Freguesia

Pontinha
Famões

DOMINGOS NO MERCADO
2016
ESTIMADOS PARTICIPANTES,
Queremos em primeiro lugar desejar-vos um excelente ano de 2016, com muitas
vendas e trocas, dentro do espírito de partilha e de convívio.

Como é do conhecimento de todos os que frequentam este espaço, que tem já o
reconhecimento a nível da Área Metropolitana de Lisboa, é nosso entendimento que
devem ser estabelecidas novas regras, para melhorar e garantir o pleno
funcionamento desta iniciativa.

O espírito com que este espaço foi criado centrou-se na consciência de que, em
tempos de dificuldades, podemos oferecer uma oportunidade às pessoas de terem
um rendimento extra, podendo escoar peças que tenham e não lhes façam falta.

Assim, e por forma a dar igualdade de oportunidades a todos aqueles que também
querem participar nesta iniciativa — e, aqui, deixamos bem claro que não é uma feira
ou mercado tradicional, com regulamento estabelecido, a não ser as determinações
que aqui são apresentadas —, informamos:
1. Este evento realiza-se todos os domingos, no Mercado de Levante da
Pontinha, com abertura ao público, das 9h00 às 16h00;
2. Montagem das 8h00 às 9h00 e desmontagem às 16h00;
3. Os lugares afetos a cada participante são estabelecidos, de acordo com a
marcação já existente no recinto (pintada no chão);
4. Cada participante poderá ter o máximo de dois lugares e deverá pagar os
respectivos espaços;
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5. Os lugares são distribuídos pelos funcionários;
6. Cada espaço marcado tem o valor de 1,50€, mediante a contra-entrega de um
recibo;
7. Duas faltas consecutivas implicam a perda do lugar;
8. A partir das 8h30 perdem a reserva do lugar;
9. Cada participante é responsável por levar tudo o que precisa para apresentar
os seus artigos.
10. Os participantes devem fazer a reserva do espaço, no domingo anterior para o
próximo domingo ou até à quinta-feira anterior, até às 16h00, para o email
domingosnomercado@jf-pontinhafamoes.pt ou para os normais contactos da
Junta de Freguesia;
11. Não é permitida a venda de alimentos, animais ou mercadoria etiquetada;
12. O espaço deve ser deixado conforme o encontrou, isto é, limpo;
13. O contacto telefónico do funcionário de serviço (apenas ao domingo) é
962 348 142
A presente informação produz efeitos a partir do dia 23 de janeiro de 2016.

Pontinha, 12 de janeiro de 2016

A Presidente da Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Pontinha e Famões

________________________
Corália Rodrigues
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