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FEIRA QUINHENTISTA | Alcochete 5 > 7 junho 2015 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
DESIGNAÇÃO (OU NOME COMPLETO) 
 

 

 
MORADA 

 

   

CÓDIGO POSTAL            

CONTRIBUINTE     TELEFONE            / 

O NOME/MORADA PARA FATURAÇÃO É A MESMA QUE A ANTERIOR? SIM  NÃO  SE NÃO, INDIQUE: 

             

             

              

 
 
PARTICIPAÇÃO 
 
CATEGORIA

(1)
: ARTESÃO  ARTÍFICE   COMERCIANTE  

 
TIPOLOGIA DE PRODUTO/TRABALHO/OFÍCIO/COMÉRCIO

(2)
:        

             

              

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO PRODUTO/TRABALHO/OFÍCIO (MATERIAIS UTILIZADOS/TÉCNICAS): 

             

             

              

MATERIAL ELÉTRICO A UTILIZAR (E POTÊNCIA)
(3)

:         
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NECESSIDADES (A DISPONIBILIZAR PELA ORGANIZAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO)
(4)

: 

BANCA  QUANTIDADE   

TRAJE  QUANTIDADE (MASCULINO)  QUANTIDADE (FEMININO)   

ALOJAMENTO HOMEM(NS)  MULHERE(S)  

 

DATA         

   (assinatura do responsável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
“A participação será categorizada de acordo com: artesãos (que promovam a venda de produtos próprios de forma 

artesanal); artífices (que promovam ofícios de época com respetiva recriação); comerciantes (que promovam a venda 

de bens alimentares caraterísticos da época)” – número 2 do ponto IV das normas de participação. 

(2) 
“Os mercadores estão proibidos de comercializar qualquer tipo de tipologia de produto que não tenha 

enquadramento no âmbito da Feira Quinhentista ou que não tenha sido descrito na ficha de inscrição” – número 9 do 

ponto VI das normas de participação. 

(3) 
“Os mercadores deverão estar munidos de extensão elétrica (medida mínima de 20 metros) para o fornecimento de 

energia elétrica”; As necessidades de iluminação das bancas e/ou tendas é da responsabilidade dos respetivo 

participantes”; “Devem ser indicados, na ficha de inscrição, todo e qualquer material elétrico que se pretenda utilizar 

no decurso da feira” – números 5, 6 e 7 do ponto VI das normas de participação. 

(4) 
“Os espaços a utilizar pelos mercadores são da responsabilidade dos mesmos. A organização poderá facultar, 

quando mencionado na ficha de inscrição, banca para o efeito (madeira tosca com tampo útil de 193x80cm com 

respetivo toldo e saia) por um valor unitário de € 50,00”; “Os mercadores devem estar devidamente trajados. A 

organização poderá facultar, quando mencionado na ficha de inscrição, traje para o efeito (de acordo com 

disponibilidade), por um valor unitário de € 15,00”; “O Município de Alcochete disponibiliza, quando mencionado na 

ficha de inscrição, alojamento no Albergue da Juventude (alojamento em quartos tipo camarata com distinção por 

sexos), pelo valor diário de € 12,65/pessoa (valor com desconto de 30% face ao preço de tabela)” – números 1 e 4 do 

ponto VI e número 1 do ponto VII das normas de participação. 

A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO 

N.º DE ENTRADA    DATA DE ENTRADA 

 

ADMISSÃO SIM   NÃO  MOTIVO:       


