
Boletim de Subscrição 
(Subscrição a decorrer até 30 de Junho)

(A edição será limitada, pelo que a Editora só garante exemplares aos Subscritores)

Nome _____________________________________________________________________________________________________

Morada ____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Localidade ________________________

Código Postal ___________ - ________ Telefone _______________________ E-mail ______________________________________

Desejo que o(s) exemplar(es) encomendado(s) seja(m) (assinale com um X a sua opção):
preço unitário total Quantidade desejada

Levantado(s) na editora Dislivro Histórica  
(após a data de saída) 48,00 € X

Enviado(s) para morada nacional  
(Grátis do código postal 1000 ao 1990) 48,00 € X

Enviado(s) para morada nacional  
(fora do código postal 1000 a 1990 acrescem 3,50€ de portes de envio via CTT) 51,50 € X

Enviado(s) para morada na Europa 
(acrescem 10,00€ de portes de envio via CTT) 58,00 € X

Enviado(s) para morada fora da Europa 
(acrescem 20,00€ de portes de envio via CTT) 68,00 € X

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO € 48,00 – VENDA AO PÚLICO € 60,00 – PORTES € 3,50 (nacional) € 10,00 (Europa) € 20,00 (fora da Europa)

Pretendo subscrever _____ exemplar(es) da obra Genealogias de São Tomé e Príncipe – Subsídios, de Jorge Forjaz, ao preço unitário de 

subscri ção de € 48,00 (mais portes, se aplicável), pelo que junto cheque/vale postal, com a importância de ___________________ euros, 

passado à ordem de DISLIVRO, Lda. ou junto COMPROVATIVO da transferência bancária para o NIB: 004 600 010 060 044 790 992 |  

IBAN: PT50 004 600 010 060 044 790 992  |  BIC/SWIFT: CRBNPTPL

DISLIVRO HISTÓRICA, Prc.ta Notícias da Amadora, 4C, São Brás, 2700-606 Amadora • T. 21 343 25 87 • Fax 21 343 13 29 • www.dislivro.pt • editora@dislivro.pt

D
ivulgue junto dos seus am

igos este boletim
 de subscrição
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