
 

 

 
 

1 
 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

文   化   局 

Instituto Cultural 

Anexo 

“Programa do 10.º Aniversário da Feira de Artesanato do Tap Siac 2018” — Recolha de 

Propostas para Actuações em Palco 

Mandato  

 
Membro: 

1) Nome：_________________________; 2) Tipo de documento de identificação： BIR /  Outro：

_______________________; 3) Nº do documento:__________________________; 4) Assinatura 

(conforme o documento de identificação):_______________________________ 

 

Membro: 

1) Nome：_________________________; 2) Tipo de documento de identificação： BIR /  Outro：

_______________________; 3) Nº do documento:__________________________; 4) Assinatura 

(conforme o documento de identificação):_______________________________ 

 

Membro: 

1) Nome：_________________________; 2) Tipo de documento de identificação： BIR /  Outro：

_______________________; 3) Nº do documento:__________________________; 4) Assinatura 

(conforme o documento de identificação):_______________________________ 

 

Membro: 

1) Nome：_________________________; 2) Tipo de documento de identificação： BIR /  Outro：

_______________________; 3) Nº do documento:__________________________; 4) Assinatura 

(conforme o documento de identificação):_______________________________ 

 

Membro: 

1) Nome：_________________________; 2) Tipo de documento de identificação： BIR /  Outro：

_______________________; 3) Nº do documento:__________________________; 4) Assinatura 

(conforme o documento de identificação):_______________________________ 

 

Membro: 

1) Nome：_________________________; 2) Tipo de documento de identificação： BIR /  Outro：

_______________________; 3) Nº do documento:__________________________; 4) Assinatura 

(conforme o documento de identificação):_______________________________  

* 

Declaramos, para os devidos efeitos, que concedemos os poderes necessários e suficientes a 

___________________________, para apresentação da candidatura à Recolha de Propostas para 

Actuações em Palco, enquadrada no “Programa do 10.º Aniversário da Feira de Artesanato do Tap Siac 

2018”, organizado pelo Instituto Cultural, em representação do grupo, cujo nome é 

_______________________________. 

* Se necessário poderão ser indicados mais membros 
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