
 

“E se fizesse uma feira de usados? A minha avó faz uns bolos óptimos, e só usa produtos locais! Os meus 
amigos, a minha família, temos tantas coisas para dar ou trocar, 
desejo, expor a bijutaria que faço a partir de materiais amigos do ambiente
Gostava de vender os legumes que produzo no quintal sem qualquer aditivo
antigas, posso entrar? Eu faço sabonetes para toda a família e amigos, gostava de poder vender. Gostava 
de ter um local onde pudesse tocar a música que faço a partir de resíduos…
ou um espaço, a cidade é sua! 

 

Ficha de 
 

Tipo de candidatura:    Individual                         

 

Dados pessoais/contactos: 

Nome: 

Profissão: 

Idade: Tel/Telm:

Email: 

Nome da entidade: (preencher se a sua candidatura for colectiva)
 

 
Gostaria de: 

 

 

 

 

 

 

 

Diga-nos o que já faz ou o que deseja fazer, que material/produto utiliza, se vai envolver mais pessoas para além 
de si. Seja objectivo e resumido. Se tiver alguma mostra do seu trabalho indique
fotografias…) 

 

Como tomou conhecimento desta iniciativ

Acção de formação  Sessão de apresentação

Internet   Um amigo

Outro. Qual_________________________________________________________________________________
 

 

Espere por novidades nossas. Se demorarmos, contacte

 

Entregue esta ficha ao responsável da A21LSeia

Presidência, ou então envie por email

 

Se preferir, pode preencher directamente no site 

Adira também ao movimento do novo mercado de Seia no 

 

sse uma feira de usados? A minha avó faz uns bolos óptimos, e só usa produtos locais! Os meus 
amigos, a minha família, temos tantas coisas para dar ou trocar, quero criar um espaço de troca! Tenho um 

faço a partir de materiais amigos do ambiente/reutiliza
Gostava de vender os legumes que produzo no quintal sem qualquer aditivo químico. 

sabonetes para toda a família e amigos, gostava de poder vender. Gostava 
de ter um local onde pudesse tocar a música que faço a partir de resíduos…” Candidate

Ficha de candidatura 

                        Colectiva 

Freguesia: 

Tel/Telm: 

(preencher se a sua candidatura for colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

o que deseja fazer, que material/produto utiliza, se vai envolver mais pessoas para além 
Se tiver alguma mostra do seu trabalho indique-nos onde (internet, portfólio, 

Como tomou conhecimento desta iniciativa: 

Sessão de apresentação  Numa associação

Um amigo     

Outro. Qual_________________________________________________________________________________

Espere por novidades nossas. Se demorarmos, contacte-nos!! 

responsável da A21LSeia, ou na C.M. Seia no Gabinete de Apoio à 

email (novomercadoseia@gmail.com).  

, pode preencher directamente no site www.agenda21seia.wordpress.com

Adira também ao movimento do novo mercado de Seia no facebook. 

sse uma feira de usados? A minha avó faz uns bolos óptimos, e só usa produtos locais! Os meus 
espaço de troca! Tenho um 

/reutilizados/reciclados. 
 Recupero bonecas 

sabonetes para toda a família e amigos, gostava de poder vender. Gostava 
Candidate-se a uma banca 

o que deseja fazer, que material/produto utiliza, se vai envolver mais pessoas para além 
nos onde (internet, portfólio, 

Numa associação 

Outro. Qual_________________________________________________________________________________ 

Seia no Gabinete de Apoio à 

www.agenda21seia.wordpress.com. 


