
                                                              
 

Regulamento Sacart Sobre Rodas 
1. DATAS E HORÁRIOS DO MERCADO: 
O mercado realiza-se nas seguintes datas e horário: 

15/05/2016 (das 10H às 16H) 

17/07/2016 (das 10H às 16H) 

11/09/2016 (das 10H às 16H) 

 

2. LOCAL: 
R. Cidade de Goa- Recinto do Mercado (em frente aos Bombeiros Voluntários de Sacavém. 

 

3. RECINTO E HORÁRIO DOS PARTICIPANTES: 
O parque permite a entrada e saída de viaturas para os visitantes. Os lugares dos 

vendedores serão indicados pela organização, serão ocupados por ordem de chegada, 

savo expeção a considerar pela organização. 

Os vendedores deverão estar presentes no local, no mínimo, meia hora antes do horário 

do Mercado, para que tudo esteja pronto para receber os visitantes à hora de início. 

A saída dos vendedores só poderá ter lugar depois das 16H. 

 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO: 
O valor da inscrição corresponde a um lugar de estacionamento. (2mx2m). 

Outras dimensões serão analisadas pela organização.  

Valor:  5€/dia 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
O espírito deste mercado é a venda de “quinquilharia”, objectos em 2ª mão, velharias, 

antiguidades, produtos gourmet, artesanato, livros, discos e muitas coisas mais, no entanto, 

está também aberto a artesãos e pequenos produtores. Não será aceite qualquer material 

de revenda. 

Cada vendedor dispõe do espaço de um estacionamento mais o espaço em frente à sua 

viatura (no máximo 1 metro), onde poderá colocar uma pequena mesa, chapéu-de-sol e 

cadeira. A organização não fornece qualquer tipo de material (mesa, chapéu, etc.). 

Por se tratar de um Mercado com o conceito de Car-Boot-Sale a bagageira da viatura 
terá de ser, obrigatoriamente, a montra principal dos artigos que se encontram em 
venda. 
  
 
 
 
 
 



                                                              
 
6. INSCRIÇÕES/PRAZO/PAGAMENTO: 
O  pedido para inscrição deverá ser efectuado até a data informado pela organização, para 

o e-mail:sacarte.geral@gmail.com, para que lhe seja enviada uma ficha de inscrição. 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida e enviada para o mail mencionado. 

A organização informará os seleccionados. 

Ao entregar a ficha de inscrição todos os participantes declaram ter conhecimento 
do presente regulamento, obrigando-se a cumpri-lo na íntegra. 

 

7. DETALHES IMPORTANTES: 
A Organização entende que cada participante é responsável pela sua actividade 

económica, não exigindo nenhum tipo de documento comprovativo da sua situação fiscal e 

declinando qualquer responsabilidade por alguma situação de irregularidade fiscal. 

Não pode ser utilizado qualquer tipo de material de fixação no chão ou em qualquer outro 

ponto do recinto, que o danifique ou deixe ficar resíduos. 

Os participantes deverão ter o seu espaço arranjado antes da hora de abertura e mantê-lo 

limpo durante todo o horário, até ao fecho do Evento. 

No final do mercado o espaço deverá ficar limpo. 

As viaturas dos participantes deverão manter os artigos para venda em exposição 
até ao fim do evento. Só depois da hora final do Evento é que se pode começar a 
arrumar. 
As viaturas dos participantes não poderão abandonar o recinto antes do fim do 
evento, podendo ser sancionados por coima. 
A Organização não se responsabiliza por quaisquer danos, furtos ou acidentes que 

possam ocorrer durante a feira. 

 

8. ORGANIZAÇÃO/INFORMAÇÕES/CONTACTOS: 
 

INFORMAÇÕES: 
Sacarte.geral@gmail.com 


