
FICHA DE INSCRIÇÃO

Designação do Projeto Musical
 

DADOS DE TODOS OS ELEMENTOS DO PROJETO MUSICAL

Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo

Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo

Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo

Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo



Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo

Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo

RESPONSÁVEL PELO PROJETO MUSICAL

Nome           Data nascimento 

Morada 

Ligação ao concelho (residente, estudante, trabalhador) Anexar comprovativo 
 
BI/CC Nº        Data emissão/validade        Arquivo

NIF    Tel/tlm    Correio eletrónico

Início/�m     Horário(s) pretendido

Data e Local _____/_____/________ em _______________________________________

 Assinatura _____________________________________________________________________ 

A inscrição faz-se através desta Ficha devidamente preenchida e acompanhada da seguinte documentação obrigatória:
• Fotocópia do documento de identi�cação civil (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou documento equivalente) de todos os 
elementos que constituem o projeto musical;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (para quem não apresenta Cartão de Cidadão);
• Fotocópia de documento que comprove a ligação ao concelho de Palmela de cada um dos elementos que constituem o projeto musi-
cal, nomeadamente comprovativo de residência, ou de matrícula em estabelecimento de ensino ou declaração da entidade patronal;
• Autorização escrita do encarregado de educação ou representante legal, com assinatura original e fotocópia do seu documento de 
identi�cação civil, de todos os jovens menores que constituem o projeto musical.

Horários possíveis
• Ensaios com ou sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 19h00 às 0h00 e sábados das 11h00 às 0h00;
• Ensaios sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feiram das 14h00 às 18h00 (a implementar em 2016).

CONSULTAR NORMAS DE INSCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CAVE SALA DE ENSAIOS
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