
 

 
“Mostra de Doces Tradicionais de Natal” 

Normas 

1º Organização 

a) Pretende-se efetuar uma mostra de Doces de Natal, inserida na Programação de Natal 
da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e terá ́lugar 
este ano (2022), no dia 18 de dezembro no Mercado da Bobadela.  

2º Objetivos 

a) Esta iniciativa tem como objetivos principais; divulgar as potencialidades dos doces 
típicos de Natal; incentivar e divulgar a prática da arte da doçaria da freguesia e apoiar 
o projeto de construção do Centro de Dia da ARPI Bobadela. 

3º Inscrição 

a) Para participar no evento “Doces de Natal na Freguesia”, deverá preencher a Ficha de 
Inscrição (disponível em www.uf-ssb.pt) e entregar até ao dia 12 de dezembro, nos 
espaços de Atendimento da Junta de Freguesia ou através do email geral@uf-ssb.pt; 

b) Podem participar na mostra de doces, estabelecimentos de restauração e bebidas, 
pastelarias e padarias; chefes de cozinha, doceiros ou pasteleiros em nome individual, 
associações, coletividades, e público em geral;  

c) Podem participar na Mostra todos os interessados, tanto a nível pessoal, como em 
representação de empresas;  

d) A participação desta Mostra é voluntária e gratuita.   

 

4º A Mostra 

a) A Mostra tem início pelas 14h00, e decorrerá até às 20h00 com exposição e venda de 
doces; 

b) Cada participante poderá ́apresentar os doces que quiser; 

c) Os participantes poderão apresentar doces tradicionais de natal entre as 
modalidades: bolos ou fritos (excluindo doces de colher); 

 



 

 

d) Os participantes têm liberdade de escolha dos doces que pretendem levar, da seleção 
dos ingredientes para a sua confeção e da decoração e apresentação, desde que 
cumpram as normas legais de segurança alimentar.  

e) Os doces apresentados nesta mostra serão vendidos à unidade ao público com um 
custo simbólico de 1€; sendo que por cada 1€ é entregue uma senha que servirá de troca 
pelo doce; 

f) O valor obtido reverterá para apoiar o projeto de construção do Centro de Dia da ARPI 
Bobadela.  

 

5º Prémios 

a) A todos os participantes, será ́atribuído um certificado de participação no final.  

 

6º Obrigações da entidade organizadora 

a) A União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela será ́
responsável pela divulgação da iniciativa; 

 
b) será ́ disponibilizado a cada participante um espaço para colocação dos doces a 
apresentar;  

  



 

 
 

Ficha de Participação  

Nº Participante (A atribuir pela UFSSB) ___________________________  

 

Nome: _________________________________________  

Entidade (caso aplicável): ________________________________________ 

 

 

Autorização  

Autorizo a utilização dos meus dados para fins de inscrição no evento “Doces de Natal 
na Freguesia” 

_________________, _____ de _____________________ de 2022 

 

Assinatura ____________________________  

 

 

A Junta de Freguesa enquanto responsável pelo tratamento dos dados, assegura que os dados pessoais recolhidos serão 
exclusivamente utilizados no âmbito da inscrição da Mostra de Doces. No respeito pelas finalidades do presente tratamento a Junta 
de Freguesia não partilha os seus dados com terceiros e efetuará a destruição dos mesmos após o evento. Será ́ cumprido o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados  

 

 

 

 

 

 



 

 


