
 

 1 

CONDIÇÕES GERAIS PARA O ALUGUER DO “GARDEN CLUBE TAP” 

COMPLEXO DESPORTIVO ENCARNAÇÃO 

 

1. O pedido de aluguer do espaço deverá ser efetuado por e-mail para clubetap@tap.pt, indicando dia e 
hora pretendida, sendo necessário igualmente o preenchimento de uma Ficha de Inscrição especifica 
para esse efeito. 

2. O horário de funcionamento do espaço “Lounge do Clube TAP” será, diariamente, das 11h às 24h 
devendo o aluguer do espaço ser feito dentro desse horário. Sempre que haja necessidade de 
alteração do horário de funcionamento, por parte do requisitante, deverá informar o Clube TAP 
previamente, aquando do preenchimento da Ficha de Inscrição, por forma a poder avaliar eventuais 
custos extra.  

3. O valor de aluguer diário será de 100 euros, para sócios do Clube, e 130 euros para não sócios 
(acresce IVA à taxa legal em vigor). Preços em vigor até 31 dezembro 2021. 

4. O aluguer do espaço está sujeito a confirmação de disponibilidade sendo que só se torna efetivo 
mediante o pagamento de sinal igual a 40% do valor total do aluguer. Os restantes 60% deverão ser 
liquidados, no máximo, até ao dia anterior.   

5. Em caso de cancelamento e se o mesmo ocorrer após a confirmação da reserva e nos 5 (cinco) dias 
anteriores à data do aluguer, o cliente perderá o valor do sinal.   

6. Na altura do pedido de reserva do espaço, deverá o requerente informar todo o tipo de equipamento 
extra que pretende utilizar, declarando-se seu responsável. 

7. O Clube TAP deverá ser informado, com a devida antecedência, da necessidade especial de 
movimentação (entrada ou saída) de pessoas ou veículos ligados ao aluguer do espaço.  

8. Não é permitida a retirada do espaço de nenhum mobiliário ou equipamento existente, de propriedade 
do Clube TAP. 

9. A disposição do mobiliário ou equipamento existente no espaço não poderá ser alterada, sem prévia 
autorização do Clube TAP.  

10. A eventual necessidade de elaboração e colocação de cartazes ou outro tipo de informação ou 
divulgação relativa ao motivo do aluguer, seja no Complexo Desportivo ou no Espaço Lounge, é da 
responsabilidade do requisitante. Porém, deverá ser dado ao Clube TAP conhecimento prévio dos 
mesmos, bem como caberá ao Clube a autorização para a sua afixação. 

11. As paredes dos espaços só poderão servir de suporte a objetos (posters, iluminação, etc...) quando 
para tal for utilizado material colante que não fira a tinta ou danifique, de qualquer modo, a 
infraestrutura existente. No entanto, essa operação deverá ser previamente sujeita à autorização do 
Clube TAP, que se reserva o direito de não autorizar a mesma. Não são permitidos furos nas paredes. 
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12. O requisitante deverá deixar as instalações, equipamentos e material existente exatamente como os 
encontrou. Caso contrário, será responsabilizado por qualquer dano causado nas instalações e nos 
equipamentos disponibilizados. Caso deseje contratar serviço de limpeza, à parte, poderemos indicar 
equipa para o efeito. 

13. As reparações que tenham de ser efetuadas devido a danos causados no espaço, ou em qualquer 
peça de mobiliário e equipamentos, serão da responsabilidade do requisitante e, consequentemente, 
a sua reparação ou substituição faturadas ao mesmo.  

14. O requisitante é responsável pela manutenção da ordem, nos espaços por si requisitados.  

15. Não será admitida a entrada a participantes em número superior ao da capacidade do espaço, 
significando isso que os funcionários e responsáveis do Clube TAP podem impedir a entrada de 
pessoas acima do limite estabelecido.  

16. A supervisão dos espaços compete ao Clube TAP, podendo emitir normas que se mostrem 
necessárias à manutenção da segurança, comodidade e higiene das instalações, bem como alterá-
las a qualquer momento, em caso de necessidade.  

17. Sempre que necessário o Clube TAP terá acesso à área do espaço em causa. 

18. Permanência de animais domésticos durante o aluguer está sujeita a autorização prévia e, em caso 
de autorização, é dever do requisitante remover todos os dejetos do animal. 

19. O Anexo I é parte integrante deste documento e nele consta a lista de material existente no espaço, 
propriedade do Clube TAP. 

 

 

Lisboa, 10 de setembro 2021 

 

A Direção 
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ANEXO I 

 

3 almofadas lisas, formato palete 

1 conjunto estampado de almofadas, formato palete, constituído por 2 almofadas grandes e 2 
almofadas pequenas  

1 balde de gelo em acrílico 

2 baldes de gelo em inox 

2 bancos de bar - pé alto 

3 bancos de jardim 

1 caixote de lixo preto, com tampa 

1 caixote de lixo, cinzento com tampa amarela, de pé 

2 caixotes de lixo em madeira 

5 canecas em vidro da marca "Heineken" 

1 cesto verga com planta decorativa 

12 cestos de verga, para pão 

1 churrasqueira 

2 copos de água, balão sem pé 

2 copos de galão vidro branco 

2 copos de galão vidro verde 

5 copos de imperial 20cl, "Sagres" 

17 copos de imperial 25cl, "Sagres" 

2 copos de vinho branco, com pé 

3 copos de vinho tinto, com pé 
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5 copos highball 

2 copos tumbler "Johnny Walker" 

1 escultura em forma de concha 

4 flutes espumante 

1 Frigideira média 

1 Frigideira pequena 

1 Frigorífico Electronia 

3 garrafas decorativas de água tónica 

1 garrafa de vidro, fecho em mola 

2 jarros de vidro 

1 Lava-louça inox 

24 marcadores individuais de palhinha 

1 Máquina de café Delta Q, de cor preta 

1 Microondas Candy 

4 paletes de madeira 

1 Panela grande 

1 Panela média 

1 Panela pequena 

53 pires de café 

21 pires de chá 

1 Placa vitrocerâmica 

3 pratos de aperitivos (triplo) 
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10 pratos loiça branca, sem logotipo 

15 pratos rasos, grandes, logotipo "ClubeTAP" 

27 pratos fundos, logotipo "ClubeTAP" 

86 pratos rasos, médios, logotipo "ClubeTAP" 

73 pratos rasos, pequenos, logotipo "ClubeTAP" 

1 quadro decorativo "Botanical Nature Herbs" 

1 quadro preto com motivo floral 

1 relógio de parede 

1 tábua de corte de cozinha 

9 taças de sobremesa, vidro 

18 taças médias, vidro 

15 taças pequenas, vidro 

2 taças pequenas, vidro, IKEA 

1 tarteira de loiça, pequena 

10 túlipas cerveja, "Bohemia" 

3 túlipas cerveja "Sagres" 

2 vasos de madeira com plantas decorativas 

2 vasos decorativos bolbosos 

2 vasos decorativos cilíndricos 

1 escorredor de loiça, plástico, com pano 

1 escorredor de talheres, em inox 

1 grelha amovível, com pega, para grelhados 
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1 espátula de churrasqueira 

1 pinça de churrasqueira 

1 tenaz de churrasqueira 

1 abanador de palhinha 

1 esfregão de churrasqueira, preto 

1 esponja com esfregão verde, para lavar loiça 

1 vassoura pequena, para churrasqueira 

1 caixa de plástico, com tampa preta 

1 dispensador de detergente para loiça, em madeira 

1 frasco de álcool etílico 

1 tabuleiro de talheres em plástico 

1 colher de cozinha, em plástico 

1 colher de cozinha, em metal 

1 faca de cozinha, grande 

1 faca de cozinha, pequena 

1 faca de pão 

24 garfos com pega em plástico 

24 facas com pega em plástico 

1 extintor de parede 

1 extintor de chão 

1 manta ignífuga 

1 caixa de primeiros-socorros, com lista de conteúdo dentro da caixa 


