
 

                                                  PEDIDO DE RESERVA (PROVISÓRIO) DE ESPAÇOS 
 
 
 

 

 
Entrada do pedido em ......./......./....... 

(espaço reservado ao NSG) 

n.º 

    Nome (Responsável pela reserva): ........................................... Pessoa a contactar: ............................................. 

Ext. ...................... Fax............................. Telemov. ........................ E-mail.................................................. 

Dept./Secção/Serviço:.......................................................................... C.C. ............ Projecto: .................... 
 

Tipo de actividade: ................................................................................. 

Designação do evento: .................................................................................................................................... 

Data/período da realização                                                                      Horário 
 

 

SALÃO NOBRE1
    

Ala Central Ala Lateral – Esq.ª Ala Lateral – Dt.ª 

N.º de participantes previsto Mesa de Oradores >N.º pessoas na mesa  Púlpito 

 
 

Disposição       Em plateia 

Outra       Especifique. ............................................................................. 

............................................................................................................. 

.............................................................................................................
 

N.B.:  A colocação de faixas no Pavilhão Central carece de autorização explícita. Não são autorizadas faixas penduradas das janelas 
do Salão Nobre. As faixas, apenas do tipo vertical, só poderão ser colocadas nos locais preparados para essa utilização. 
O serviço de refeições (à excepção de beberetes) não está disponível. 

 

ÁTRIO CENTRAL (INTERNO)2                                                ÁTRIO CENTRAL (EXTERNO) 
 

Observações: ....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

Importante: 
 

    O pedido de reserva dos referidos espaços só é considerado efectivo depois do impresso, devidamente preenchido, ser 
entregue no Núcleo de Serviços Gerais, de preferência com 4 dias úteis de antecedência (podendo ser remetido através do 

E-mail: nsg@ist.utl.pt).
3

 

    Caso haja necessidade de apoio audiovisual, este deve ser solicitado directamente ao GOP, http://gop.ist.utl.pt/html/apoioav. 

    Condições Gerais: é indispensável a consulta do doc. “Normas - Marcação e Utilização do SN e do Átrio Central”. 

    Qualquer informação complementar pode ser obtida através da Ext. 1491, 3333, 3954 ou do E-mail: nsg@ist.utl.pt. 

Data:         /         /    
 
O Requisitante,                                                        A Gestora do Pavilhão Central,

 
 

 
Coordenadora do Núcleo de Serviços Gerais, Dr.ª Sandra Oliveira 

 

 
1 

Lotação: 250 lugares sentados (disposição em plateia - ala central). – Área total: 428 m2, sendo: 224 m2/ala central e 102 m2/cada ala (50 lugares/cada ala). 
2 

Área: átrio central interno: 220 m2 (átrio central externo – 50 m2). 
3 

Horário de atendimento:  10:00/12:30 – 14:00/16:00  - Localização: Pavilhão Central, R/C, Porta 0.72 (junto ao GA1). 
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