
Apoio Org.

REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº 1

SOIS

Info./ insc.: Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS)
Tel.: 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

Boletim de Inscrição
CURSO CASTELOS MEDIEVAIS PORTUGUESES

A Arquitetura Militar de Afonso Henriques a D. Dinis6 e 7 de outubro 2018 | Palmela, Almourol e Belver

Nome

Habilitações

Morada

Código Postal - Localidade

Instituição

Telefone

Ensino Secundário

Membro do GEsOS Sócio GACP Estudante de fora do concelho Professor

Licenciatura Pós-graduação Mestrado

Fax E-mail

Doutoramento

Estudante no concelho Professor no concelho

Pós-Doutoramento Outras

Portador Cartão Palmela Tourist Card Portador Cartão Municipal Idade Maior

Participa na visita do 2.º dia do curso? SIM NÃO

Necessita transporte para a visita do 2.º dia do curso? SIM NÃO

Data Assinatura*/ /
* Na inscrição online, a assinatura será recolhida durante a receção aos participantes.

Ao inscrever-me no Curso Castelos Medievais Portugueses: a arquitectura militar de Afonso Henriques a D. Dinis 
estou a autorizar o tratamento destes dados pessoais para efeitos de participação no mesmo.

AUTORIZO ( x )/ NÃO AUTORIZO (   ) ainda e expressamente:
( ) a recolha e divulgação de imagens e registos sonoros para efeitos de divulgação de atividades
( ) o tratamento destes dados pessoais para efeitos de divulgação de atividades da área de Património Cultural 
do Município de Palmela, de acordo com os termos e condições da Política de Proteção de Dados Pessoais que se 
encontram disponíveis em www.cm-palmela.pt
Estou informado/a de que posso exercer os meus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de 
informação, acesso, consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de fun-
cionamento, através de contacto com o referido Município, pelo correio eletrónico protecaodados@cm-palmela.pt

A disponibilidade de transporte é limitada ao número de lugares do autocarro disponível; 
critério: por ordem de receção de inscrição.

Observ.: A inscrição deve fazer-se até ao dia 3 de outubro de 2018 através do envio do 
impresso Boletim de Inscrição (PDF editável que pode preencher diretamente) para o  
e-mail (patrimonio.cultural@cm-palmela.pt) e proceder ao pagamento no dia 6 de outubro, 
durante a receção aos participantes. Em alternativa, poderá remeter o impresso por correio 
acompanhado do cheque endossado à Câmara Municipal de Palmela.
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