
Uma iniciativa da:

Um Projeto do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, Equipamento Cultural da Fundação da Juventude

FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados do projeto

Designação do projeto 

____________________________________________________________________

Descrição do projecto (60 palavras no máximo) - breve descrição, escrita na 3ª pessoa sff (em 

Word). Atenção: este texto destina-se à sua inserção no Jornal das Feiras Francas disponibilizado 

online e colocado no site e facebook da Fundação da Juventude no caso da sua candidatura ser 

selecionada. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Data de nascimento do projecto

____________________________________________________________

Ramo/género

       Arquitectura Artes Performativas Artes Plásticas

      Artes Visuais      Artesanato Design

      Edição Ilustração           Joalharia     

 



Uma iniciativa da:

Um Projeto do Palácio das Artes – Fábrica de Talentos, Equipamento Cultural da Fundação da Juventude

       Música  Publicidade  Outro (indique qual)__________________

Website ____________________________________________________________________________

Endereço Facebook__________________________________________________________________

Eventos de promoção onde tenha participado ____________________________________________

Locais de venda atuais  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Dados Feiras Francas

Como teve conhecimento das Feiras Francas

      Jornal Internet Publicidade Através de Terceiros 

      Outros (indique qual) _____________________________________________________________

Qual o principal motivo para participar nas Feiras Francas

___________________________________________________________________________________
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Feiras Francas a que se candidata 

Fevereiro - “A nuvem passa, mas a criatividade fica”

Março  - “A necessidade aguça a inovação”

Junho - “S. João dá-nos criação para inovar”

Julho - “Artesão e criador, a todos damos valor”

Outubro - “Em outubro festeja tudo”

Dezembro - “Depressa e bem na Feira há quem”        

Dados pessoais

Nome _____________________________________________________________________________

Morada ____________________________________________________________________________

Telefone/ telemóvel ________________________________ E-mail ___________________________

Data de nascimento ____________________________________________________ Idade ________

Habilitações Literárias________________________________________________________________

Dados para emissão de fatura/recibo

Nome _____________________________________________________________________________

Morada ____________________________________________________________________________
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Nº de Identificação Fiscal___________________________________________________________

Esta ficha de inscrição deve ser enviada em formato Word, acompanhada de 2 fotos de trabalhos/
projeto para feirasfrancas@fjuventude.pt, ao cuidado de Alexandra Pinheiro.

mailto:feirasfrancas@fjuventude.pt

