
Nome

Habilitações

Morada

Código Postal - Localidade

Instituição

Telefone

Ensino Secundário Licenciatura Pós-graduação Mestrado

E-mail

Doutoramento Pós-Doutoramento Outras

Data Assinatura*/ /

Ao inscrever-me nas Jornadas Internacionais A Reconquista: Ideologia e Justificação da Guerra Santa Peninsular estou a autorizar o tratamento destes 
dados pessoais para efeitos de participação nas mesmas.

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 funcionamento, através de contacto com o referido Município, pelo correio 
eletrónico protecaodados@cm-palmela.pt

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

Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS)
Município de Palmela
Largo do Município | 2954-001 Palmela - Portugal  
Telf.: 212 336 640  |  patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

JORNADAS INTERNACIONAIS

A RECONQUISTA
Ideologia e Justificação 
da Guerra Santa Peninsular

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

Envio das Inscrições
A inscrição deve fazer-se até ao dia 27 de novembro de 2018 através do envio do impresso “Boletim de 
Inscrição” (PDF editável que pode preencher diretamente) por e-mail: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt  
Em alternativa, poderá remeter o impresso por correio postal.

Serão entregues certificados de participação.

Informações
Secretariado das Jornadas Internacionais
«A Reconquista: Ideologia e Justificação 
da Guerra Santa Peninsular»

APOIOS

ORGANIZAÇÃO
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