
 Nome/Entidade*:  

 Pessoa Responsável: 

 Entidade parceira (se 

aplicável) 

 Morada*:  Código Postal* 

 telefone/telemóvel*: 

 e-mail: 

 NIF*  CAE da atividade* 

 Matrícula de viatura para 

acesso ao Recinto * (cargas e 

descargas) 

 2. ATIVIDADE 

/PRODUTOS 

 Tipo de 

artesanato/produtos a 

comercializar* 

 NÃO_____________  

 SIM_____________  

 3. ESPAÇO 

 TIPOLOGIA  DIMENSÃO  QUANTIDADE 

 tenda ou banca própria 

(espaço) 
 estrutura fornecida pela 

organização ** 
 em edifico pré-existente 

(local) 

 0,92x 1,93 m 

 *preenchimento obrigatório

** estruturas com stock limitado 

FICHA DE INSCRIÇÃO(edição de 2019) 

 Mercador/Artesão/Artifice/Mistico 

 

 1. DADOS PESSOAIS 

 Demonstração ao vivo do 

trabalho 

artesanal/oficio/atividade 

 informações adicionais que queira prestar: 

 (preencher apenas os campos respeitantes à atividade exercida) 

 (preencher apenas os campos respeitantes à atividade exercida) 



 TABERNAS  local 

 área espaço público  nº de pessoas por refeição 

 em restaurante/bar 

existente 
_____________m2

 em edificio 

próprio/arrendado/emprest

ado 

_____________m2

 em estrutura própria _____________m2

 Outras informações que 

queiram prestar: 

 4. EQUIPAMENTOS A 

COLOCAR 

 listagem de equipamentos 

 Ponto de água /esgoto 

 6. IDENTIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO 

 DESIGNAÇÃO DO ESPAÇO 

(Assinatura)

Declaro(amos) querer participar no evento acima indicado, nas condições da presente Ficha de Inscrição e das 

Normas de Participação, das quais tomei(ámos) conhecimento e que aceito(amos) sem reservas, 

comprometendo-me(nos) a cumprir as mesmas na sua totalidade. 

 ESGOTO   ☐

(apenas disponível para tabernas) 

 (descrição dos equipamentos que vai utilizar/instalar: frigorífico, fogão, etc) 

 Energia:

Potência eléctrica 

necessária:  

 Justificação de necessidade de potência superior a 5 

Amperes (artesãos e comerciantes) e superior a 15 

Amperes (Tabernas): 

 A Organização garante a colocação de um ponto de luz na tenda/estrutura cedida pela organização. As demais infraestruturas 

deverão ser solicitadas por via do preenchimento dos campos seguintes. 

 _____________ AMPERES                                       

A organização só fornecerá potência superior 

a 5 Amperes (artesãos e comerciantes) e 15 

Amperes (Tabernas) em casos devidamente 

justificados  

Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição e da Declaração de Compromisso são confidenciais e destinam-se à validação da 

inscrição para o evento MURALHAS COM HISTÓRIA 2019, sendo arquivados na base de dados do Municipio do Sabugal, após processamento 

informático, destinando-se a uso exclusivo desta edilidade. 

AUTORIZAÇÕES*: 

- Autorizo publicitação dos meus dados (nome ou designação) nas listagens de validação/ exlusão no evento Muralhas com História ☐ 

- Não autorizo publicitação dos meus dados (nome ou designação) nas listagens de validação / exclusão no evento Muralhas com História ☐ 

- Autorizo receber informação, via email ou telefonicamente, do Evento Muralhas com História 2019 ☐  Não autorizo receber informação, via 

email ou telefonicamente, do Evento Muralhas com História 2019 ☐  
(Caso não dê autorização deverá, o próprio, entrar em contacto com a entidade organizadora/promotora do evento)  

Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição e da Declaração de Compromisso são aplicáveis as disposições 

previstas em sede de legislação sobre proteção de dados pessoais em vigor.

7. GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

_____________________________________________________________________

________ de ___________________ de 2019

 PONTO DE ÁGUA  ☐ 

Não se esqueça de anexar todos os documentos solicitados, de acordo com a atividade descrita, bem como fotografias da estrutura/ tenda, 

produtos traje e decoração a utilizar.

 A COLOCAR PELO PRÓPRIO 

 5. INFRAESTRUTURAS NECESSÁRIAS 


