
 

“𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓 𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒓𝒖𝒂, 𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒂𝒊𝒂, 𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂. 𝑵ó𝒔 𝒋á 𝒄𝒐𝒎𝒆çá𝒎𝒐𝒔 𝒆 

𝒗𝒐𝒄ê? 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒋𝒖𝒅𝒂𝒓, 𝒃𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒏ã𝒐 𝒔𝒖𝒋𝒂𝒓.” 

 

FICHA DE INCRIÇÃO 

Dados pessoais 

Nome completo: _______________________________________________________ 

Idade: ____ Data de Nascimento: ____/____/_____ N.º Contribuinte: _____________ 

Morada:______________________________________________________________ 

Telemóvel: __________________ Email: _____________________________________ 

Grau de escolaridade:___________________________________________________ 

Nota: Caso possua, anexe o seu Curriculum Vitae. 

 

 

Encarregado(a) de Educação: 

Nome:__________________________________________ Telemóvel:_____________ 

 

□ Declaro e autorizo expressamente de forma livre, específica e informada a recolha e tratamento 

dos meus dados pessoais contidos no requerimento para a finalidade a que se destina o presente 

pedido e que os mesmos sejam objeto de tratamento para essa finalidade pela Câmara Municipal da 

Castro Marim. 

Os dados recolhidos são conservados pelo prazo definido na legislação aplicável. 

O consentimento ora prestado para o tratamento de dados pessoais pelo titular de dados pessoais, 

poderá ser revogado pelo próprio, a qualquer momento. Para revogar o consentimento do tratamento 

dos seus dados pessoais para as finalidades enunciadas, ou para exercer os seus direitos de acesso, 

retificação, oposição, eliminação, limitação e portabilidade, deverá manifestar essa vontade, remetendo 

por escrito para o endereço de e-mail: epd@cm-castromarim.pt. O titular dos dados poderá ainda 

apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

 

 

 

 

 



 

“𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓 𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒓𝒖𝒂, 𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒂𝒊𝒂, 𝒏𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂. 𝑵ó𝒔 𝒋á 𝒄𝒐𝒎𝒆çá𝒎𝒐𝒔 𝒆 

𝒗𝒐𝒄ê? 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒋𝒖𝒅𝒂𝒓, 𝒃𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒏ã𝒐 𝒔𝒖𝒋𝒂𝒓.” 

 

Assinale de 1 a 5 por ordem de preferência as semanas e eventos que pretende participar.  

 

 

Atividades Diversas 

Localização Meio Urbano Praias 

Semana Datas Altura 
Castro 

Marim 
Outro  Cabeço  

Praia 

Verde 
Altura  

Semana A 18 A 22 de julho             

Semana B 25 a 29 de julho              

Semana C 01 a 05 de agosto             

Semana D 08 a 12 de agosto             

Semana E 15 a 19 de agosto             

Semana F 22 a 26 de agosto              

 

Eventos 

Nome Datas Seleciona 

Cultura A Festival do Caracol De 22 a 24 de julho   

Dia da Juventude 12 de agosto   

Cultura B Nossa Senhora dos Mártires De 13 a 15 de agosto   

Cultura C Dias Medievais De 24 a 28 de agosto   

 

 

 

 

AGRADECEMOS A SUA INSCRIÇÃO! 

Em breve entraremos em contato consigo com vista a planear a sua participação. 

 

 

 


