
Casa de Camilo 
Empréstimo de Exposições 

 
Ficha de requisição 

 
A entidade abaixo indicada, solicita a requisição da exposição: 

Passos de Camilo 
 
Entidade:  _____________________________________________________________        

Nome do Responsável: ___________________________________________________  

Morada:  ______________________________________________________________  

Telefone: __________________________  Telemóvel  _________________________  

Email_______________________________________________________ 

 

Local da Exposição____________________________________________________ 

Morada ____________________________________________________________ 

 

A exposição deverá ser levantada no Centro de Estudos Camilianos (em frente à 

Casa de Camilo) 

Morada: Avenida de S. Miguel, 758  4770-631 S. Miguel de Seide, Vila Nova de 

Famalicão 

Horário 9h00-17h30 (2ª a 6ª feira) 

Data de LEVANTAMENTO na Casa de Camilo ___ / ___ / ____ 

Data de ENTREGA na Casa de Camilo ___ / ____ / ____  

Composta pelos materiais: (necessita de calha para pendurar) 

8 telas (Lisboa, Vila Real, Vilarinho da Samardã, Ribeira de Pena/Porto, Porto1, Porto2, 
Braga, Terras de Basto/Fafe)  | 2,50m x 1,40m (altura) 
 
3 telas (Póvoa de Varzim, V.N. Famalicão1, V.N.Famalicão2) | 2,00m x 1,40m 
 
1 tela  (Coimbra) | 1,60m x 1,40m  
 
2 telas (vermelhas que dizem “Passos de Camilo”) | 0,30m x 1,22m 
 
1 tela (branca c/1 frase Camilo) | 0,30m x 2,00m 
 
8 tubos 2,50 compr., 10 cm diâmetro 
3 tubos 2,00 m compr. 
1 tubo 1,60 m compr. 
1 placa madeira com título exposição - 1m x 1,40 m (no chão) 

 



Cedência de exposições itinerantes 

 

1. Obrigações da Casa de Camilo 

Compete à Casa de Camilo: 

- Acondicionar o material da exposição. 

 

2. Obrigações da entidade requisitante 

Compete à entidade requisitante: 

- Na divulgação da exposição mencionar a Casa de Camilo como a entidade que cede a 

exposição.  

- Informar a Casa de Camilo com uma antecedência de pelo menos 30 dias, a contar da 

data inicialmente fixada para a inauguração da exposição, em caso de desistência ou 

adiamento da sua realização. 

- Assegurar o transporte do material da exposição. 

- Providenciar apoio técnico para a montagem e desmontagem da exposição. 

- Providenciar os materiais necessários para a montagem da exposição. 

- Garantir as necessárias condições ambientais e de segurança durante o período em que 

a exposição estiver patente ao público. 

 

3. Responsabilidades da entidade requisitante 

É da exclusiva responsabilidade da entidade requisitante responder por qualquer dano 

que ocorra no material da exposição, devendo ressarcir a Casa de Camilo no valor 

considerado necessário para a sua reposição. 

 
Aceito e subscrevo o disposto neste termo de responsabilidade. 

 
___________________________, ___/___/___ 

 
 

______________________________________ 
(assinatura legível) e carimbo 

P.F. ENVIAR POR CORREIO OU FAX OU EMAIL (DIGITALIZA R) 

 
CASA DE CAMILO - MUSEU.CENTRO DE ESTUDOS 

Avenida de S. Miguel, 758   4770-631 S. Miguel de Seide 
252 309 750 Fax 252 309 759  geral@camilocastelobranco.org 

 


