
 

   

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____       Localidade: ______________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ Telefone: _________________________ 

Contribuinte Nº: ___________________ B.I./C.C. Nº: _______________ Validade: ____ /____ /______ 

 

Tipo de Materiais para venda: 

 Artesanato    Artigos em 2ª Mão  Outros 

Quais? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mês em que se inscreve: (Atenção aos prazos de confirmação – assinalar com X) 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Outubro Novembro Dezembro 

 

Data de Inscrição: ____/____/_____     O Requerente: _______________________________________ 

 

 
 

A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO 
 
          LUGAR(ES) 

NOTAS: 
Os dados pessoais contidos no presente formulário são recolhidos ao abrigo do Regulamento Municipal da Feira da Ladra de 
Grândola e serão apenas tratados com a finalidade exclusiva da admissão do participante nos termos definidos no 
Regulamento em apreço e para efeitos de comunicação institucional no âmbito da condição de participante. 

Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o Município de Grândola garante a Confidencialidade e 
segurança dos dados contidos no presente formulário, tal como garante que os mesmos não serão cedidos a terceiros. 

Atualização de Dados:  
Se houver alteração de dados, deverá contactar o Setor de Feiras, Eventos e Turismo do Município de Grândola.  
A/C: Secção Administrativa de Feiras, Eventos e Turismo, através dos seguintes contactos: 
Morada: Rua Dr. José Pereira Barradas. 7570-281 Grândola. 
E-mail: feiradaladra@cm-grandola.pt 
Telefone: 269 750 256 /266 

Caso remeta o formulário, para instruir a sua candidatura, via e-mail, deve ainda anexar cópia do cartão de cidadão, o 
formulário será impresso e arquivado no dossier do processo, a digitalização do documento de identificação será apenas 
usada para confirmar os seus dados e apagada, bem como o e-mail que serviu de suporte. 

O formulário será destruído decorrido(s) 5(cinco) após a última participação na feira (de acordo com a Portaria n.º 1253/2009 
de 14 de outubro).  

Em matéria de dados pessoais, poderá sempre contactar os serviços do município através do endereço de e-mail: epd@cm-
grandola.pt 
 
 
O formulário será destruído decorrido(s) 5(cinco) após a última participação na feira (de acordo com a Portaria n.º1253/2009 
de 14 de outubro).  



IZAÇÃO DE DADOS 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ___________________________________________________________________, maior, com o  

BI/CC n.º ________________________, responsabilizo-me por quaisquer danos que possam advir aos 

materiais expostos e comprometo-me a cumprir com as datas da realização da Feira a que me 

proponho. 

 

Tomei conhecimento e aceito as Normas de Participação da Feira da Ladra. 

  

Grândola, ____ de ________________________de 20____  

 

 Declaro que conheço e aceito o regulamento da Feira da Ladra de Grândola 

 Declaro por minha honra que tenho a situação de permanência em Portugal regularizada (quando 
aplicável) 
 

 

O Requerente,  

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

Câmara Municipal de Grândola, Rua Dr. José Pereira Barradas 7570-281 Grândola 
Telefones: 269 750 256 / 269 750 266 e-mail: feiradaladra@cm-grandola.pt 


