
FICHA DE INSCRIÇÃO | REGISTRATION FORM

Estudante | Student: 20 € 

Inscrição simples | Normal registration: 25 € 

Com acreditação*: 50 €

Nome | Name

*O Congresso está acreditado como acção de formação na modalidade de curso de formação  
para a progressão em carreira de professores dos Grupos 200, 290, 400 e 410 
  

Nº contribuinte |  Tax Number*

Referência profissional / instituição | Institution

Morada |Address

*Necessário para emissão de recibo  
  Mandatory for receipt purposes

Desejo certificado de participação | Require participation certificate

Opções de pagamento | Payment options: 

Vale Postal / cheque em nome de  |Check payable to: Universidade Católica Portuguesa

Transferência bancária | NIB 0007 0593 00000930018 12 - enviar comprovativo da transferência 
 Bank transfer | IBAN PT50 0007 0593 00000930018 12 - please send us transfer receipt

Nº | Nr. s/ Banco | Bank

A inscrição pode ser feita e paga pessoalmente no CEHR ou através do envio das informações pedidas nesta ficha para:  
The subsctiption may be made in person at CEHR, or by filling and sending the informations requested in this form to: 
  
Centro de Estudos de História Religiosa | Universidade Católica Portuguesa  
Palma de Cima | 1649-023 Lisboa  
Portugal 
Tel. | Phone +351 217214132 | Fax +351 217265583  
contemporanea.cehr@ft.lisboa.ucp.pt 
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt 

Localidade| City

Tel.| Phone

Código postal| zip code País| Country

E-mail

Numerário - para inscrições feitas pessoalmente no CEHR 
 Cash  - for registrations made in person at CEHR
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