
A. IDENTIFICAÇÃO
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Nome ................................................................................................................................................................................................................................

Morada ............................................................................................................................................................................................................................

Código Postal ..................-..................  .........................................................................   Concelho ..................................................................

Telm. ..................................................  Telf. ..................................................  E-mail ...............................................................................................

Website .....................................................................................................  Facebook ............................................................................................

UPA n.º ..........................................  Carta de Artesão n.º ............................................................., válida até ............./............./.............

B. TIPOS DE ARTESANATO A APRESENTAR, SEGUNDO O REPERTÓRIO DE ATIVIDADES ARTESANAIS 
    (Portaria 1193/2003, de 13 de outubro)

Grupo ..............-..............  Tipo ....................................................................................................................................................................................

Grupo ..............-..............  Tipo ....................................................................................................................................................................................

Grupo ..............-..............  Tipo ....................................................................................................................................................................................

C. APOIOS (ponto 6 do Regulamento)

C.1 Alojamento (nome do Artesão) ...............................................................................................................................................................

C.2 Contratação de pessoal auxiliar ................................................................................................................................................................................... 

D. OPÇÕES DE PRESENÇA (ponto 4.4 do Regulamento)

Totalidade dos dias 1ª semana 2ª semana

E. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO (pontos 4 e 5 do Regulamento)

BOLETIM DE INSCRIÇÃO PRAZO LIMITE DE INSCRIÇÃO 4 DE MAIO DE 2021

INSCRIÇÃO 130,00 €

(assinale com 1 o que interessa)

ESPAÇO PRETENDIDO

Módulo tipo A – Totalidade dos dias
Ala central

250,00 € €

                                1 semana 160,00 € €

Módulo tipo B – Totalidade dos dias
Ala lateral

220,00 € €

                                1 semana 140,00 € €

Módulo tipo C – Totalidade dos dias
Ala lateral

200,00 € €

                                1 semana 130,00 € €

2.º Módulo tipo A – só todo o tempo  1000,00 € €

2.º Módulo tipo B – só todo o tempo  750,00 € €

Comercialização de artigos gastronómicos  450,00 € €

Ocupação do espaço exterior, para além do módulo ..............m2 x 65,00 € €

IVA incluído TOTAL €

Os participantes na iniciativa “O ESPÍRITO DOS MARES” e cujas peças tenham sido selecionadas terão um desconto de 
20% no custo do primeiro Módulo (Anexo I).
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G. ENTIDADE EM NOME DE QUEM É EMITIDO O DOCUMENTO FISCAL

Nome .................................................................................................................................                       NIF................................................................

Data ......... /......... /2021                       Assinatura...........................................................................................................

A PREENCHER PELO SECRETARIADO

CLIENTE Nº FATURA / RECIBO FATURA RECIBO NOTA DE CRÉDITO

Li e concordo com todos os pontos do Regulamento.

Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, tendo por finalidade a inscrição na Feira Nacional de Artesanato.

Este termo de consentimento está em conformidade com o disposto nos artigos 7.º e seguintes do Regulamento Geral de Proteção de Dados – Regulamento EU 
2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, constituindo uma manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita, pela qual o 
titular dos dados ou seu representante legal aceita, mediante declaração, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento nos moldes 
legalmente admissíveis.

Sim Não

Tome nota do Calendário:

Até 4 de maio Envio da candidatura à FNA

Até 18 de maio
A Organização comunicará o resultado da candidatura e devolverá o valor da 
inscrição em caso de não aceitação

Até 25 de maio Envio de 2 fotos do trabalho “O ESPÍRITO DOS MARES” (Anexo I) 
(formato quadrado e mínimo de 600x600px) 

Até 8 de junho
A Organização comunicará a aceitação ou rejeição do trabalho na iniciativa 
“O ESPÍRITO DOS MARES”

Até 19 de junho
Liquidação do valor do espaço, tendo em conta o tipo de módulo atribuído 
e o desconto pela participação na iniciativa “O ESPÍRITO DOS MARES”

Até 23 de julho Entrega das peças no Secretariado da FNA

De 24 de julho a 8 de agosto Exposição das peças selecionadas na FNA

F. FORMA DE PAGAMENTO

Transferência bancária para o NIB 0045 1503 4024 6477 0493 7*

Cheque nº .............................................................................. sobre o Banco.........................................................................................................

* Envio obrigatório do respetivo comprovativo DEVIDAMENTE identificado, sob pena de a inscrição não poder ser aceite.

ORGANIZAÇÃO APOIO



PRAZO LIMITE – 25 DE MAIO DE 2021

Nome do Artesão.......................................................................................................................................................................................................

Nome da Peça..................................................................................................................................................................................................................... 

Medidas (aproximadas) – comprimento.....................................cm, largura.....................................cm,  altura.....................................cm 

Descrição sumária............................................................................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................................................................. 

Materiais utilizados...........................................................................................................................................................................................................

Técnicas empregues........................................................................................................................................................................................................

Anexo..........fotos

Notas:

1. Cada artesão inscrito só pode participar com uma peça;
2. Os participantes selecionados terão um desconto de 20% sobre o custo do primeiro módulo e usufruem de 10 refeições 
utilizáveis de 2.ª a 6.ª feira. (Regulamento 6.2)

3. É indispensável o envio de 2 ou mais fotografias da peça, mesmo que inacabada, que permitam a sua apreciação.
4. As peças podem destinar-se à venda, embora tenham que estar em exposição e só possam ser levantadas no último dia 
da feira.
5. Todas as peças selecionadas serão colocadas no facebook da FNA e/ou noutras plataformas ou espaços expositivos.

Data ........ /........ / 2021                 Assinatura........................................................................................................

Li e concordo com todos os pontos do Regulamento.

Autorizo a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, tendo por finalidade a inscrição na Feira Nacional de Artesanato.

Este termo de consentimento está em conformidade com o disposto nos artigos 7.º e seguintes do Regulamento Geral de Proteção de Dados – Regulamento EU 
2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, constituindo uma manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita, pela qual o 
titular dos dados ou seu representante legal aceita, mediante declaração, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento nos moldes 
legalmente admissíveis.

Sim Não
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