
  

 

 

REQUERIMENTO PARA CANDIDATURA À: 

 FEIRA DO LIVRO 2017- QUELUZ 

( nº___________SM ) 
 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra 
(Nome) ___________________________________________________________________________________, residente na 

(Rua/Av.ª) _____________________________________________________________, (n.º/lote) _______, (andar)________, 

(localidade) ________________________, (código postal) ________ - _____, com o telefone / telemóvel n.º 

_____________________/_________________, fax n.º__________________, e-mail 

________________________________, portador do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º _________________, 

datado de ____/____/_____, emitido pelo Arquivo de Identificação de ________________ ou com Cartão de Pessoa Coletiva 

n.º_______________, e Cartão de Contribuinte n.º _______________, vem apresentar a sua candidatura à participação na 

Feira do Livro de Queluz, nos termos e nas condições explicitadas no Edital n.º 24/2017 e do respetivo Regulamento da 

Feira do Livro do Município de Sintra, aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra, em 26 de junho de 2013. 
 

Exemplares bibliográficos existentes: Artísticos __ Científicos__ Infanto-Juvenis __ Literários Técnicos __ Outros __ 

Autores:  Portugueses __  Estrangeiros __  

Número espaços a ocupar:  1 __   (3 x 3 m)      2 __  (3 x 6 m) 

Pretende partilhar o espaço com outra Editora/Distribuidora?    Não __ Sim __ 

Qual? ___________________________________________________________________________________________  

Pretende levar a efeito alguma atividade de divulgação cultural durante a Feira?    Não __    Sim __ 

Qual: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Está interessado(a) em dinamizar o workshop / atelier:   Não __     Sim __  

Qual: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Sugestões: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

 
 

Data realização: 23 de junho a 2 de julho de 2017 

Local: Parque Felício Loureiro em Queluz  

Horário: - 2ª. a 5.ª Feira – das 17h00 às 23h30 - - 6.ª Feira – das 17h00 às 24h00 - sábado – das 15h00 às 24h00  

- domingo e feriado – das 15h00 às 23h30 

 

 _____________  , ________________ de 2017 

Assinatura 

 
Declaro que nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, autorizo a inserção dos meus dados na base de dados da 

Autarquia e a sua divulgação no site da Câmara Municipal de Sintra em www.cm-sintra.pt. 

 

 RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO       REGº SM________ 

ASSUNTO: CANDIDATURA – FEIRA DO LIVRO 2017 

 

Assinatura do Funcionário _______  Categoria _____  Data :____/____/____ 
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