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PROGRAMA ARTESÃOS NO MERCADO 

A  Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho está a organizar uma iniciativa que tem por objetivos estimular 

os artesãos da freguesia a mostrar os seus artefactos e dinamizar o Mercado do Choupal, incentivando a população a 

fazer compras no comércio local. Devido ao sucesso que teve a 1ª fase deste Programa, o Executivo da Junta decidiu abrir 

novas inscrições para que mais artesãos possam participar. Seguem-se as normas de funcionamento deste Programa. 

1. O Programa “Artesãos no Mercado” decorre no Mercado do Choupal e será reservado aos Artesãos residentes na União das Freguesias de 

Alverca do Ribatejo e Sobralinho. 

2. Num momento inicial, serão disponibilizadas duas bancas, sendo aberta a possibilidade de alargar este número, por deliberação do Executivo 

da Junta de Freguesia. 

3. Para participarem no programa, os artesãos não podem ser proprietários ou arrendatários de qualquer estabelecimento comercial, onde comer-

cializem os seus produtos. 

4. A cedência das bancas pela Junta será gratuita, comprometendo-se os artesãos a respeitar as normas de funcionamento do mercado. 

5. A seleção e a calendarização da participação dos artesãos caberá à Junta de Freguesia, sendo que a mesma dependerá do número de artesãos 

interessados. 

6. Preferencialmente, não deverão permanecer em simultâneo dois artesãos com produtos semelhantes para venda. 

7. A ocupação da banca só pode ser feita dentro do horário de funcionamento do mercado. 

8. Os artesãos interessados em participar no Programa deverão preencher a respetiva Ficha de Inscrição e termo de aceitação das presentes nor-

mas. 

9. As inscrições deverão dar entrada nos serviços da Junta até ao dia 24 de abril. 

10. Após os términus da aceitação das inscrições, a Junta elaborará um plano de ocupação de acordo com as bancas existentes à data. 

11. A decisão final será tomada em reunião pública de 02 de maio.  

12. Após a decisão da Junta, os artesãos selecionados poderão de imediato ocupar os espaços.  


