
 

Local e Horário de Recolha: 

Recinto da Feira R. 22 – Espinho       |     Quintas-feiras entre as 17h00 e as 19h00 

FICHA DE ADESÃO 

Cabaz Prove das Terras de Santa Maria 

Para aderir ao CABAZ PROVE basta preencher a presente ficha de adesão e assinalar os produtos que 

não deseje receber (verso) 

ESPINHO    

 

 

 

Os cabazes contêm um conjunto diversificado de produtos frescos e de qualidade.  

Pretendo receber: Cabaz Pequeno (5 a 6 kg) pelo preço de 7,50 € 

    Cabaz Grande (7 a 9 kg) pelo preço de 9,50€ 

Periodicidade*: Semanalmente  Quinzenalmente  

*O consumidor compromete-se a um mínimo de 4 encomendas 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

O Grupo Prove de Espinho compromete-se a fornecer um cabaz de hortofrutícolas de qualidade, 

provenientes das explorações dos produtores, colhidas no dia da entrega do mesmo e de acordo com as 

especificações da presente ficha de adesão. O consumidor compromete-se a levar o cabaz na 

periodicidade, local e horário indicados e manter em boas condições a embalagem, devolvendo-a quando 

realizar o levantamento do cabaz seguinte, permitindo a sua reutilização, protegendo deste modo o 

Ambiente.  

     Grupo PROVE de Espinho    O Consumidor 

_________________________________ __________________________________ 

Nota: No acto da 1.ª entrega, o consumidor deverá deixar o valor de 3,00€ ou 6,00€, adquirindo para si a embalagem 

grande ou pequena, respectivamente. Em caso de esquecimento e necessidade de aquisição de nova embalagem, 

deixará o mesmo valor de caução, que será restituído a quando da devolução da mesma. 

N.º 

Consumidor n.º 

Nome 

Morada 

Código Postal 

Contacto     e-mail 

 

 

  



 

Cabaz Prove das Terras de Santa Maria 

Assinale com uma cruz (X) até 5 produtos que não deseje receber 

   Abóbora    Ervilha de Grão    Pepino 

   Alface    Ervas Aromáticas e Medicinais    Pêra 

  

   Alho    Espinafre    Pêssego 

  

   Alho Francês    Fava    Pimento 

 

  Agrião   Feijão Seco   Tangerina 

 

   Ameixa    Feijão-verde    Tomate 

      

   Batata     Feijoa    Tremoço 

  

   Beringela    Figo    Uva 

  

   Castanha    Framboesa   ________________________ 

  

   Cebola    Grelo   ________________________ 

 

   Cenoura    Kiwi    ________________________ 

  

   Chuchu    Laranja    ________________________ 

  

   Clementina    Lima    ________________________ 

  

   Courgette    Limão    ________________________ 

  

   Couve Brócolo    Maçã    ________________________ 

  

   Couve Caldo Verde    Marmelo    ________________________ 

  

   Couve Coração de Boi    Milho    ________________________ 

  

   Couve-flor    Morango    ________________________ 

  

   Couve Nabiça    Nabiça    ________________________ 

  

   Couve Lombarda    Nabo    ________________________ 

  

   Dióspiro    Noz    ________________________ 

  

   Ervilha de Quebrar    Penca    ________________________ 

 

Para mais informações: 

www.prove.com.pt | E-mail: adritem@adritem.pt | Tel.: 256 878 230 (ADRITEM) 


