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Requerimento para Utilização do Teatro Dom Pedro V 
 

Preencher o formulário com letras legíveis e remetê-lo ao Teatro Dom Pedro V, devidamente 
preenchido. Para mais informações, contactar o Dr. Manuel Ü através do telefone n.º 85904203. 

 
1. Dados do requerente 

Pedido de Grupo 
Nome (em conformidade com o nome registado) 
(chinês) 

(português/inglês) 

Natureza: 
 Entidade pública                      Associação sem fins lucrativos             Escola                 
 Outra (especifique) 
Endereço 

Endereço postal 

Telefone 
 

Fax Email 

Nome do responsável 
 

Cargo Telefone/telemóvel n.º  

Pessoas de contacto (duas) 
 

Funções Telefone/telemóvel n.º 

Pedido individual 

Nome 
(chinês)                         (português/inglês) 

Endereço postal  

Telefone/Telemóvel n.º  Fax Email 

 
Declaração de recolha de dados pessoais: Todos os dados pessoais recolhidos serão usados para processamento do pedido, 
efeitos estatísticos, pesquisa ou registo e serão tratados de acordo com o disposto na lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados 
Pessoais) da RAEM. O IC poderá, por imperativos legais, transferir tais informações para outras entidades. Nos termos da lei, 
os requerentes gozam do direito de informação, de acesso e de oposição, devendo o exercício desses direitos ser requerido por 
escrito. 

Reservado para o IC 
Processo n.º_______________ 
Data de entrada _____/_____/____ 
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2. Dados do evento 
Designação  
 
Objectivo  
 

Ficha Técnica  

Descrição  

Data e hora da realização 
 
Data e hora do ensaio 
 

Data e hora de transporte de material: 
Entrada no teatro:                                                      Saída do teatro:  

Entrada do público 
  Venda de bilhetes (valor)                                Distribuição de bilhetes através de 
 Entrada livre ou sem bilhete  
Sala / Equipamento pretendido 
  Auditório              Galeria dos Espelhos           Piano           Cravo         Concha acústica  

Obs. 
 

 
Declaração:  Declaro que li e aceito todos os termos e condições que constam do Regulamento para a Utilização 
do Teatro Dom Pedro V e das Formalidades e Regras para a Cedência do Teatro Dom Pedro V. Concordo e 
comprometo-me a cumprir todas as obrigações inerentes aos mesmos.  
 

Assinatura do requerente/responsável  
 e carimbo 

 

Data         Ano   Mês   Dia 
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