
IDENTIFICAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

Nome completo  _________________________________________________________________________________

Morada completa _________________________________________________________________________________

Cod. Postal  __________ - _____   ________________________________________________

Telefone__________________  Telemóvel _________________ Email _______________________________________

Participo a título individual    [   ]
Participo em representação de uma instituição [   ]

Nome da instituição __________________________________________________________

Profissão  __________________________________________________________________

Sou Proprietário (a) de Moinhos                            [   ]
Sou Empreendedor de projeto envolvendo moinhos   [   ]
Sou Moleiro (a) [   ] Sou Proprietário (a) de Moinhos    [   ]  
Sou Empreendedor de projeto envolvendo moinhos  [   ]
Sou Autarca       [   ]  
Sou Investigador(a), Museólogo(a), Arqueólogo(a)      [   ]
Sou Dirigente / Ativista associativo ou cooperativo       [   ]

As comunicações são limitadas a 15 minutos de exposição oral e poderão ser acompanhadas de suporte powerpoint ou 
vídeo

Pretendo apresentar uma comunicação     [   ]

Título__________________________________________________________________________________________

Tema(s): 

·        Etnotecnologia, Saber e Saber Fazer, Etnologia Portuguesa ” [   ]
·        Molinologia Portuguesa                               [   ]
·        Sistemas tradicionais de moagem em Portugal  [   ]
·        Engenhos e moinhos pré-industriais  [   ]
·        Usos,  técnicas, materiais, produtos  [   ]
·        Moleiros - Historias de vida na primeira pessoa ”  [   ]

Resumo ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Comprometo-me a entregar o texto completo até 30 de Agosto para impressão do volume de actas  [   ]

Painel 1 -  Molinologia - “Moinhos e Moleiros”  
17 de Junho (sábado)

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Imprima e preencha o boletim de inscrição abaixo, digitalize e envie para geral@etnoideia.pt 
juntamente com o comprovativo de pagamento.
Receberá a confirmação da sua inscrição no prazo de 24 horas.

MOINHOS� 2017



FEIRA DE PROJECTOS E PRODUTOS 

PIQUENIQUE MOLEIRO 

VISITA – MOINHOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TEJO (PONTE DE SOR E ESTUÁRIO DO TEJO)

17 de Junho (sábado)

17 de Junho (sábado)

18 de Junho (domingo)

Pretendo  participar com os seguintes materiais:

Produtos em exposição [   ] 

Quais___________________________________________________________________________________________

Produtos em venda [   ]

Quais___________________________________________________________________________________________ 

“Video All” – pretendo participar com vídeos / apresentações de fotografias em suporte digital para o espaço comum do 
Encontro, coffee-breaks,etc  [   ]

Quais___________________________________________________________________________________________

Pretendo participar no jantar           [   ]
Não tenho quaisquer restrições alimentares          [   ]
Sou Vegetariano(a)     [   ]

(o piquenique terá uma composição variada pelo que, embora a gastronomia regional não contemple pratos vegetarianos recomendaremos à 

 

Pretendo participar na visita  [   ]
Pretendo participar no almoço [   ]
Não tenho quaisquer restrições alimentares        [   ]

(o almoço não tem opção de menú vegetariano)

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

As comunicações são limitadas a 15 minutos de exposição oral e poderão ser acompanhadas de suporte powerpoint ou 
vídeo

Pretendo apresentar uma comunicação     [   ]

Título__________________________________________________________________________________________

Tema(s): 

·        Planeamento Estratégico, Projetos, Inovação e Qualificação / [   ]
         Marketing Territorial, Potencial Endógeno, Territórios Baixa                               
         Densidade, ‘Low Carbon Economy’  
·        Planeamento Estratégico Participado de Base Local, Coesão [   ]
         Territorial e Social  
·        Inovação, Empreendedorismo, Governança Autárquica,  [   ]

Resumo ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Comprometo-me a entregar o texto completo até 30 de Agosto para impressão do volume de actas  [   ]

Painel 2 -  Desenvolvimento - “Os Moinhos no Desenvolvimento Local”  
17 de Junho (sábado)

         Dinamização Comunitária

organização local do piquenique a existência de vegetarianos a fim de melhor salvaguardar as suas opções)



PAGAMENTO

As inscrições apenas se tornam efectivas mediante boa cobrança do respectivo meio de pagamento.

O procedimento é feito em 3 passos:

1- Escolha modalidade de inscrição e preencha a respectiva tabela

Assinante da Rede Portuguesa de

ou Residente em Ponte de Sor ainda           

Inscrição individual ou Instituição não apoiante (1 pessoa)     [   ]

Instituição Apoiante      [   ]

2- Some as parcelas devidas e efectue pagamento do valor total apurado através de:

[   ]  Transferência bancária para o NIB 0018 0003 1005 8451 02046 do Santander Totta ( à ordem de Etnoideia Lda)
  Anexe o comprovativo ao mail de envio da sua inscrição

[   ]  Cheque à ordem de Etnoideia Lda | Remeta o cheque pelo correio para o Secretariado do Encontro juntamente com o boletim de inscrição

[   ]  Numerário (no acto de admissão ao Encontro, dia 17 de Junho)

3- Imprima e preencha o boletim de inscrição acima, digitalize e envie para geral@etnoideia.pt 
juntamente com o comprovativo de pagamento.
Receberá a confirmação da sua inscrição no prazo de 24 horas.

Data/Sessão Bens/serviços incluídos 
Marque 
com X 

Preço (Inclui IVA a 
23%) 

Encontro dia 
17/06/17 

Participação nas sessões de 
comunicações,  jantar ‘Piquenique  

Moleiro’ e 3 exemplares das 
actas do (volume Molinologia 

Portuguesa Especial)

 

  

35,00 €

 

 
  

 

 

Participação nas sessões de 
comunicações,  jantar ‘Piquenique 

Moleiro’ e 3 exemplares das 
actas do (volume Molinologia 

Portuguesa Especial)
 

  

50,00 €

 

Visita dia 
18/06/17 

 

   

Total a pagar 
  

 

  

 
 

Encontro dia 
17/06/17 

Inclui participação até 3 pessoas nas 
sessões de comunicações, jantar 

‘Piquenique Moleiro’ e 3 exemplares 
das actas do (volume Molinologia 

Portuguesa Especial)
 

  

350,00 €

 

Visita dia 
18/06/17 

 
 

  

Inclui menção da organização em toda a 
divulgação, comunicação social e logotipo  

na documentação e volume de actas                                   
  

Total a pagar   

 

Entidade a Facturar:

___________________________________________

Morada completa:

___________________________________________

___________________________________________

Cód. Postal - Localidade

_________ - ______   _________________________

NIF: _______________________________________

Data/Sessão Bens/serviços incluídos

Indique o 
numero de 

participantes  
( 1 a 3) 

Preço (Inclui IVA 
a 23%)

Dados para facturação

Participação na visita aos Moinhos 
da região, com deslocação 

em caravana de viaturas próprias
e almoço opcional

Visita Gratuita

Moinhos com assinaturas em dia

que não membro                 

Não assinante da Rede Portuguesa
de Moinhos 

Participação na visita aos Moinhos 
da região, com deslocação 

em caravana de viaturas próprias
e almoço incluído

Almoço pago
no local ao
restaurante

Secretariado e informações

SEDE

Etnoideia - Solar do Morgadio
Rua Principal 21, Rojão Pequeno
3440-226 Santa Comba Dão
www.etnoideia.pt
Mailto: geral@etnoideia.pt 

ESCRITÓRIO

Etnoideia - Lisboa
Oeiras Golf & Residence
Rua Sacrovir Moreira, 29
2730-287 Barcarena
A/C Paulo Lopes
Tlf: +351 214 324 358
Tlm: +351 960 120 335
www.etnoideia.pt
Mailto: geral@etnoideia.pt 

Comunicação Social
Coordenador do Encontro (965861567)
jorge.miranda@etnoideia.pt


