
 

   
 

Ficha de Inscrição 
Moreira Vila Natal – 08 de dezembro de 2022 

(inscrições presenciais – Entregar cópia ao participante) 
 

 
Nome: ____________________________________________________________________. 
 
Email: ________________________________________. Contacto: ___________________. 
 
Quantas pessoas. Inscreve até 10 anos: ______. Mais de 10 anos: _______. 

Nº de Kits Gorro de Pai Natal – 5€: ______. 

Nº de Kits Fato de Pai Natal completo (Casaco + Calça + Gorro + Barba) – 10€: ______. 

Nº de Kits crianças até aos 10 anos 2,5€ (Kit Gorro de Natal): ______. 

Valor a pago: ____________. 

As celebrações do Natal em Moreira iniciam-se com um conjunto de atividades designadas 

Moreira Vila Natal e que decorrem durante todo o dia 8 de dezembro, no largo da Feira de 

Pedras, a partir das 10h00. 

Participe, traga a família e amigos, aproveite, venha conviver e divertir-se. 

Atividades: 

• Encontro de Pais Natais – 10h00 

• Caminhada de Pais Natais 3 kms – 10h30 

• Chegada do Pai Natal – 15h00 

• Fotografias com o Pai Natal – 15 às 18h00 

• Comboio do Pai Natal – 09h00 às 19h00 (custo 1€/pessoa) 

As inscrições podem ser realizadas online através deste formulário http://bit.ly/3O9mjRx.   

A inscrição no encontro e caminhada dos Pais Natais tem um custo em função do kit escolhido: 

• Kit Gorro de Pai Natal – 5€ 

• Kit Fato de Pai Natal completo (Casaco + Calça + Gorro + Barba) – 10€ 

• Crianças até aos 10 anos 2,5€ (Kit Gorro de Natal) 

Os pagamentos devem ser efetuados no momento da inscrição online por transferência 

bancária para o Iban PT50001800032746667102075, com envio de comprovativo para 

fernando.barros@jf-moreira.pt. 



 

   
 

No caso de se inscrever online, o kit poderá ser levantado na Junta de Freguesia, entre o dia 

20 de novembro e o dia 6 de dezembro. 

Pode, ainda, inscrever-se na junta de freguesia a partir deste momento e até dia 6 de dezembro 

ou no local e dia da concentração (Largo da Feira de Pedras Rubras), a partir das 09H00. 

Não deixe para os últimos dias a sua inscrição, os Kits são limitados. 

Informações: fernando.barros@jf-moreira.pt, 963678680 (Fernando Barros) ou através da 

secretaria da junta de freguesia 229478400. 

Coorganização: Comissão Organizadora da Festa em Honra da Nossa Senhora Mãe dos 

Homens e Junta de Freguesia de Moreira. 

 

Termo de Responsabilidade: 
O participante ou os participantes declara ou declaram para os efeitos tidos por convenientes, 

que tem ou têm conhecimento do regulamento da Moreira Vila Natal. Mais declaro ou declaram, 

que reúno ou reúnem todas as condições de saúde necessárias á atividade física, e assumo ou 

assumem que me sinto ou se sentem física e psicologicamente preparado ou preparados para 

o esforço inerente à atividade em que vou ou vão participar 

Direitos de Imagem 
Os participantes, ao proceder á inscrição, autorizam a cedência, de forma gratuita e 

incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e fotografias 

durante a caminhada, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais relacionadas 

com a atividade. 

Nota: A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidente ou dano que ocorra 

aos participantes durante as atividades. 

 
 
Data: _______ /____ / ______.   Assinatura: __________________________________ 
 
 
 

 


