
TABELA DE ALUGUERES 

Sala

Principal

Pequeno 

Auditório

Salão

Nobre
Foyer (1)

ALUGUER DE ESPAÇOS

Aluguer Simples (valor/dia) (2)
:

09h00 - 24h00 Segunda-Quinta 3 000 €     1 500 €     1 250 €     1 000 €     

09h00 - 24h00
Sexta a domingo

Feriados e vespera feriados
3 300 €     1 650 €     1 350 €     1 100 €     

a) Pré-utilização no dia anterior (montagens/ensaios):

09h00 - 18h30 valor/h 250 € 125 € 100 € n.a.

20h00 - 24h00 valor/h 300 € 150 € 125 € n.a.

b) Utilização no dia seguinte (inclui desmontagem):

00h00 - 01h00 valor/h oferta oferta oferta n.a.

01h00 - 04h00 valor/h 250 € 125 € 100 € n.a.

c) Sessão extra no mesmo dia (espectáculos): 500 € 250 €

- Meios-dias (3)
: n.a.

n.a. - não aplicável

SERVIÇOS

Assistentes de sala (4)
: 8€ por assistente/hora

Comissão de bilheteira: 2,5% sobre receita líquida de IVA

Taxa de Bilheteira para eventos gratuitos 50 €

Aluguer de piano Steinway D  (inclui afinação): 500 €

Aluguer de piano Yamanha C5 (inclui afinação) 250 €

Aluguer de projetor: Panasonic PT - D4000 150 €

Panasonic PT – RZ970 400 €

Técnicos extra 125€/dia/técnico

Segurança Extra 10€/hora/segurança

Serviços de Produção Técnica 400€/sessão

Outros serviços orçamento sob consulta

DESCONTOS ESPECIAIS 

a) Descontos de entidade (5)

- Entidades ou eventos sem fins lucrativos: 30%

- Entidades com sede no concelho de Braga: 15%

b) Contratos de fidelização (mínimo 4 alugueres anuais) (5)
25%

c) Desconto por utilização intensiva (5)

2 espaços: 20% sobre o de menor valor

3 espaços: 50% sobre o de menor valor e 20% sobre o segundo de menor valor

- Dois ou mais dias completos: 2 dias: 10% | 3 dias ou mais: 15%

Notas:

(3)
 Aplicável apenas se o evento mais os tempos de montagens e desmontagens não excederem 4 horas.

Sobre os preços apresentados incide IVA à taxa legal em vigor. Outras situações mediante orçamento.
Data de entrada em vigor: 01/03/2019

(2)
 O aluguer simples, relativamente à Sala Principal e Pequeno Auditório, contempla os equipamentos instalados incluídos no rider técnico do 

Theatro Circo. Equipamentos extra serão objecto de orçamento especifico, a realizar caso a caso.

60% valor dia 

(5)
 Não cumulativos. Incidem apenas sobre o valor do aluguer de espaço.

(4)
 Obrigatória a utilização da equipa de frente de casa do Teatro Circo

(1)
 O valor do Foyer apenas será cobrado se este espaço for alugado individualmente, ou para realização de uma atividade específica no local.


