Name Your Roots lançou sua primeira
Newsletter 2012-10-30
A partir da Newsletter, os assinantes podem rever
diretamente o relatório sobre suas famílias dentre os
mais de 25 mil nomes inseridos em nosso banco de
dados, no qual trabalhamos diariamente para melhorar.
Name Your Roots tem o prazer de informar que enviamos nossa primeira Newsletter,
contendo todas as informações, incluindo: notícias sobre o nosso site, notícias
relacionadas à Inquisição e artigos recomendados.
Nossa Newsletter foi enviada para milhares de assinantes em nosso site, e tem como
objetivo manter informado sobre todos os assuntos relacionados ao nosso trabalho.
A partir da Newsletter, os assinantes podem rever diretamente o relatório sobre suas
famílias dentre os mais de 25 mil nomes inseridos em nosso banco de dados, no qual
trabalhamos diariamente para melhorar.
Além dela, há a informação sobre a nossa nova seção chamada Bibliografia fornecendo
informação mais ampla a partir de fontes e livros usados para criar o nosso banco de
dados.
A Newsletter foi enviada em três versões: inglês, português e espanhol, e pretende ser
uma das principais fontes de informação do mundo, especialmente com relação à
Inquisição, as vítimas e seus descendentes.
Nossos assinantes vêm de dezenas de países ao redor do mundo, principalmente da
América Latina, Estados Unidos, Espanha e Brasil.
O envio da Newsletter será realizado uma vez por mês, o que permitirá que todos os
assinantes obtenham as notícias mais recentes publicados em nosso site a respeito desta
era dramática que o mundo viveu por mais de 500 anos.
Entre as notícias relevantes da nossa primeira Newsletter, destacamos o redesign do site,
a nova seção chamada Referências e vários artigos interessantes recomendados,
incluindo: Crianças portuguesas judias de São Tomé e Príncipe.
Se você estiver interessado em se inscrever para receber nossa Newsletter, basta fazer

login em nosso site aqui

