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WORKSHOPS O RUMO DO FUMO 2019 
 

CONDIÇÕES GERAIS E REGULAMENTO 

 

 
 

Workshop Corpo e identidade no espaço teatral com Miguel Pereira: 

4 a 8 Fevereiro das 18h às 21h, Estúdio d’O Rumo do Fumo, Espaço da Penha, 

Lisboa/Portugal 

Morada: Travessa do Calado, 26b, Penha de França 

 

1. INSCRIÇÕES E VAGAS 

As inscrições para o workshop são realizadas através do preenchimento do 

formulário disponível em https://goo.gl/forms/vAzGXEDEqnfCT7s33 

A participação no workshop está sujeira à confirmação d’O Rumo do Fumo. 

Caso já não existam vagas, o participante será colocado em lista de espera e 

informado. 

O workshop tem o custo de 36€ por pessoa (IVA incluído) e deve ser pago por 

transferência bancária a O Rumo do Fumo Lda., após confirmação da vaga.  

O comprovativo de pagamento deve ser enviado para info@orumodofumo.com no 

prazo de 48 horas após confirmação da participação. 

Caso este prazo não seja cumprido, a vaga é atribuída a outro participante. 

A vaga é garantida e a inscrição confirmada após recebimento e verificação do 

comprovativo de pagamento. 

 

2. DESISTÊNCIAS 

As desistências comunicadas até 23 Janeiro conferem direito a devolução de 50% 

do valor pago pelo workshop. 

 

3. INSTALAÇÕES ESPAÇO DA PENHA E ESTÚDIO O RUMO DO FUMO 

O workshop terá lugar no estúdio O Rumo do Fumo, situado no Espaço da Penha, 

salvo indicação em contrário. 

A utilização do estúdio e dos seus equipamentos deverá ser realizada apenas no 

âmbito do workshop e mediante as indicações do professor. Esta utilização não 

deve comprometer o bom funcionamento do workshop nem dos equipamentos. 

As instalações do Espaço da Penha dispõem de vestiários com casa de banho e duche 

quente. 

Os participantes do workshop devem cumprir as regras de saúde e segurança do 

Espaço da Penha, enquanto se encontrarem nas suas instalações. 

 

A inscrição num Workshop O Rumo do Fumo implica a aceitação do Regulamento 

de Workshops e da Política de Privacidade disponíveis no site. 
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