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PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA  -  4430 - 812 AVINTES 

Tel. ++ 351 22 787 81 20 

E-mail: geral_pbiologico@cm-gaia.pt 

                                                                                                                            http://www.parquebiologico.pt 

“Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Câmara de Gaia, enquanto responsável pelo tratamento de dados, assume o compromisso de garantir a segurança e proteção 

dos dados pessoais, através da adoção de um conjunto de medidas organizativas e técnicas. Os dados pessoais recolhidos destinam-se única e exclusivamente aos fins a que se 

destinam, não sendo cedidos a terceiros, salvo nos casos revistos na Lei. Estes dados são retidos pelo período definido pela Politica de retenção de Dados Pessoais da Câmara de 

Gaia. Nos termos da legislação aplicável é garantido aos utilizadores o exercício dos direitos dos titulares dos dados, devendo para tal dirigir um email para epd@cm-gaia.pt.” 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se é visitante regular do Parque Biológico tem toda a vantagem em aderir ao cartão 
anual que, com um custo de 25 € permite entrar Parque tantas vezes quantas quiser 
durante um ano, a partir da data da sua aquisição. 
 

 

 

Modelo de cartão 

 
 
Bastará passar o código de barras do seu cartão no leitor instalado à entrada do Parque 
e iniciar a visita. 
 
Aos detentores do cartão anual é enviada por correio a revista “Parques e Vida 
Selvagem”, que se publica em cada estação do ano 
 
Há revistas já publicadas que estão à disposição, em formato digital, e sem custos, em 
http://www.parquebiologico.pt 
 
Pode adquirir o seu cartão anual usando o impresso do verso, que pode preencher e 
entregar através de uma das formas ali indicadas. 
 
 

 
 

CARTÃO ANUAL DE ACESSO AO 
PARQUE BIOLÓGICO 

 

Cartão Anual 
 
xxxxxxxx 
 
 
Válido de 6/2013 a 6/2014 

 
Válido atºé 
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ASSINATURA DO CARTÃO ANUAL DO PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA 

 
 
Nome a imprimir no cartão: 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Morada _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Código Postal |___|___|___|___|-|___|___|___________________________________ 

N.º Identificação Fiscal |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Email  ___________________________________________@______________________ 

Com vista à obtenção do “Cartão Anual do Parque Biológico” e assinatura da revista 
“Parques e Vida Selvagem”, edição impressa em papel: 
 

|__| Junto envio (*) prova de transferência de Euros 25,00 (IVA incluído) para o IBAN-

PT50-0033-0000-45473586033-05 

|__| Junto envio (*) cheque de Euros 25,00 (IVA incluído) à ordem de Município de Vila 

Nova de Gaia  

|__| Junto (**) Euros 25,00 (IVA incluído) em numerário. 

|__| Enviem-me o cartão para a morada acima 

|__| Levantarei o cartão na receção do Parque Biológico. 

 

Caso pague na Receção, e enquanto não receber o cartão, poderá usar o recibo que foi 
entregue para usufruir da entrada no Parque. 
 

Data ____/____/______               a) _______________________________________ 

 

(*) A prova de transferência pode ser enviada para o e-mail geral_pbiologico@cm-gaia.pt , os cheques 
podem ser entregues na Receção do Parque ou enviados por correio para: Parque Biológico de Gaia, 4430-
812 Avintes. 
(**) O pagamento em numerário só pode ser feito na receção do Parque Biológico. 

 

 

mailto:geral_pbiologico@cm-gaia.pt
http://www.parquebiologico.pt/
mailto:geral_pbiologico@cm-gaia.pt

