MERCADO “BAGAGEIRA LIVRE”

REGULAMENTO
A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a
Junta de Freguesia de Portimão e a Câmara Municipal de Portimão, promoverá no dia 25 de
Abril de 2018, o Mercado “Bagageira Livre”.
Este evento terá lugar no pátio de estacionamento do Espaço Raiz, na Pedra Mourinha,
em Portimão.
CONCEITO:
O Mercado Bagageira Livre destina-se à venda de produtos das seguintes áreas: Moda
e Acessórios (novos, vintage e 2ª mão), Antiguidades e Velharias, Artesanato Urbano, Design
Gráfico e Industrial, Produtos Gastronómicos, Arte, Reciclagem e Música, desde que inseridos
no contexto de “bagageira aberta”, em viaturas ligeiras. Pretendemos oferecer ao público uma
feira de qualidade que se revele uma boa “caça de tesourinhos”.
DATA:
Quarta-feira (feriado), 25 de Abril de 2018
HORÁRIO:
Das 10h às 18h.
PREÇÁRIO:
- A inscrição no mercado é gratuita, mas limitada a sócios da Teia D’Impulsos. *
*Se não é sócio, mas pretende-se inscrever para o Mercado da Bagageira, basta
mencionar o assunto no ato de inscrição. A quota anual é apenas de 12€, é válida por um ano
civil e dá acesso a todos os outros eventos da TDI, assim como usufruto do Espaço Raiz
noutras atividades planeadas.

INSCRIÇÃO:
1 - A ficha de inscrição encontra-se disponível na página online da Teia D’Impulsos e
deverá ser entregue na Sede da Associação, no Espaço Raiz, Rua Francisco Daniel, Pedra
Mourinha, juntamente com o pagamento.
2 – Será posteriormente enviado email de confirmação.
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CONDIÇÕES:
- A lotação do espaço é de 16 “Bagageiras”, mas reserva-se à organização diminuir
esse número por restrição devida à dimensão das viaturas entretanto inscritas.
- Os automóveis a participar deverão ser ligeiros e a marca/modelo especificados na
ficha de inscrição (para melhor controle da disposição espacial no local) – sujeito a aprovação
prévia da organização.
- O pagamento da cota terá que ser feito impreterivelmente no ato da inscrição, sendo
possível receber inscrições até à sexta-feira anterior à data do mercado – dia 21 de Abril - e
sujeito à disponibilidade de lugares.
- Na eventualidade de uma desistência esta deverá ser comunicada à organização até
ao dia 23 de Abril, não havendo direito a qualquer restituição monetária.
- Não é necessária a licença de venda ambulante, nem do livro de reclamações (a
organização terá no local), mas cada expositor é responsável pelo cumprimento das normas e
leis inerentes à comercialização dos seus produtos.
- Não é permitida a venda de animais
- O suporte de apresentação do produto (banca, carrinho, balcão, stand, viatura e
respetiva bagageira) é da inteira responsabilidade do participante
- As bancas devem estar em pleno funcionamento 30 mn antes da abertura do
mercado, e o local respetivo a cada participante limpo e desimpedido 60 mn após o
encerramento do evento.
- O evento terá animação própria, pelo que os participantes que não devem emitir
música própria ou proporcionar emissão de ruido que possa perturbar o decorrer do evento.
Logo que efetue a sua inscrição, divulgue a página do evento no Facebook, aos seus
amigos ou partilhe os posts também no Instagram. Quanto mais cedo divulgar, melhor para
todos!

CONTATOS PARA INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
email: geral@teiadimpulsos.pt
Tel: 966467870 (José d’Oliveira)
Tel: 910174814 (Marta Ferreira)
Portimão, 11 de Abril, 2018.
Ana Cristina Rocha
Marta Ferreira
Coordenadoras do Evento pela Teia D’Impulsos
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