
  

 
 

FICA - Festival de Inverno do Concelho de Alvaiázere   

10 e 11 de dezembro de 2022  
 (Parque Multiusos de Alvaiázere - tenda)  

 

Ficha de Inscrição  

Identificação pessoal/empresa 

Nome da empresa  

Nome do participante  

Morada   

Código postal / Localidade ________/_______ ____________________________ 

Telefone / Telemóvel  

E-mail   

 

 

 

 

* Os espaços serão atribuídos por ordem de entrega das fichas de inscrição; 

 
 
 
 
 

 

Identificação do produto 

Tipo de produto  

Descrição do produto a expor  

 

 

 

Bancas  

Banca de madeira 1,20x0,80  

Eletricidade  Sim                             Não 



  

 

 

 

 

FICA – Festival de Inverno do Concelho de Alvaiázere   

10 e 11 de dezembro de 2022 
 (Parque Multiusos de Alvaiázere - tenda)  

 
 

NOTA  

Data e horário da mostra 
10 de dezembro de 2022 – 14h às 00h 

11 de dezembro de 2022 – 14h às 20h  
Data limite de inscrição 25 de novembro de 2022 

Data da confirmação da participação 28 de novembro de 2022 

Local de entrega das fichas de inscrição  

Atendimento ou posto de turismo da Câmara 

Municipal e através do email turismo@cm-

alvaiazere.pt  

Contactos 236 650 690 / 915 698 722 

Responsável  Ana Margarida Gomes Marques (Guida)  

Horário da montagem  11h às 14h do dia 10 de dezembro  

Local da mostra Parque Multiusos de Alvaiázere – Tenda   

Horário de desmontagem  

Somente a partir das 20h do dia 11 de dezembro 

– O incumprimento do horário, resulta na 

impossibilidade de participar em feiras 

dinamizadas pelo Município.  

Desistência / não comparência  

O participante pode desistir, comunicando-o 

previamente três dias antes da feira. Caso não o 

faça, não poderá participar na feira seguinte.  

Entretenimento 

A mostra está inserida no evento FICA - Festival de 

Inverno do Concelho de Alvaiázere - dinamizada 

pelo Município, que comtemplará com diversas 

atuações, espetáculos e baile.   

Apelava a todos os participantes que a decoração do expositor fosse alusiva à época Natalícia. 

A organização não se responsabiliza por qualquer participação cuja atividade profissional não esteja 

devidamente legalizada e licenciada.    
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