
 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA CHAMUSCA 

 

Abertura do concurso para concessão da Praça de Toiros 
 

“Caderno de Encargos” 
 

1 - Será assinado um contrato de Concessão de Exploração de Espetáculos Taurinos com 

a Santa Casa da Misericórdia da Chamusca para o ano de 2020, a partir do próximo dia 

12 de abril; 
 

2 – A Santa Casa da Misericórdia reserva-se ao direito de organizar um Festival Taurino 

de Beneficência até ao dia 12 de abril;   
 

3 - É obrigatória a comunicação por escrito, por parte do concessionário, com o mínimo 

de quinze dias de antecedência, da data da realização de qualquer espetáculo taurino; 
 

4 - Fora das datas previstas para espetáculos referidos no ponto anterior, a Praça ficará à 

inteira disposição da Santa Casa, para nela realizar todas e quaisquer outras atividades, 

com exceção de espetáculos taurinos, desde que não haja acordo em contrário entre as 

partes; 
 

5 - É obrigatória a realização de pelo menos dois espetáculos, com corridas formais sendo 

uma em Quinta –Feira de Ascensão e outra em data a determinar; 
 

6 - São da responsabilidade do concessionário, todas as despesas inerentes à reparação 

dos danos resultantes da utilização da praça, nomeadamente: portas, trincheiras, curros, 

cavalariças e outras, bem como, o cumprimento de todas as imposições e encargos legais 

em vigor; 
 

7 - Os concessionários não poderão fazer quaisquer obras de alteração na estrutura da 

Praça de Toiros, sem o acordo e autorização escrita da Santa Casa da Misericórdia; 
 

8 - Findo cada um dos espetáculos, os concessionários obrigam-se a executar, no prazo 

máximo de oito dias, as limpezas e todas as reparações referidas no ponto 6; 
 

9 - Em cada um dos espetáculos, os concessionários reservarão e porão à disposição da 

Santa Casa, sem quaisquer encargos, 15 bilhetes “Bancada – Sombra – Sector 1”, nas três 

primeiras filas e, 15 Bilhetes “Bancada – Sombra – Sector 2”, Fila G; 
 

10 - Indicar o valor para a concessão, a liquidar no acto de assinatura do contrato; 
 

11 - Os interessados poderão e deverão desenvolver a sua proposta de forma a que seja o 

mais percetível possível, o projeto a realizar. Serão aceites proposta que incluam a 

extensão para mais um ano; 
 

12 - Fica reservado o direito à Santa Casa da Misericórdia de escolher a proposta que 

melhor defenda os interesses desta Instituição. 
 

13- Só poderão ser aceites as propostas que derem entrada na Secretaria desta Instituição 

até às 17.30 horas, do dia 07 de fevereiro de 2020. 
 

14- Será comunicado a cada interessado, na semana seguinte, a lista dos concorrentes e a 

decisão da Mesa Administrativa. 
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