
              
 
 

II Recriação Histórica | 27 e 28 de Maio 

REGISTO Nº ________ Data: ______/____/____ 
(AAAA/MM/DD) 

REGISTADO POR: 

______________________________ 
(a preencher pelos serviços administrativos) 

 

Guia n.º_________ -  ________.____ € 
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO/A TITULAR DA ATIVIDADE 

Designação  Designação.  Observações 

Responsável  Nome Completo 

Morada  Morada Completa 

Código Postal  Cód. Postal - 000 |   Localidade 

Telefones  Telefones. 

E-mail  E-mail Nº Contribuinte  NIF. 
 

 
 

Áreas de participação  

Descrição  

☐ a)Comércio Local com “Porta Aberta” 

☐ b)”Portas Aberta” (casa particular)  

☐ c)Singular para Figurante  

☐ d)Coletivo para figurante (jogos de rua, encenações, performances)  

☐ e)Coletivo para atuação (Palcos)  

☐ f)Artesãos de São Brás  

☐ g)Copos e Petiscos – Bebidas  

☐ h) Copos e Petiscos - Restauração   

 Participa: Sábado ☐        Domingo ☐        Ambos os dias ☐ 
 

Necessidades Logísticas  

☐ Tomada elétrica. 

☐ Outro equipamento. Qual? 

Outro equipamento 

 

 
 

DOCUMENTOS A ANEXAR (escolher os que dizem respeito à 
situação selecionada na área de participação)  

 MEMÓRIA DESCRITIVA – OBRIGATÓRIO ANEXAR EM FOLHA A4 

a) Licença de porta aberta p/ comércio local 

b) Cópia de Bi ou Cartão cidadão+ Foto do fato a usar 

c) nº elementos participantes + descrição de suas funções  ( 
expº serviço de mesa, caixa, cozinheiro etc… )  

d) Proposta de espetáculo (musica, dança, teatro, duração 
da atuação condições de atuação/rider técnico 

e) Declaração de inicio de atividade, e/ou, carta de artesão 

Espaço a utilizar ( expº esplanada na rua)  

Produtos e materiais a comercializar + preçário de venda ao 
público 

Descrição do guarda-roupa a utilizar  

Descrição de equipamentos elétricos e potência unitária 

Descrição de equipamentos de queima (fogões)  

Anexar fotos de produtos + guarda-roupa  

Explicitar em pormenor a prestação que irá apresentar e juntar 
a listagem de elementos no caso de ser um coletivo  

 
 

SETOR DE INSCRIÇÃO ( a preencher pela Organização  na confirmação de PARTICIPANTE)  

Área Sector  

Localização na rua  Localização 

Produtos/Figuração  Produtos 
 

 
Todo e qualquer participante deverá estar licenciado na sua área de produção/venda pela legislação 
aplicável, munido de todos os documentos necessários à venda ao publico (expº máquina 
registadora/programa de faturação) de produtos apresentados , não se responsabilizando a 
organização por quaisquer situação de incumprimento perante as autoridades fiscalizadoras. 

Assinatura 

 

 


