por outro candidato. 

 

dias abertura fecho 

15 sábado 15 H 23 H 

16 domingo 15 H 19 H 

23 domingo 15 H 19 H 
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5. Distribuição dos participantes – mesas disponíveis 

A aceitação da candidatura é alvo dos seguintes critérios de seleção: 

1. Prioridade aos participantes do Concelho de Pombal; 

2. Prioridade aos participantes que estejam presentes todos os dias; 

3. Prioridade aos que participam há mais anos.  

A distribuição das mesas é da inteira responsabilidade da organização. 

 

6. Preçário  

Valor a pagar por mesa (com 1,35m): 

15, 16 e 23 30€ 

15 e 16 20€ 

23 15€ 

 

7. Casos omissos  

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização tendo em conta o principal interesse do evento 

“Natal na Cidade” 

 

8. Proibições 

Dentro da tenda não pode ser confecionado qualquer tipo de alimento. 

 

9. Esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das regras apresentadas no 

presente regulamento, deverão ser solicitados através do E-mail: raquelf@cm-pombal.pt ou através 

do telemóvel: 965135356. 


