
X Congresso Nacional de Dermatologia e Venereologia  
14 a 16 de Novembro 2008 – SANA LISBOA– LISBOA 

 
BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

 (Data limite para inscrição e reserva de alojamento –13 de Outubro)  
Nota: Caso não receba a carta de confirmação referente à inscrição até 15 dias após o envio da mesma, favor contactar o Secretariado da Sociedade 

 
Participante 
 

Nome:_______________________________________________________ 

Nome para Crachá:_(máx. 20 caracteres)_________________________ 

Morada:_____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C.Postal:_______-_____          Localidade:_________________________ 

Telef.:___________________ Fax:_________________  

Email:_______________________________________________________ 

 
Acompanhante 
 
Nome:__________________________________________________ 
 
1. Inscrições 
 
 Até 13 de Outubro Depois de 13 de Outubro 
Sócios da SPDV 150€ 175€ 
Não Sócios SPDV 175€ 195€ 
Acompanhantes 
(inclui Cocktail de Boas 
Vindas e Jantar de 
Confraternização) 

75€ 75€ 

Internos* 85€ 85€ 
Inscrição 1 Dia 
(apenas para médicos não 
dermatologistas) 

85€ 85€ 

 
Total  1:                          € 

 

2. Programa Social 
 
6ª feira - 14 de Novembro 
 
Almoço de Trabalho                  1 p.               2 p. 
   (25,00€/pessoa)  
 
Cocktail de Boas Vindas    1 p.               2 p. 
(Não contemplado nas inscrições efectuadas no local) 
 
                  
Sábado – 15 de Novembro 
 
Almoço de Trabalho                  1 p.               2 p. 
   (25,00€/pessoa)  
 
 
Jantar de Confraternização     1 p.               2 p. 
(Não contemplado nas inscrições efectuadas no local) 
 
             

Total  2:                          € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Reserva de hotel  
 
Nota: A inscrição incluí estadia de 3 noites em quarto individual, para os sócios da 
SPDV, com residência a mais de 40km de Lisboa.  Não serão consideradas 
reservas efectuadas no local   
 
 
Hotel SANA LISBOA 
 
Quarto Individual    (Preço-  €130,00)  
Quarto Duplo                     (Preço-  €140,00) 
Quarto Twin                       (Preço-  €140,00) 
Suplemento Quarto Duplo/Twin        (Preço – 10,00 €, sócios SPDV)  
( Válido nas 3 noites, equivalentes à reserva) 
 
 
                  
Data de entrada:_____/___/___       Data de saída: ________/___/___   
       

Total  3:                                        € 
 

    Total  a pagar (1+2+3):                          €         
 

Cheque nº: ________________________          
 
 

Política de Reserva e Cancelamento de Alojamento 
 
A reserva de alojamento só será garantida com um cheque/depósito no 
valor de €130,00, equivalente a uma noite em regime individual. Este 
cheque será devolvido no levantamento da documentação. A não 
comparência após reserva implica o respectivo débito. 
 
No caso de não comparência na primeira noite de reserva, a não 
confirmação das restantes noites até ao 12h00 do segundo dia, implicará o 
cancelamento imediato das mesmas. 
 
Cancelamentos totais ou parciais serão unicamente aceites por escrito, até 
15 DIAS antes da data de início da reunião. Após este prazo, todos os 
cancelamentos serão da responsabilidade dos participantes. 
 

                                           
                        

 
   
        



 


