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“RETRATOS DE NATAL’ 2022”  

NATAL NO LARGO - MERCADINHO (FEIRA) SEM REGRAS  

De 16 a 21 de dezembro | Largo Francisco Inácio Dias Nogueira 

 

Normas de Participação 

 

Âmbito 

Integrado na programação Retratos de Natal, a autarquia promove um mercado para 

que comunidade e visitantes possam adquirir lembranças e/ou presentes originais, 

personalizados, únicos e produzidos com arte, com a magia característica da época 

natalícia. 

Porque quem faz trabalhos artesanais investe tempo, criatividade e muito amor pelo 

que faz, a autarquia considera de extrema importância criar dinâmicas que fomentem 

o escoamento destes produtos especiais - 100%Góis. 

Deste modo, o Município de Góis promove um mercadinho de Natal, a decorrer no 

Largo Francisco Inácio Dias Nogueira, em tenda a instalar para o efeito, o qual tem 

como objetivo principal a divulgação e promoção do artesanato concelhio e 

concelhos limítrofes, produtos endógenos, cores, sabores e tradições de Natal. 

Esta iniciativa pretende difundir o artesanato, termo usado para descrever a arte ou 

ofício de criar objetos, a partir de materiais naturais ou reciclados usando apenas as 

mãos e ferramentas simples, podendo verificar-se a aplicação de uma ou mais técnicas, 

com base em práticas tradicionais ou mais modernas, sendo que será privilegiada, pela 

organização, a participação de artesãos que recorram à utilização de matérias primas 

e apresentação de trabalhos com inspiração de base local e/ou regional, que 

representem a riqueza cultural, histórica e a identidade popular da sua comunidade, e 

que trabalhem ao vivo, durante o evento. 

À vertente de comercialização de produtos artesanais, o certame será enriquecido 

com uma programação cultural, onde se inclui a dinamização de oficinas de 

artesanato, direcionadas para vários públicos. Do programa destacam-se, por exemplo, 

os miniespectáculos de música ao vivo, música ambiente, animação itinerante ou de 

rua com personagens associadas à quadra, decoração a rigor contemplando a casa 

do Pai Natal.  
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Condições de participação 

 

1. Esta edição irá decorrer, no Largo Francisco Inácio Dias Nogueira, entre os dias 16 e 

21 de dezembro, no horário das 10h00 às 18h00, inserido na programação municipal de 

Natal organizada pelo Município de Góis: 

a) A participação no “Natal no Largo - Mercadinho sem Regras” implica que o artesão 

participe no conjunto os dias do certame. 

 

2. O MERCADINHO (FEIRA SEM REGRAS) destina-se, exclusivamente a:  

a) Artesãos que manifestem interesse em mostrar e comercializar os seus trabalhos e/ou 

produtos, com a oportunidade de poderem exemplificar as suas técnicas; 

especificamente neste mercadinho, alusivas a esta época festiva, e que em simultâneo 

se traduzam em autênticos presentes de natal. 

b) Artesãos que recorram à utilização de matérias primas e apresentação de trabalhos 

com inspiração de base local e/ou regional, que representem a riqueza cultural, 

histórica e a identidade popular da sua comunidade, e que trabalhem ao vivo, durante 

o evento. 

 

3. A inscrição só se encontra validada após a receção de confirmação da mesma por 

parte da organização. Considerando a área limitada da tenda, a seleção dos 

participantes será gerida com base nos seguintes critérios: 

a) tipologia de artesanato; 

b) produtos a comercializar; 

c) em situação de igualdade, será dada prioridade à data da receção da inscrição. 

 

4. Com esta mostra pretende-se que:  

a) os artesãos promovam e animem o certame impulsionando os seus dotes através da 

concretização de oficinas aos potenciais interessados (nota: as oficinas deverão ser 

agendadas, previamente, com o PT, para que possam ser divulgadas no cartaz da 

iniciativa);  
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d) os malabaristas, músicos, e outros indivíduos ligados às artes possam promover e 

divulgar os seus espetáculos.  

 

5. Não São permitidas inscrições de comerciantes que tenham espaços físicos abertos 

ao público. 

 

6. A inscrição deve ser efetuada, impreterivelmente, até dia 30 de novembro.   

a) Ficha de inscrição (F.I.) - [disponível em www.cm-gois.pt e no PT – a F.I. deverá ser 

preenchida e remetida ao PT]. 

 

7. A “banca” é da Responsabilidade do Município, sendo disponibilizado a cada 

“expositor” apenas uma unidade.  

 

8. Os artesãos ou vendedores deverão cumprir com o horário definido pela 

organização, ou seja, deverão permanecer no mercadinho, com o seu espaço aberto, 

das 10h às 18h, durante todo o certame. 

 

9. Cada participante deverá trazer a sua cadeira/ banco.  

 

10. O vendedor deverá manter o seu espaço limpo e, no encerramento da sua “banca”, 

promover a remoção de lixo e a limpeza da parte do recinto que ocupou no 

mercadinho, evitando a necessidade de atuação dos serviços de limpeza, sendo 

responsável por qualquer dano que causar no recinto, “banca”, jardins e espaços 

envolventes. 

 

11. As dúvidas e casos omissos pela aplicação das presentes normas serão analisados 

pela Câmara Municipal de Góis. 

 

12. A entidade organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes, naturais ou 

outros, que possam ocorrer durante a montagem, desmontagem ou no período da 

realização do mercadinho.  
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Para mais informação e/ou esclarecimentos adicionais, poderá contactar o Serviço de 

Turismo e Ação Cultural, Praça da República, ou através do telefone/fax 235 770 113 ou 

correio eletrónico: turismo@cm-gois.pt, e/ou consultar a página de internet do Município 

de Góis: http:// www.cm-gois.pt 
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