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XXV congresso de l’ALASS  

Formulário de inscrição CALASS 2014 
 
Sobrenome_________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________ 

Instituição 
  
Endereço__________________________________________________ 

Código postal e cidade_______________________________________ 

País______________________________________________________ 

Telefone_________________Fax_______________________________ 

e-mail_____________________________________________________ 

 

Tipo de Participação  
 
 Desejo participar no congresso CALASS 2014 

 Desejo apresentar uma comunicação 

 Desejo organizar uma sessão especial 

 Desejo apresentar um póster  
 
Se houver alguma apresentação : idioma da apresentação oral                       (especificar ) 

    idioma de suporte                                         (especificar) 
 

Tipo de inscrição 
Inscrições para os 3 dias do Congresso:  
 

 Antes 
de 30 Junho 

Depois 
de 30 Junho 

Membro da ALASS 230 Euros 250 Euros 
Estudante**, Aposentado - 3 días com refeições 140 Euros 160 Euros 
Estudante**, Aposentado- 3 días sem refeições 80 Euros 100 Euros 
 (**) Alunos de graduação e pós graduação  
 

Paguei a minha anuidade da ALASS para 2014 
Sócio ALASS (60 euros)  
Sócios Estudantes e aposentados (30 euros) 
 

 Sim  Não 
 

 
A inscrição no Congresso compreende:  

  As conferências em plenário e o conjunto das comunicações dos participantes;  
  Os almoços  
  Os intervalos com café;  
  Toda a documentação 
 

Também é possível inscrever-se apenas por um dia. Neste caso, o valor é único, independente de ser 
ou não sócio da ALASS, e custa 150 euros até 30 Junho e  175 euros após esta data. A inscrição por 
um dia compreende os mesmos direitos da inscrição no evento, mas limitados a um só dia.  
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Forma de pagamento 
 
Quantidade__________________________Euros 
 
 
      VISA                   MASTERCARD                    EUROCARD 
 
Numero        
 
Data de vencimento         //   
 
Data ______________________ 
 
Assinatura ____________________________________ 
 
• Trasferências bancárias à Alass.  
 

Banco: Catalunya Caixa. Ganduxer, 57, 08021 Barcelona 
Clave Swift : CESCES BB XXX 
Clave Iban : ES29 2013 0236 81 0200518750 

 
 
CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Qualquer cancelamento deverá ser comunicado por escrito à Secretaria Técnica. Os reembolsos 
serão efetuados uma vez finalizado o Congresso. Nos casos em que o cancelamento ocorra antes de 
30 de Julho, será reembolsado 50% da quantia paga. Depois dessa data o pagamento não será mais 
devolvido, mas o participante  poderá receber a documentação do Congresso. 
 
Não será paga à parte a inscrição na  ALASS  . 
 
  
ENVIAR A INSCRIÇÃO PARA O CALASS 2014 A : 
 
ALASS 
Apartado de Correos 12098 
E-08006 Barcelona 
FAX: + 34 93 202 33 17 
E-MAIL: alass@alass.org 
www.alass.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades Sociais  
 Desejo assistir o jantar de gala no dia 4 de setembro 35 Euros 
 Desejo me inscrever para a  visita à Alhambra 15 Euros 
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Calass 2014 Granada 
            4, 5, 6 Septiembre 

 
Informações sobre alojamento e informações turísticas  
 
Local do evento e organizaçôes de acolhimento  
                                                                       
Escuela Andaluza de Salud Pública 
Cuesta del Observatrotio, 4 
18011 - Granada 
Coordenadas GPS:    N 37º11'25" - W 3º35'39"   (en formato decimal: 37.190278, -3.594167)  
 
 

	  
	  
Itinerario a partir do aeropuerto   

	  
Aeroporto de Granada: 
 
O Aeroporto de Granada está a cerca de 11km do centro da cidade. Há vôos diários de  Madri e 
Barcelona. Além disso, há conexão com o aeroporto de Londres (City Airport) às segunas, terças, 
sextas e domingos, e  com o aeroporto de Palma de Mallorca. 
 
Desde el Aeropuerto se puede llegar a Granada mediante: 
 
 Taxi: el precio ronda los 25€ 
 Bus Aeropuerto:  

Itinerario: Aeropuerto  Granada 
Consultar los horarios, así como las paradas, en la página web de la empresa Autocares 
José González (http://goo.gl/qL5zmN), que presta el servicio. 
Precio: 3 €. 
Teléfono: 958 490 164 

 
Aeroporto de Málaga: 
 
Málaga é o aeroporto internacional mais próximo de Granada. 

Ir de Málaga a Granada de ônibuss: 
 
O aeroporto de Málaga fica a 125km de Granada (aproximadamente, 1 hora e meia de carro). Há 
ônibus diretos entre o aeroporto de Málaga e a estação de ônibus  de Granada. Saem às 10:45 e 
às  16:00. A viagem dura 2 horas e 20 minutos e custa cerca de 12€ por trajeto. 
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Se chegar a Málaga em outros horários, é mais rápido pegar un ônibus do aeroporto de  Málaga à 
rodoviária de Málaga e lá tomar um ônibus até Granada. Há ônibus para a rodoviária de Málaga a 
cada 30 minutos e para  Granada cada hora. A Viagem leva cerca de  2 horas e custa 12€. Um taxi 
de Málaga a Granada custa aproximadamente  140 euros. Mais informações sobre ônibus em 
www.alsa.es. 
 
Itinerario a partir da estação ferroviária   

A estação ferroviária fica numa região bastante central: Avenida de Andaluces. Para consultar 
trajetos e horários, ir à página web de RENFE www.renfe.es. 
 

Itinerario a partir da estação rodoviária 

A estação  Rodoviária de Granada fica fora da cidade. Por isso, será necessário tomar um taxi ou 
um ônibus (Nº 3 ó 33) até o centro. Para comprar passagens pela  Internet, visite www.alsa.es, 
onde é possível  consultar os horários e os preços. 
 

Acesso à EASP   

Taxis:      

Tele-Radio-Taxi Granada.   958 280 654 
 
 
Taxi Granada   637 513 026 

Granada Taxi 958 100 399 

 

Línhas de ônibus que chegam à EASP: 

Línea 7       Villa Argaz -> Peñuelas  
      (Parada: Haza Grande) 
Línea 8       Crta. Dilar -> J. Moreno Davila  
      (Parada: Empresariales)  
Línea C       Fontiveros -> Ciencias de la Educación  
            (Parada: Empresariales)  
Línea U       Pza. Einstein -> Campus Cartuja - Psicología       
      (Parada: Empresariales)  
Línea 20      Ruben Darío -> Campus Cartuja - Psicología       
      (Parada: Empresariales)  
Línea 20 D   Ruben Darío -> Campus Cartuja - Psicología       
       (Parada: Empresariales) 

 
 
Informações sobre alojamento e informações turísticas  
 
 
El Departamento de Congresos de El Corte Inglés ofrece precios especiales para la reserva de 
hoteles realizando la reserva a través de su Agencia (Boletín de inscripción en Web). 
 
VIAJES EL CORTE INGLÉS - CENTRAL COMERCIAL GRANADA 
Persona de contacto: Angela Luzón 
División de Congresos, Convenciones e Incentivos. Centro de negocios. Cámara de Comercio de 
Granada 
C/ Luis Amador, 26 – 18014 Granada 
Telfs.:+ 34.958.53.68.20 / 53.68.21 Fax: + 34.958.25.48.92 
congresosgranada@viajeseci.es 
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Residências de estudantes e albergues 
 
 
Al-Andalus Hostel 
Escudo del Carmen, 16, 18009 Granada - 902 005 623 
 
Granada Old Town Hostel 
Angel, 8, 18002 Granada - 656 95 99 93 
 
Colegio Mayor Jesús y María 
C/Profesor Clavera nº8, Campus Universitario Cartuja, 18011 - GRANADA 
Tlf: + 34 958161554 – Web e información:	  http://www.jesus-maria.net/colegiomayor/ 
Reservas: http://tinyurl.com/jesusmariaALASS 
 
Informações turísticas 
 
Granada está localizada na Andaluzía oriental, no sul da Espanha. É a capital da província do 
mesmo nome se situa aos pés da Sierra Nevada, no Sistema Bético, o mais alto da Península 
Ibérica. 
 
Historia: A cidade de Granada foi fundada pelos romanos sob o nome de Illibris. Posteriormente, 
quando houve a invasão da península peos muçulmanos no século VIII d.c., estes lhe deram o 
nome atual, de Granada. Os Reis Católicos conquistaram a cidade em 1492, completando assim a 
Reconquista da Península Ibérica para o Cristianismo. Durante o cerco á cidade, a  Rainha Isabel 
de Castela recebeu  Cristóvão Colombo e lhe concedeu os meios para empreender sua viagem até  
as Indias Ocidentais. 
 
Seus monumentos: Granada é uma cidade monumental, que imprime personalidade pela 
variedade de estilos. Além da Alhambra, conhecida no mundo todo, não deixe de visitar  a 
Catedral, a Capilla Real, Monasterio de la Cartuja, Monasterio de San Jerónimo, Parque de las 
Ciencias, bem como os diferentes museus e jardins. Mas o que apaixona são suas paisagens  
Tenha isso em mente quando programar sua Viagem, pois é uma pena voltar com a sensação de 
ter perdido suas belezas.  
 
Seu povo: Não é um exagero afirmar que um dos qualificativos que melhor definem  Granada é o 
de “Cidade Universitária”, o que a converte numa cidade sempre acordada. Sem dúvida, um dos 
principais motores económicos junto com o turismo é a Universidade. É um dos destinos turísticos 
mais escolhidos para estudar espanhol. A personalidade dos habitantes de Granada é extrovertido 
e afável . 
 
Sua comida: A gastronomía granadina e andaluza é rica e variada. Granada conta com um grande 
número de restaurantes e bares onde degustar pratos suculentos, entre os quais podemos  
destacar: as migas, o remojón, as habas com presunto, a tortilla do Sacromonte, o gazpacho… 
Além disso, em Granada você poderá descobrir “a arte do tapeo”. Com seu consumo  os bares 
oferecem gratuitamente uma amostra de sua cozinha. Destacamos as zonas de Albaicín, Campo 
del Príncipe, Realejo, Plaza de Toros e Zona Centro. 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES 
 
Página turística oficial del Ayuntamiento de Granada 
www.granadatur.com 
Página turística oficial de la provincia de Granada  
www.turgranada.es 


