
  REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
Mercado Medieval de Pombal 17 a 19 de abril de 2020 

 

Edifício Manuel Henriques, Rua do Louriçal, nº 11 
3100-428 Pombal 

NIFC. 502 640 626 

FICHA DE INSCRIÇÃO 2020 

Nome: NIF: 
Morada 
Código Postal BI/CC 
Contacto: E mail: 
Participação em edições anteriores: 2014_____2015 _____2016 _____2017 _____2018 _____2019 _____ 

 

 
Preço3x3 

(9m2) 
Espaço  
(C X L) 

Valor a 
pagar(1) (2) (3) 

Artesanato 
Artífices 45 €     
Artesãos e Mercadores 45 €     
ÁREA ALIMENTAR 
Regatão 
Ervas / Especiarias / Frutos Secos 45 €     
Doces, bolos, bolachas/biscoitos (sem consumo no local) 50 €     
Doces, bolos, bolachas/biscoitos (com consumo no local) 75 €     
Crepes 75 €     
Queijos e enchidos (sem consumo no local) 50 €     
Queijos e enchidos (com consumo no local) 75 €     
Bebidas a copo: Licores, ginjinhas e sangria (com consumo no local) 75 €     
Licores e ginjinha em garrafa (sem consumo no local) 50 €     
Cerveja artesanal 150 €     
Taberneiro 
Pão na pedra e /ou pão com chouriço 150 €     
Pão na pedra e /ou pão com chouriço mais bebidas (água, refrescos, vinho)  200 €     
Porco no espeto ou comida diversa 150 €     
Porco no espeto ou comida diversa mais bebidas (água, refrescos, vinho) 200 €     
(1) Art.º 8 do Regulamento (a este valor não acresce IVA) 
(2) Aos Expositores com sede/residência no concelho de Pombal será efetuado um desconto de 10% 
(3)  A utilização de bancas de madeira da organização tem um custo acrescido de 5€/dia e está limitada a 

disponibilidade 
Não é permitida a presença de mais do que 1 vendedor no mesmo espaço, ou seja, não são permitidas 
inscrições que impliquem partilha do espaço de venda. 
 
Forma de pagamento: Transferência bancária    Cheque     
Produtos a expor/comercializar:  
 

Condições e necessidades específicas:  
 

Declaração/Compromisso 
Para os devidos efeitos 

 (nome em letra legível, preferencialmente maiúsculas) 
declara que se compromete a explorar o espaço que lhe venha a ser atribuído no Mercado Medieval, com respeito por todas as 
regras constantes no Regulamento de Participação do qual assume, ter pleno conhecimento e aceitação. 

 
 
Data: ____ / ___ / 2020 Assinatura    
 

 

Observações: 
A ficha de candidatura deve ser preenchida com letra legível de acordo com o ponto 1 do nº 10 do Regulamento; 
A ficha deve ser enviada até ao dia 14 de março de 2020; 
O pagamento integral tem de ser feito até 2 dias após a confirmação da aceitação da inscrição para a Adilpom: IBAN: PT50 
0045 3110 40063425248 76 com envio do respetivo comprovativo 
Não será autorizado o acesso ao recinto aos candidatos que não tenham efetuado o pagamento. 
▢ Autorizo a que os dados pessoais recolhidos sejam única e exclusivamente tratados por esta entidade, no âmbito deste evento, não 
sendo partilhados com nenhuma outra instituição/entidade. Lei Geral da Proteção de Dados 
 

 


