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I. ESPAÇOS MUNICIPAIS DISPONÍVEIS PARA ACOLHIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS DE AR LIVRE 
 

Espaço: Período 
disponível: 

Condições do 
local: 

Equipamentos que 
podem ser 
disponibilizados para 
o local: 

Notas: 

Jardim da 

Verbena 

Todo o Ano Palco 

Cadeiras/ Mesas/ 

Stands para 

camarim e para bar 

Baias, Baldes do Lixo e 

Pranchas de Madeira 

> WC disponível no Centro de 

Artes e Ofícios 

> O palco e os stands só estão 

disponíveis de Julho a 

Setembro 

Jardim Carrera 

Viegas 

Todo o Ano  Cadeiras e Mesas  

Palco (situação a 

analisar de acordo com 

a disponibilidade do 

serviço) 

Baias, Baldes do Lixo 

> WC disponível: WC público 

> A Câmara Municipal cede as 

cadeiras e as mesas, mas 

terão que ser levantadas e 

devolvidas no Pavilhão 

Municipal 

Parque Roberto 

Nobre 

Todo o Ano Anfiteatro Cadeiras/ Mesas / 

Palco (situação a 

analisar de acordo com 

a disponibilidade do 

serviço) 

Baias, Baldes do Lixo 

A Câmara Municipal cede as 

cadeiras e as mesas, mas 

terão que ser levantadas e 

devolvidas no Pavilhão 

Desportivo Municipal  

Parque da 

Fonte Férrea 

Todo o Ano Palco Cadeiras/ Mesas  

Baias, Baldes do Lixo 

> WC disponível: Centro de 

Apoio ao Parque 

> A Câmara Municipal cede as 

cadeiras e as mesas, mas 

terão que ser levantadas e 

devolvidas no Pavilhão 

Municipal  

Outros espaços 

municipais 

A verificar caso 

a caso 

 A verificar caso a caso A verificar caso a caso 

 

II. ESPAÇOS MUNICIPAIS DISPONÍVEIS PARA ACOLHIMENTO DE EVENTOS DE INTERIOR 

Espaço: Período 
disponível: 

Condições do local: Equipamentos que 
podem ser 
disponibilizados para 
o local: 

Notas: 

Cine-Teatro São 

Brás 

Janeiro> Junho 

/ 

Setembro> 

> Sala para 

espetáculos com 340 

Lugares 

> Mesas 

> Balcão para ações de 

informação 
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Dezembro > Hall de Entrada 

> Equipamento de 

som e luz 

> Linóleo (para dança) 

> Outros elementos 

específicos 

> Outros (a definir caso 

a caso) 

Biblioteca 

Municipal 

Janeiro> Julho  

/ 

Setembro> 

Dezembro 

> Sala Polivalente c/ 

50 lugares 

> Equipamento de 

som 

> Mesas 

> Outros (a definir caso 

a caso) 

 

Centro de Artes 

e Ofícios 

Todo o ano > Sala de Reuniões 

c/12 lugares 

> 5 Salas de Formação 

(até 50 lugares) 

> Projetor  

 

> Balcão para ações de 

informação 

> Outros (a definir caso 

a caso) 

 

 

Centro 

Explicativo e de 

Acolhimento da 

Calçadinha 

Todo o ano > Sala Polivalente c/80 

lugares 

> Projetor  

> Balcão para ações de 

informação 

> Mesas 

> Outros (a definir caso 

a caso) 

 

 

Centro de Apoio 

à Comunidade 

Todo o ano > Sala de Formação 

c/20 lugares 

> Projetor 

 

  

Centro 

Museológico do 

Alportel 

Todo o ano > Sala Polivalente  

 

> Cadeiras / Mesas  

Quinta do Peral Janeiro> Junho 

/  

Agosto> 

Dezembro 

> Sala Polivalente com 

cerca de 80 lugares 

> Sala de Atividades 

(casa do forno) 

> Projetor 

 

> Mesas 

> Outros (a definir caso 

a caso) 

 

Pavilhão 

Municipal 

Janeiro> 

Dezembro 

> Espaço de Entrada 

> Salas de Formação 

Desportiva  

> Espaço de Jogos  

> Equipamento de 

som 

 

> Cadeiras / Mesas 

> Balcão para ações de 

informação 

 

A utilização do espaço de 

jogos carece de análise 

específica dada a necessidade 

de cobertura (equipamento 

não existente na autarquia). 

Mercado 

Municipal:  

Janeiro> 

Dezembro 

> Espaço Polivalente 

(com 39 bancas 

disponíveis) 

> Espaço de Animação 

> Cadeiras / Mesas 

> Balcão para ações de 

informação 

 

 

 

 

III. ESPAÇOS MUNICIPAIS DISPONÍVEIS PARA ACOLHIMENTO DE EXPOSIÇÕES 

Espaço: Período 
disponível: 

Condições do 
local: 

Equipamentos que 
podem ser 
disponibilizados para 
o local: 

Notas: 

Galeria 

Municipal 

Janeiro a 

Dezembro 

> Plintos 

> Mesas 

> Calha para 
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exposição  

> Montras (parede) 

> Vitrinas (móveis) 

Biblioteca 

Municipal 

Janeiro a 

Dezembro 

> Vitrinas (móveis) 

> Calha para 

exposição  

> Mesas 

> Biombos 

> Plintos  

Centro 

Explicativo e de 

Acolhimento da 

Calçadinha 

Janeiro a 

Dezembro 

> Biombos 

> Calha para parede 

> Vitrinas (móveis) 

Plintos 

 

Centro de Artes 

e Ofícios 

Janeiro a 

Dezembro 

> Plintos 

> Mesas 

> Calha para 

exposição  

  

Centro 

Museológico do 

Alportel 

Janeiro a 

Novembro 

> Plintos 

> Mesas 

> Calha para 

exposição 

> Parede Móvel  

Arte Jovem – 

(Galeria no 

Espaço Jovem do 

Centro de Apoio 

à Comunidade) 

Janeiro a 

Dezembro 

> Calha para 

exposição 

> Plintos  

Mercado 

Municipal 

(Galeria no 

Espaço 

Polivalente) 

Janeiro a 

Dezembro 

> Mesas 

> Calha para 

exposição 

> Plintos   

 

IV. APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM ESPAÇOS ASSOCIATIVOS  

A Câmara Municipal poderá transportar para o local do evento Baias e baldes do lixo 

No que concerne às cadeiras e às mesas cedidas, terão que ser levantadas e devolvidas no Pavilhão Municipal  

 

Notas:  

> A cedência do espaço, bem como do apoio logístico para a realização do evento carece de devido pedido efetuado à 

Câmara Municipal, por parte da entidade organizadora, com uma antecedência mínima de 45 dias; 

> Todo o material cedido pela Câmara Municipal deverá, após o evento, ser devolvido, em bom estado de conservação e 

devidamente limpo; 

> As respetivas licenças, seguro e segurança do evento são da inteira responsabilidade da entidade organizadora; 

> Deverá a entidade organizadora fornecer à Câmara Municipal toda a informação necessária para a melhor divulgação 

do evento, até ao dia 10 do mês anterior à sua realização; 

> A Câmara Municipal não tem possibilidade de disponibilizar recursos humanos na preparação e no decorrer dos 

eventos; 

> A Câmara Municipal poderá ainda, excecionalmente, disponibilizar recursos humanos, outros materiais e prestar outros 

apoios, em eventos de organização conjunta com a autarquia ou eventos nos quais esteja em causa a preservação das 

tradições culturais do concelho. 


