
FICHA DE INSCRIÇÃO - Artesãos 
Data limite para inscrição - até 31 de janeiro de 2023 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR:

Nome   ________________________________________________________________________________________ 

Morada   ______________________________________________________________________________________ 

Localidade   _______________________________________________ 

Contacto telefónico   _______________    Email   ____________________________________________________ 

B.I./ C.C. nº   _____________________ N.º Contrib.   ____________________________________________

Carta de Artesão Sim □ Nº de carta _________      Não□
2. ARTE/OFÍCIO A REPRESENTAR:    _______________________________________________

3. TRABALHO AO VIVO:  Sim □     Não □
4. STAND PRÓPRIO:  Sim □      Não □
5. TIPO E DESCRIÇÃO DE ARTIGO A APRESENTAR:
(Obrigatório o envio de fotografias dos artigos a apresentar no evento, bem como, uma memória descritiva do artesão
ou do tipo de artesanato)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Observações 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Data:   _____________________  Assinatura:   ___________________________________________________ 

A ficha de inscrição e as fotografias do material a apresentar podem ser enviadas para mma@cm-oaz.pt. As propostas selecionadas só poderão 
apresentar os produtos mencionados na ficha de inscrição. A organização não atribui qualquer tipo de equipamento de suporte de exposição. 
O preenchimento da ficha de inscrição implica a aceitação e cumprimento das normas de participação e funcionamento do evento, bem como 
encontrar-se devidamente legalizado para o exercício da atividade a que se propõe. 

Proteção de Dados 
Os dados pessoais recolhidos na ficha de inscrição são exclusivamente necessários para a sua tramitação pelo Município. Ao/À requerente (titular 
dos dados pessoais) é garantido o direito de acesso, de retificação, de apagamento, de portabilidade, de ser informado/a em caso de violação 
da segurança dos dados e de limitação e oposição ao tratamento dos dados pessoais recolhidos. O/A requerente (titular dos dados pessoais) tem 
ainda direito a apresentar reclamação à autoridade de controlo nacional (Comissão Nacional de Proteção de Dados). Para mais informações 
sobre as políticas de privacidade do Município, consulte o nosso site em www.cm-oaz.pt ou envie um e-mail para geral@cm-oaz.pt 

Organização:  Município de Oliveira de Azeméis | Largo da República, nº 27 | 3720-240 Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 600 600 | Tlm. 925 661 430 | 925 661 466 | 925 661 478 | E-mail: mma@cm-oaz.pt 

Código Postal   ____________________     -
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