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Auditório da 
Biblioteca Municipal de Palmela

TERRA, PEDRAS
e CACOS
do GARB AL-ANDALUS

Jornadas Internacionais

Nome

Habilitações

Morada

Código Postal - Localidade

Instituição

Telefone

Ensino Secundário Licenciatura Pós-graduação Mestrado

E-mail

Doutoramento Pós-Doutoramento Outras

FICHA DE INSCRIÇÃO

Participa nas visitas do dia 25 de janeiro, a decorrer em Lisboa? SIM           NÃO

Necessita de transporte (Palmela-Lisboa-Palmela) para as visitas? SIM           NÃO

Deseja inscrever-se no almoço do dia 25 de janeiro, no Restaurante Páteo de Alfama, em Lisboa, 

pelo  preço de 15 euros (a pagar no local): SIM           NÃO



ORGANIZAÇÃO APOIOS

Data Assinatura*/01/2020

Ao inscrever-me nas Jornadas Internacionais «Terra, Pedras e Cacos do Garb al-Andalus» 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 funcionamento, através de contacto com o referido Municí-
pio, pelo correio eletrónico protecaodados@cm-palmela.pt

* A assinatura será recolhida durante a receção aos participantes.

ENvIO daS INScrIçõES:

A inscrição é gratuita e deve fazer-se até ao dia 21 de janeiro de 2020 através do envio do impresso 
“Ficha de Inscrição” (PDF editável que pode preencher diretamente) para os seguintes e-mails (enviar 
para os 2 endereços):
 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt 
ciga.portugal@gmail.com

Observação: A disponibilidade de transporte para as visitas é limitada ao número de lugares do 
autocarro; a inscrição nas visitas e no almoço é igualmente condicionada a um número limite; critério: 
por ordem de receção de inscrição.

Serão entregues certificados de participação.

INfOrMaçõES:

Secretariado das Jornadas Internacionais
«Terra, Pedras e Cacos do Garb al-Andalus»

Divisão de BBBBBBBBibliotecas e Património Cultural
Município de Palmela
Largo do Município
2954-001 Palmela - Portugal  
Telf.: 212 336 640 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
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