
           Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja 

 
    

FICHA DE INSCRIÇÃO DE LEITOFICHA DE INSCRIÇÃO DE LEITOFICHA DE INSCRIÇÃO DE LEITOFICHA DE INSCRIÇÃO DE LEITORRRR    
    
Azambuja            Alcoentre            Grandella         BibliomóvelAzambuja            Alcoentre            Grandella         BibliomóvelAzambuja            Alcoentre            Grandella         BibliomóvelAzambuja            Alcoentre            Grandella         Bibliomóvel                                                

Nº Leitor: ___________Nº Leitor: ___________Nº Leitor: ___________Nº Leitor: ___________    
    

    

Dados Dados Dados Dados 
PessoaisPessoaisPessoaisPessoais    

    

 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Data de Nasc.: ____ / ____ / ________ 

Morada:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

CP: ________ - _____   Localidade: ________________________________________________ 

Nº Telef:  _______________    Telemóvel: ______________________ 

Email: __________________________________________________________ 

Data: ___ / ___ / ____ Assinatura:________________________________________________ 

 

Confirmação da morada: ________(Apresentação de Factura água/Luz/Carta cond., etc.) 
 

Habilitações Habilitações Habilitações Habilitações 
Escolares e Escolares e Escolares e Escolares e 
ProfissionaisProfissionaisProfissionaisProfissionais    

 
Profissão:__________________________________ Nível de Escolaridade:_______________ 
 

Doc. de Doc. de Doc. de Doc. de 
IdentificaçãoIdentificaçãoIdentificaçãoIdentificação    
(CC/BI(CC/BI(CC/BI(CC/BI, etc.), etc.), etc.), etc.)    
    

 
Tipo de doc.: ___________________   Nº Doc.: _______________ Validade: __ / __ /______ 

NIF :__________________ 

Tipo de visto: ____________________  Emissão: ______________  Validade: ______________ 

Encarregado Encarregado Encarregado Encarregado 
de Educaçãode Educaçãode Educaçãode Educação    
(Me(Me(Me(Menores de nores de nores de nores de 
18181818    anos)anos)anos)anos)    

 
Nome:________________________________________________________________________ 

Contacto telef.: __________________Email:_________________________________________ 

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    

Levantou cartão no dia: ___/___/______  Assinatura:_________________________________________Levantou cartão no dia: ___/___/______  Assinatura:_________________________________________Levantou cartão no dia: ___/___/______  Assinatura:_________________________________________Levantou cartão no dia: ___/___/______  Assinatura:_________________________________________    
 
 

Regulamento Geral da Protecção de DadosRegulamento Geral da Protecção de DadosRegulamento Geral da Protecção de DadosRegulamento Geral da Protecção de Dados    
 
Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Protecção de Dados, dou o meu consentimento para recolha e tratamento 
dos meus dados pessoais ao Município de Azambuja, incluindo o tratamento informático com a finalidade de utilização dos 
serviços da Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja, ficando os mesmos disponíveis na base de dados, sem serem 
comunicados ou transmitidos para qualquer outra entidade. Enquanto titular de dados pessoais tomei conhecimento que a 
qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efectuado 
e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique, pelo período legal de 3 
anos. Mediante solicitação poderão sempre ser rectificados a qualquer momento. 
 
 
Data ___/___/_______    Assinatura: ______________________________________________________________________ 

Encarregado de Educação (aplicável no caso de menores 16 anos)  

Documentos para Inscrição: 
BI, C.Cidadão ou Passaporte / NIF 
Comprovativo de morada 


