
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO  

Leia atentamente o Regulamento de Participação antes de preencher a sua ficha de 
candidatura. 
1.IDENTIFICAÇÃO 

Identificação da Entidade*: 
 
 

Pessoa Responsável: 
 

Morada*: 
 
 

Localidade:                                                                        Código Postal*: 

NIF*:  BI/CC.: 

Telefone: Telemóvel*: 

E-mail*: 

CAE da atividade*: 
 

Matrícula da viatura p/ acesso ao recinto (cargas/descargas) *: 
 

Tipologia:  
Artesão                       Místico                     Mercador                 Taberna 

* preenchimento obrigatório  
 

2. ATIVIDADE /PRODUTOS 

Tipo de artesanato/produtos a comercializar  

 

Experiência em anteriores edições (se sim, quais)  
 

Experiência anteriores em feiras deste tipo (se sim, quais)  
 
 

Demonstração ao vivo do trabalho artesanal/oficio/atividade  
SIM                 NÃO 



3. ESPAÇO  
Mercador/Artesão/Artífice/Místico     

TIPOLOGIA DIMENSÃO  
 

QUANTIDADE  
 

tenda ou banca própria (espaço)  
 

  

tenda fornecida pela organização (estrutura*) 2,00mX2,00m   

em edifico pré-existente (local) 

TABERNAS LOCAL ÁREA ESPAÇO 
PÚBLICO 

Nº DE PESSOAS POR 
REFEIÇÃO 

em restaurante/bar existente     

em edifício 
próprio/arrendado/emprestado  

   

em estrutura própria     

* estruturas com stock limitado 

4. LOGISTICA   

Identificação das necessidades técnicas (água, esgoto e potência elétrica) e dos equipamentos 
elétricos e de queima (fogões e grelhadores) a utilizar. 

 
 

Ponto de água  Esgoto*  

AMPERES - A organização só fornecerá potência superior a 5 Amperes (artesãos e comerciantes) 
e 15  
Amperes (Tabernas) em casos devidamente justificados (justifique se for o caso) 
 
 
*Apenas disponível para estruturas designadas de “tabernas”. 

A Organização garante a colocação de um ponto de luz na tenda/estrutura alugada à 
organização. As demais infraestruturas deverão ser solicitadas por via do preenchimento dos 
campos seguintes. 

 
 
 



5.MEMÓRIA DESCRITIVA (descrição dos materiais/produtos para venda; tipo de tenda com 
descrição detalhada dos materiais, dimensões e fotos; fotografias de todos os 
materiais/produtos; proposta de decoração e traje com descrição detalhada e foto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO  
 

Designação do Espaço/Nome 

 

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.     

________ de ___________________ de 2017 
 

_____________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 

 



7.DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  
 
 
Para os devidos efeitos (nome) ____________________________________________ na 
qualidade de responsável pela presente candidatura, declara sob compromisso de honra 
que: 
 
1. Em sua representação ou na qualidade de representante da entidade inscrita, assume 

toda a responsabilidade pela atividade exercida no espaço que lhe foi atribuído pela 
Organização do evento "MURALHAS COM HISTÓRIA 2017, evento que decorre, de 22 a 
24 DE SETEMBRO, no Centro Histórico de Sortelha, nomeadamente no que respeita à 
qualidade e segurança do funcionamento e dos produtos comercializados, sendo 
responsável, perante as autoridades competentes, por quaisquer sanções ou multas 
derivadas de incumprimentos legais. 
 

2. Na qualidade de representante da entidade inscrita como titular da exploração do espaço 
de serviço de restauração e bebidas, de caráter não sedentário  e a funcionar em 
espaço/estrutura provisória cedida para o efeito pela Organização do evento 
"MURALHAS COM HISTÓRIA: ", evento que decorre, de 22 a 24 DE SETEMBRO, no Centro 
Histórico de Sortelha, que tomou conhecimento das obrigações decorrentes da 
legislação identificada no anexo III do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, do qual faz 
parte integrante, e de que as mesmas serão respeitadas integralmente. 
Declara, ainda, que serão cumpridas as obrigações legais e regulamentares para a 
atividade de restauração e bebidas relativas ao funcionamento e aos equipamentos, bem 
como as regras de segurança, saúde pública e os requisitos de higiene dos géneros 
alimentícios e que assume toda a responsabilidade pela atividade exercida no espaço que 
lhe foi atribuído pela Organização do evento "MURALHAS COM HISTÓRIA: ", 
nomeadamente no que respeita à qualidade e segurança do funcionamento e dos 
produtos comercializados, sendo responsável, perante as autoridades competentes, por 
quaisquer sanções ou multas derivadas de incumprimentos legais. 
 

3. Se compromete a respeitar todas as normas constantes das Regras de Participação.  
 

 
________ de ___________de 2017  
 
 

  
Assinatura_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


