
  

Avenida Castendo n.º 1  3550 -185 PENALVA DO CASTELO | E-mail: geral@cm-penalvadocastelo.pt 
Contribuinte n.º: 506792404 | Telef: 232640020 | Fax: 232640022 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO   

A inscrição é obrigatória e deverá ser efetuada, através do preenchimento da Ficha de Inscrição, até ao dia 30 de setembro de 2022. A mesma 

poderá ser enviada por correio postal, correio eletrónico - geral@cm-penalvadocastelo.pt - ou entregue na Câmara Municipal de Penalva do 

Castelo.   

  

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (Todos os campos são de preenchimento obrigatório)  

  

 

 

Nome completo/Designação___________________________________________________________________________________  

 

Morada____________________________________________________________________________________________________  

 

Código – Postal ________  _______   __________________________________  

  

Contacto (s) ________________________ / ____________________________  

  

Nº de Contribuinte _______________________________________  

  

Email______________________________________________________________________________________________________  

  

Site/blog___________________________________________________________________________________________________  

  

  

TIPOLOGIA DE PRODUTOS   

  

Produtos a expor/vender _____________________________________________________________________________________  

  

Área pretendida ______________________________m2  

  

A preencher apenas pelos artesãos:  

Carta de Artesão Nº_______________________  

  

Nota: No caso de exposição/venda de artesanato (fora do concelho) é obrigatório o envio de uma fotografia dos 

produtos/peças, para geral@cm-penalvadocastelo.pt 

 

 ASSINATURA E VALIDAÇÃO   

 

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação 

não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com o evento em que se 

inscreve.   

Autorizo que os dados constantes desta ficha sejam processados em base de dados para efeitos de receber informação sobre as atividades 

da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, sendo tratados de forma lícita de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016.   SIM __    NÃO __ 

  

__________________, ______ de _______________ de 2022.  

  

  

  

__________________________________________________  

(Assinatura legível do Produtor/Artesão)  

  

  

 

A preencher pela organização 

Inscrição rececionada no dia: ______/______/______ 

Por:  ☐  E-mail  ☐  Correio  ☐  Pessoalmente 

Recebido por: ____________________________________________________________________ 
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