
Exmo./a. Sr./a. 
  
Tendo em conta a existência de um equipamento localizado no Parque Verde Mondego (imagem em 
anexo) desta cidade designado Cubo do Parque Verde Mondego, vem a Divisão de Educação e Ação Social 
da Câmara Municipal de Coimbra colocar à disposição de todas as 
Instituições Sociais/Entidades/Escolas/Associações de Pais do município a possibilidade de o poder utilizar, 
tendo em vista a divulgação e dinamização de projetos. 
Pretende-se assim, com esta nova iniciativa, dinamizar este espaço que reúne características únicas quer 
pela sua envolvência, (Parque Verde do Mondego), quer pela possibilidade de abranger um público que se 
entende intergeracional. 
Para o efeito este espaço poderá ser utilizado aos Sábados, Domingos e Feriados das 15h às 19h. Para isso 
basta preencher os dados solicitados na ficha de utilização de Equipamento que enviamos em anexo. De 
salientar que a utilização do Cubo do Parque Verde Mondego será agendada, assente na receção das fichas 
de inscrição. 
  
Tendo em conta a melhor utilização deste espaço entendemos que deverão ser cumpridas algumas 
indicações que aqui apresentamos: 
  

1.       A chave deverá ser recolhida nas instalações da Ação Social desta autarquia na 6ª feira e entregue na 
2ªf seguinte; 

2.       O equipamento terá de ser devolvido tendo em conta a sua limpeza, manutenção e boa utilização 
comprometendo-se para o efeito, a entidade utilizadora do equipamento; 

3.       Toda e qualquer atividade realizada nesse espaço, será divulgada pela Câmara Municipal de Coimbra 
através da sua Newsletter para que deste modo se possa alcançar uma maior participação de toda a 
população; 

4.       O horário estabelecido deverá ser cumprido para assim originar uma rotina de procura e habituação por 
parte dos munícipes.  

Mais se informa que para além do espaço interior do Cubo do Parque Verde Mondego é possível utilizar 
também o espaço exterior envolvente. 

Pretendemos assim dinamizar mais um espaço desta cidade oferecendo a possibilidade a todos as 
instituições sociais e educacionais, de divulgarem e efetivarem atividades, tendo como escopo comum a 
partilha e proximidade com a população. 
  
Esta iniciativa arranca a partir do dia 21 de Junho de 2014 e poderá ser realizada durante todo o ano. 
  
Para qualquer esclarecimento adicional, queiram por favor contactar as técnicas responsáveis Dra. Ana 
Marques e Dra. Maria João Damas Morais,  da Divisão de Educação e Ação Social. 
A inscrição deverá ser submetida para os seguintes endereços eletrónicos: 
  
mjdamas@cm-coimbra.pt 
ana.marques@cm-coimbra.pt 
  
Atenciosamente, 

                                 J o r g e  A l v e s  
  

[ V e r e a d o r  d a  E d u c a ç ã o  e  A ç ã o  S o c i a l ]  
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                                                                                                                                                      Autorizado 
                                                                                                                                                      _____________ 
    
                                                                                                                                                      ___/____/_____ 
                               
 
 
 
                           Divisão de Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Coimbra   

 

 

CUBO do Parque Verde Mondego 
 

Ficha de Utilização do Equipamento 
 

 

1- Identificação da Instituição:  

Entidade: …………………………………………………………………………………………………..… 

Morada: ………………………………………………………………………………………………….….. 

Freguesia: …………………………………………………………………………………………………... 

Contacto telefónico do responsável pela utilização ……………………………………………….…… 

Endereço de e-mail: …………………………………………………………………………………….…. 

 

2- Proposta da atividade a implementar: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3- Data proposta para a utilização:__/__/_____ 

 

4- Termo de responsabilidade na utilização do Equipamento  

A supracitada instituição compromete-se a deixar as instalações como as encontrou, assumindo  

as despesas de quaisquer danos que se verifiquem durante o uso. 

 

 

 

                  O responsável/representante da Entidade_______________________________Data__________ 

                                   


