
VIVE S DO "FALCÁ 
EMPRESA DE AGRICUL'I'URA E JARDINAGEM. LDA. 

PROroSTA PARA A CONSERVAÇÃO DA ZONA B DO PAR

QUE DA SEDE E MUSEU DA FUNDAÇÃO CALO USTE GUL

B.óNKIAN. 

Viveiros do Falcão - Empresa de Agricultura e Jardinagem, 
Lda., propõe-se efectuar, pela avença mensal de Esc . 76 500~OO, a 

conservação das zonas verdes correspondentes à Zona B_ do Parque da 
Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, de modo a garantiras 
boas condições de vegetação das plantas, nas condições que se se
guem: 

I - AOS VIVEIROS DO FALCÃO COMPETE: 

- Fornecer toda a ~ão de obra necessária para a boa reali
zação dos trabalhos, nomeadamente: Corte de relva, mon

das, sachas, retanchas, espalhamento de fertilizantes,r~ 
gas, limpes~ de ruas e lagos . 

2 - Fornecer o adubo azotado para efectuar 4 fertilizações 

anuais nos relvados à razão de 30 g/m2. 

3 - Fornecer o estrume necessário para a fertilização anual 
das áreas de herbáceas a renovar anualmente 

4 - Retirar para vazadouro os lixos que não possam ser recu
perados para fertilização. 

II - A FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN COMPETE: 

I - Fornecer a água necessária para as regas. 

2 - Fornecer as ferramentas e meios de transporte internos. 

3 - Por à disposição dos trabalhadores as instalações sanitá 
rias e vestiário. 

4 - Providenciar no sentido de manter em bom funcionamento o 
equipamento de rega e ferramentas. 
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III - Em caso de rescisão do contrato por qualquer das partes, 

esta deverá ser participada em carta registada, com avi

so de recepção com uma antecedência não inferior a 90 

dias. 

Cruz Quebrada, 3 de Novembro de 1975 . 

V'VE' OS DO F ÂLcl0 
Emprese de Agricultura e Jardinagem, Lde. 
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