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ALUGUER DO CLUBE ALTO DO DUQUE PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

CONDIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO COLÉGIO BOM SUCESSO (APCBS) 
 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO DIURNAS  
 

 
Dias: Sábados, Domingos e feriados  
Horário: 14:00 às 19:00  
 

Valor-base  Sala de dança 
 

Campo de 
Padel 

Workshops (ténis, 
padel ou dança)  

Desconto para 
APCBS 

130€ 15€/hora 15€/hora 50-60€/hora 10% 

 
 
O aluguer (valor-base) inclui a utilização dos seguintes espaços e materiais: 

 Bar de apoio (micro-ondas, balcão, frigorífico e lava-loiças) 

 Espaço Lounge (com mesas de apoio e cadeiras)  

 Campo de squash  

 Campo de ténis principal  

 Dois balneários  

 Esplanada e espaços exteriores adjacentes ao edifício  

 Cadeiras, bancos e mesas disponíveis no local 
 
O aluguer (valor-base) não inclui:  

 Serviço de catering, design, decoração, atoalhados, loiça, animação e DJ 

 Utilização da sala de musculação, da sala de dança e do campo de padel  

 
Serviços extras (workshops sujeitos à disponibilidade da equipa técnica):  

 Workshop de ténis - 50€/hora (máximo de 8-10 alunos/hora) 

 Workshop de padel - 60€/hora (máximo de 8-10 alunos/hora) 

 Workshop de dança - 50€/hora (máximo de 10-12 alunos/hora) 

 Utilização da sala de dança e/ou utilização do campo de padel - 15€/hora  

 
Condições:  

Não é permitido fumar nos espaços interiores do clube nem no campo de ténis.   
Após a festa, pede-se aos utentes que recolham o lixo e o coloquem fora do recinto (i.e. junto à 
entrada principal) dentro de sacos próprios para o efeito.  
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FESTAS DE ANIVERSÁRIO NOTURNAS 
 

 
Dias: Sábados, Domingos e feriados  
Horário: A partir das 19:00   

 

Valor/hora  Número de horas 
 

Valor total Desconto para 
APCBS 

Valor final 
para APCBS 

75€  4 (mínimo) 300 € 10% 270€ 
70€ 5 350 € 10% 315€ 
66€ 6 396 € 10% 356€ 

62,5€ 7 437,5 € 10% 394€ 
58€ 8 464 € 10% 418€ 
54€ 9 486 € 10% 437€ 

50,5€ 10 505 € 10% 455€ 
47,5€ 11 523 € 10% 470€ 
44,5€ 12 (máximo)  534 € 10% 454€ 

 

 
O aluguer inclui a utilização dos seguintes espaços e materiais: 

 Bar de apoio (micro-ondas, balcão, frigorífico e lava-loiças) 

 Espaço Lounge (com mesas de apoio e cadeiras)  

 Sala multiusos/dança 

 Campo de squash  

 Campo de ténis principal 

 Dois balneários  

 Esplanada e espaços exteriores adjacentes ao edifício  

 Cadeiras, bancos e mesas disponíveis no local 
 
Este orçamento não inclui: 

 Serviço de catering, design, decoração, atoalhados, loiça, animação e DJ 

 Utilização da sala de musculação e do campo de padel 
 

 
Condições:  

Não é permitido fumar nos espaços interiores do clube nem no campo de ténis.   
Após a festa, pede-se aos utentes que recolham o lixo e o coloquem fora do recinto (i.e. junto à 
entrada principal) dentro de sacos próprios para o efeito.  
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