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EXlBos Senh res, 

De acordo c m s desejos de V.Ex' j to enviaaos a n ssa pr posta 

para a c nservaçã do jardim da entrada e c berturas das salas das exp sições 

temp rárias e dos congressos, a qual, cas vanha a ser aceite por V.Ex', passa

ria a ser regida pelas mesmas clausulas do contrat já existente para a conser--vaça da Zona B. 

Tal c !lO já tinham s informad pessoalmente J:.Ex', aproveitam s 

a oportunidade para pedir a actualização da verba relativa à conservação da Z_ 

na B do Parque a Sede e Museu, devido aO agravamento dos salários, fertiliz~ 

tes e combsutíveis. não nos permitirem c ntinuar a !lanter o preç de 76 500$00 

mensais, que constam n nosso contrato datad de 26 de Fevereiro de 1976.Deste 

m do e apeland para o elevado espírito de cOJlpreençã de V. Ex' propomos um a~ 

!lento mensal de 11 500$00, passandO, portanto, o valor a cobrar pela conserVa--çao d. referida Z na B a ser de 88 000$00 por mês. 

Na esperança de podermos ~ continuar a merecer o favor das vossas 

rdens e na espectativa das vossas notícias. subscrevemo-nos c II muita estima 

e conSideraÇão. 

De V. Ex' 

Atentamente 



VIVEIRO D FALCÁ 
EMPRESA DE AGRICUL'I'URA E JARDINAGEM, LDA. 

PROPOSTA PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA ENTRADA E DAS COBERTURAS 

DAS SALAS DAS EXPOSIÇÕES TEKPORARIAS E DOS GONGRESSOS DA SEDE E 

MUSEU DA FUNDAÇÃO CALOUS'llf ' GULBENXIAN. 

Viveiros do Falcio - Empresa de Agricultura e Jardinagem,Lda., 

prop~e-se etectuar, pela avença mensal de 53 000$00, a conservaçio das zonas 

verdes c rrespondentes ao jardim da entrada e das c berturas das salas das e~ 

posições temporárias e dos congressos, da Sede e MUseu da Fundação Cal~s~ 

Gulbenkian, nas condições expressas no contrat existente para a conservaçio 

da Zona B do mesmo parque, de modo a garantir as boas condiçÕes de vegetação 

das plantas. 

Cruz Quebrada, 16 de Janeiro de 1978 
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