
 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO - SOBREDA - ALMADA 

REGRAS PARA A CEDÊNCIA DO ESPAÇO “SALÃO DA ASSOCIAÇÃO/ESPAÇO 
EXTERIOR” 

1. O espaço desta Associação destina-se a festividades, bem como a reuniões ou eventos 
de interesse da própria, sendo da sua responsabilidade a manutenção e conservação; 
aquando da cedência de espaço caberá ao responsável verificar as instalações no 
início e no final do evento, sempre acompanhado por um membro da Direção. 
 

2. Caberá à Associação entregar o espaço limpo e arrumado e recebê-lo da mesma forma 
e, para tal, será necessária a realização de uma vistoria antes e depois da realização 
do evento. Será solicitada uma caução, que será devolvida no final. 
 

3. A cedência do espaço obriga ao respeito pelas regras aqui determinadas e por zelar 
para que os seus utilizadores, inclusive menores, não incomodem os moradores e os 
utilizadores do bar. 
 

4. O horário permitido para a realização da festa no Salão será entre as 09h00 e as 22h00, 
salvo eventos de caráter específico acordados com a Direção. 

 
5. É autorizada a decoração do salão, para a festa, desde que se responsabilizem a deixar 

o espaço tal como foi encontrado. 
 

6. A utilização de animação musical deve ser feita dentro limites aceitáveis, e o horário 
deverá ser entre as 10H00 e as 22H00, hora limite. 
 

7. Podem usar a churrasqueira existente no exterior, desde que no final da utilização, a 
deixem limpa. 
 

8. Os sanitários a utilizar encontram-se no exterior, mas os mesmos devem ser limpos no 
final da festa pelos responsáveis da mesma. 
 

9. O responsável pelos utilizadores do espaço compromete-se a reparar quaisquer danos 
causados nas instalações, durante a sua festa. 

 
10. É obrigatória a permanência do utilizador responsável durante a realização do evento. 
 
11. Deverá ser acautelado na cedência do espaço exterior a utilização do mesmo pelo bar 

e pelos sócios. 
 

Sobreda, ____ de ________________ de 20__ 

O Responsável da Associação Cultural e Recreativa do Bairro São João 

________________________________________ 

O Responsável da Utilização do Espaço 

      _______________________________________________ 

 

 



Sobreda, ____ de ________________ de 20__ 

O Responsável da Associação Cultural e Recreativa do Bairro São João 

________________________________________ 

O Responsável da utilização do espaço 

______________ 

 

 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO - SOBREDA - ALMADA 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO 
 

Espaço 
pretendido 

� Salão 
� Espaço Exterior 

Data 
 

___/___/_____ 

Hora de Entrada ___h___m 

Hora de Saída ___h___m 
 

Tipo de 
Evento 

 
 
 
 
 
 
 

� Aniversário 
� Almoço/Jantar 
� Outro__________ 

 
_______________ 
 
_______________ 

 
 

Equipamentos a 
utilizar 

 
 
 
 
 
 
 

� Mesas  
� Cadeiras 
� Frigoríficos 
� Churrasqueira 

Outros:_________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

Descrição do evento:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Responsável 
pelo evento Nome:__________________________________________________________ 

Contactos Tel:________________ E-mail:___________________________ 

Nº de Adultos  Observações: _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Nº de Crianças  

� Caução entregue 


