
Caraterização do evento

Pág. 1/2

Pedido nº

OCUPAÇÃO DE PARQUES DE MERENDAS DO PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO

Data Hora O atendedor

Nome

Nome

-Morada Código Postal

Localidade

Telefone

E-mailTelemóvel

NIF / NIPC E-mail

Identificação da(o) entidade/ requerente

Identificação do responsável do pedido

Telefone

Data do evento de Hora do evento Nº de participantes

 Parque de Merendas com grelhador  Parque de Merendas sem grelhador

 Alvito  Montes Claros 

 Cruz das Oliveiras  Parque Recreativo da Serafina

 Keil do Amaral  Calhau

 Moinho do Penedo  Centro de Interpretação de Monsanto

 Parque da Pedra  Estrada do Outeiro

 S. Domingos de Benfica  Miradouro da Escarpa (estrada do Alvito)

 Vila Guiné  Cavalariças

 Moinhos de Santana

 Parque Infantiil do Alvito

Acesso com viatura(s) ao local: NãoSim Para que fim:

Horário de saída:

Horário de entrada: Matrículas:

--

- -

--

A preencher pelo serviço:

A preencher pelo requerente:

a a

18
/03

/14
 - 

V1
 - 

CM
L/A

MB
 M

od
. 3

CIM - Centro de Interpretação de Monsanto, Estrada do Barcal - Monte das Perdizes 1500-068 Lisboa |  tel  218 170 200  |  e-mail  monsanto@cm-lisboa.pt

mailto:monsanto@cm-lisboa.pt?subject=ocupa%c3%a7%c3%a3o%20dos%20parques%20de%20merendas%20do%20PFM


Requisitos para a realização do evento 

 Eletricidade

 Instalação / difusão de equipamento de som  / produção de ruído  (LER - licença especial de ruído nº                                                   ) 

Potência

 Venda de produtos alimentares ou outros  (Licença nº                                                     )

 Instalação de equipamentos amovíveis

m2Área de ocupação total

Assinatura do requerente

Data Identificação e assinatura do atendedor 

Outras informações úteis

Nota:* Caso necessite das licenças ou dos serviços acima  assinalados, deverá apresentar o pedido na Loja Lisboa  (conforme as  Normas 
            de Utilização dos Parques de Merendas). 
  

A autorização que vier a ser emitida não constitui uma reserva de espaço nem garante a utilização exclusiva do mesmo.

Declaro  que,  recebi  toda  a  informação  referente  ao  meu  pedido,  li  as  normas  de  utilização  dos  Parques  de  Merendas  do  PFM  
e responsabilizo-me  por  qualquer  dano  causado  no  espaço, equipamentos  ou  coberto  vegetal  decorrente  da  ocupação autorizada, 
comprometendo-se pessoalmente a repor as condições do local e recuperar ou indemnizar os danos causados.

Data 
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Outro(s)

 Cadeira (nº / tipo)

 Mesa (nº / tipo)

 Toldo (nº / tipo / dimensão)

 Tenda (nº / tipo / dimensão)

 Balcão (nº / tipo)

 Palco (nº / tipo / dimensão)

 Colunas

 Microfones

 Outro(s)

*

*

*

 Publicidade (m2/dia)
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OCUPAÇÃO DE PARQUES DE MERENDAS DO PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO
Identificação da(o) entidade/ requerente
Identificação do responsável do pedido
 Parque de Merendas com grelhador
 Parque de Merendas sem grelhador
 Alvito
 Montes Claros 
 Cruz das Oliveiras
 Parque Recreativo da Serafina
 Keil do Amaral
 Calhau
 Moinho do Penedo
 Centro de Interpretação de Monsanto
 Parque da Pedra
 Estrada do Outeiro
 S. Domingos de Benfica
 Miradouro da Escarpa (estrada do Alvito)
 Vila Guiné
 Cavalariças
 Moinhos de Santana
 Parque Infantiil do Alvito
Acesso com viatura(s) ao local:
Para que fim:
Horário de saída:
Horário de entrada:
Matrículas:
-
-
-
-
-
-
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Requisitos para a realização do evento 
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Outras informações úteis
Nota:* Caso necessite das licenças ou dos serviços acima  assinalados, deverá apresentar o pedido na Loja Lisboa  (conforme as  Normas  
            de Utilização dos Parques de Merendas).
 
A autorização que vier a ser emitida não constitui uma reserva de espaço nem garante a utilização exclusiva do mesmo.
Declaro  que,  recebi  toda  a  informação  referente  ao  meu  pedido,  li  as  normas  de  utilização  dos  Parques  de  Merendas  do  PFM 
e responsabilizo-me  por  qualquer  dano  causado  no  espaço, equipamentos  ou  coberto  vegetal  decorrente  da  ocupação autorizada,
comprometendo-se pessoalmente a repor as condições do local e recuperar ou indemnizar os danos causados.
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Homologação
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