
 

Ficha de Inscrição   

O inscrito declara expressamente que os dados pessoais prestados neste formulário de inscrição são fidedignos, precisos e completos, e que autorizam a Câmara 

Municipal de Coruche, no âmbito da prossecução das suas competências e para o uso exclusivo desta finalidade, para recolher, tratar, armazenar, divulgar nos 

termos da Lei, os dados pessoais dele constantes.  
Para mais informação sobre a proteção de dados poderá consultar a política de privacidade disponível em WWW.CM-Coruche.pt e caso pretenda aceder, retificar 

ou eliminar os dados fornecidos deverá contactar: epa@cm-coruche.pt 

 
 
 

Identificação 

Empresa/Instituição: ______________________________________________________________________ 

Atividade: _________________________________________. Contribuinte/NIF: _____________________ 

Morada: __________________________________________ Código Postal: _________________________ 

Localidade: ________________________________________ País: ________________________________ 

Telefone: ____________________ Telemóvel: ___________________ Fax: _________________________ 

e-mail: __________________________________________ Sítio: __________________________________ 

Pessoa a contactar: ___________________________________ Contacto direto: ______________________ 

Nome da empresa no frontão do stand: ________________________________________________________ 

(máx. 20 caracteres) 

Tipologia do Stand 

Especificações Preço 

Unitário 

Quantidade Custo Total 

Stand Tipo (3x3) 123,50€   

Cedência de espaço 3x3 S/Stand 66,69€   

Cedência de espaço p/m2                                                                     
Mínimo (40m2) 

7,41€/m2   

  IVA (23%)  

  Total  

Publicidade no Catálogo Oficial 

Contracapa  288,16€  /  Página  60,38€  /  ½ Página  35,68€  /  1/4 Página  24,70€  
267 x 180mm                                                   267 x 180mm                                 130,5 x 180mm                                  130,5 x 87mm  

Formato de entrega: JPEG 300dpi, EPS, PDF ou CorelDraw 

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa de 23%. Data limite de entrega da publicidade: 22 de abril 

 

Condições de pagamento: Pagamento total até 20 de maio 

Modalidade de pagamento: Cheque (à ordem de Tesoureiro do Município de Coruche) 

N: ____________________________________ Banco: __________________________________________ 

Transferência Bancária:                                               Carimbo: 

Nome da Conta: Município de Coruche  

NIB: 0035 0264 00000077930 26 

Banco: Caixa Geral de Depósitos 

Assinatura: _________________________________________ data: ________________________________ 

Data limite das inscrições 22 abril 

Declaro ter tomado conhecimento das normas do regulamento em anexo  

 

É favor enviar a ficha por fax ou correio para: Edifício dos Paços do Concelho, Praça da Liberdade 2100 121 

Coruche 

Tlf.:243 610 200 – Fax: 243 610 201 – Email: Geral@cm-coruche.pt 
 

http://www.cm-coruche.pt/
mailto:Geral@cm-coruche.pt

