
 

 Formulário de Inscrição na Conferência ITMF  
Porto | 20 – 22 outubro 2019 

A ser devolvido a 
ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal  

Fax +351 252 30 30 39 ou ana.paula.dinis@atp.pt   
até 30 de setembro 2019 

       Nome  ____________________________  Apelido  ________________________________  

       Cargo ____________________________            E-mail:            _________________________________ 

       Empresa  ____________________________________________________________________________  

       Endereço  ____________________________________________________________________________  

       Website   ____________________________  NIF  ________________________________  

       Telefone   ____________________________            Telemóvel (para conf app) _____________________   
 

 Conferência e Programa Social  
       Conferência| 20 – 22 out. 2019 
       Jantar de Boas Vindas – Domingo, 20 out. (Palácio da Igreja Velha, Vila Nova de Famalicão) 
       Jantar de Gala - Segunda-feira, 21 out. (Terminal de Cruzeiros de Leixões, Matosinhos) 
       Visita à Lameirinho e Receção na Câmara Municipal de Guimarães - Terça-feira, 22 out. (15h00-19h00)  

       Vegetariano        Vegan 

Custo de inscrição para a conferência e programa social: 390 €. O valor total será debitado independentemente se participa 
em todo o programa da conferência ou não.  
 

       Torneio de Golfe - Sábado, 19 out. (08h30 – 15h30) em Ponte de Lima 
           Custo por pessoa: 170 € (incl. Carrinho para 2 pessoas) 

             Equipamento de Golfe 36€ 
     Taxa de cancelamento: 100% para cancelamentos após 10 Outubro 2019 
 

     Programa de Acompanhantes 

Acompanhado por: Nome ___________________________________________   Vegetariano        Vegan 

  Tour no Porto – Domingo, 20 out. (Viagem de elétrico Ribeira-P. Alegre, Almoço na Praia da Luz, visita ao Parque de 
Serralves e Atelier da Katty Xiomara) 

   Jantar de Boas Vindas – Domingo, 20 out. (Palácio da Igreja Velha, Vila Nova de Famalicão) 
  Deslocação a Aveiro - Segunda-feira, 21 out. (viagem de barco na cidade dos canais, visita a museu, workshop de pintura 

de azulejos)  
   Jantar de Gala - Segunda-feira, 21 out. (Terminal de Cruzeiros de Leixões, Matosinhos) 
  Tour Porto Histórico - Terça-feira, 22 out., manhã (Palácio da Bolsa, passeio de Tuktuk, Livraria Lello, Torre dos Clérigos, 

Almoço) 
  Visita à Lameirinho e Receção na Câmara Municipal de Guimarães - Terça-feira, 22 out. (15h00-19h00) 

Custo do programa de acompanhantes: 190 €. O valor total será debitado independentemente se participa em todo o programa 
ou não.  

Reserva no Hotel Sheraton Porto (local da conferência) – preços preferenciais para quartos até 11 de outubro 2019 
(incl. taxas, pequeno almoço e wifi): 150/170 € quarto deluxe single/duplo, 200/220 € quarto club) 
  Enviem-me pf o link de reserva com preço preferencial ITMF para o Hotel Sheraton Porto  
   
Reserva no Hotel Crown Plaza – preços preferenciais para quartos até 20 de setembro 2019 
(incl. taxas, pequeno almoço e wifi): 180/195 € quarto single/duplo 
  Enviem-me pf o link de reserva com preço preferencial ITMF para o Hotel Crown Plaza  

  Pagamento por transferência bancária (IBAN: PT50.0033.0000.00010831849.43) após receção da fatura e anterior à 
data da conferência. 

Data: ________________________          Assinatura: ____________________________________________________ 
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