
 
塔石藝墟│Feira de Artesanato do Tap Siac│Tap Siac Craft Market 

Modo de Inscrição 
 
Inscrição Online 
 Inscrições: do dia 28 de Outubro às 17:00 horas do dia 5 de Novembro, através da página 

electrónica da Feira de Artesanato do Tap Siac (www.craftmarket.gov.mo); 

 Sorteio dos participantes: Os resultados serão anunciados na página electrónica da Feira de 
Artesanato do Tap Siac (www.craftmarket.gov.mo) no dia 7 de Novembro. Os sorteados 
receberão uma notificação por SMS no telemóvel; 

 Pagamento: Os sorteados deverão efectuar o pagamento da taxa de inscrição no local e 
horário indicados. Em caso de atraso no pagamento, os sorteados perderão o direito à 
inscrição. 

 
 

Requisitos 
Cada pessoa pode apenas efectuar uma inscrição por workshop, podendo inscrever-se num 
máximo de dois workshops (nos workshops para famílias, contar-se-ão apenas as inscrições de 
crianças). Caso uma mesma pessoa tiver efectuado mais do que uma inscrição no mesmo 
workshop ou caso tenha efectuado inscrição em mais do que dois workshops, a Organização 
reserva o direito de anular as mesmas. 
 
 

Taxa de inscrição 
50 MOP por cada workshop, incluindo materiais. 
 
 

Vagas remanescentes e inscrições no local 
1. Caso haja vagas remanescentes após o prazo de inscrições, serão aceites inscrições no 

local. Para mais informações sobre as vagas remanescentes, é favor consultar a página da 
Feira de Artesanato no Facebook; 

2. 30 minutos antes do início de cada workshop, serão distribuídos bilhetes, por ordem de 
chegada, a todos os presentes no local, os quais ficarão em lista de espera para preencher 
as vagas remanescentes, caso os inscritos não compareçam a tempo. 

 

Notas 
1. Para participar nos workshops, todos os inscritos deverão apresentar o respectivo recibo de 

pagamento e o bilhete de identidade, tendo a Organização o direito de recusar a entrada 
àqueles que não apresentarem os mesmos; 

2. Os participantes deverão comparecer pontualmente ao workshop. Dez minutos após o início 
do workshop, as pessoas inscritas que ainda não tiverem comparecido perderão 
automaticamente o direito de participar no workshop; 

3. A taxa de inscrição no workshop não será reembolsada, não sendo permitidas alterações ou 
cancelamentos; as inscrições no workshop não são transferíveis; 

4. O workshop será registado fotograficamente e em vídeo por pessoal da Organização para 
efeitos de arquivamento e de avaliação da actividade. Algumas imagens poderão, sem aviso 
prévio, ser utilizadas no futuro para efeitos de promoção do mesmo género de actividades. 

 

Condições atmosféricas adversas 
Caso seja içado o aviso de chuvas intensas, aviso de trovoada ou sinal n.º 3, todos os eventos ao 
ar livre serão cancelados ou suspensos temporariamente. Caso seja içado o sinal n.º 8, todos os 
eventos ao ar livre serão cancelados. Em caso de cancelamento, os participantes deverão 
conservar o recibo de pagamento da taxa de inscrição para efeitos de reembolso. 
 

Informações 
8399 6289 (durante o horário de expediente) 
 

Para mais informações, é favor consultar a seguinte página 
ou digitalizar o seguinte Código QR 

www.facebook.com/MacaoCraftMarket/ 
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