
 

 

 

Contrato de Espectáculos  

Área reservada á Musikarisma Associação: 

Nº de contrato                                   PT 

 

1º ___________________________________, adiante designado por 1º Outorgante; 

2º Musikarisma Associação, neste ato representada pela Direção Geral da Musikarisma, 

adiante designada por 2º Outorgante. 

Capítulo 1 (Objectivo)  

O  1º outorgante vai assinar um Contrato de Espetáculos e Condições em Anexo com o 2º 

outorgante para a realização do evento, onde constara a data, a hora e o local a definir pelo 1º 

outorgante. 

Capítulo 2 

O evento será realizado pelo 2º outorgante e dirigido pelo 1º outorgante. 

Capítulo 3 

O serviço terá o valor de ______ €. 

Capítulo 4 

Na anulação do contrato por uma das partes, a parte que anulou ou fez cessar sem justificação 

válida e credível, terá 5 dias úteis para que por escrito dê uma justificação, caso não haja 

justificação após 5 dias úteis terá de indemnizar a outra no dobro estipulado no capítulo 3. 

Capítulo 5 (Data, Hora e Local) 

Data do Evento: ___/____/20___  Local: _________________________________ 

Hora do início do evento: ______H______M até ______H______M 

Este contrato rege-se pela Lei do Contrato de Espectáculos, Lei nº 4/2008 aprovada pela 

Assembleia da República. 

Dia: Aveiro, ____ de ________________  de 20____ 

1º Outorgante         2º Outorgante 

 

_______________________     _________________________ 

(Cliente)       (Direcção da Musikarisma) 

 



 

 

 

Meios de Pagamento 

Multibanco Transferência Bancária 

Entidade: 11687 

Referência:  Atribuída na Fatura 

Montante: Valor da Fatura 
 

NIB 0033 0000 45485228846 05 

IBAN PT50 0033 0000 45485228846 05 

BIC/SWIFT BCOMPTPL 
 

Os dados para pagamento encontram-se na fatura que acompanha o referido contrato. 

Depois do pagamento efectuado guarde o talão do MB que faz prova como foi efectuado o 

pagamento e por questões de segurança poderá ser solicitado por um dos nossos funcionários. 

Estamos a sua inteira disposição para quais quer dúvidas que nos queira colocar sobre este ou 

outros assuntos. 

Contactos Gerais: 

Musikarisma Associação 
 
Sede Social: Rua José Estêvão, nº111 e 113 Eixo                NIPC e Matricula na C.R.C. de Aveiro 
                       3800-783 Aveiro Portugal                                 sob o nº 509420001 
Telefone: 707500114                                                                                                   Fax: 300404215                                                          
Email: info@musikarisma.pt ou geral@eventart.pt      Portais: musikarisma.pt ou eventart.pt 

 

Identificação do 1º Outorgante (Dados Obrigatórios) 

Nº de B.I ou Cartão de Cidadão  

Arquivo de  

Validade              /               / 

Nº de Identificação Fiscal  

 

Adesão ao Clube de Pontos:   Sim        Não  

Por cada 1€ pago terá acesso a 1 Ponto, os Pontos são creditados na sua Conta após 

confirmação do pagamento. 

De 6 em 6 meses será lançado o Catálogo com as ofertas do Clube de Pontos.  

 

As falsas declarações são punidas nos termos da lei e dá origem a não serem reservados quais 

quer tipos de serviços. 

Os dados pessoais fornecidos através do presente documento são de fornecimento obrigatório e 

destina-se a execução de procedimento administrativo inerente a reserva e fornecimento de 

serviços. O não fornecimento correcto dos dados pessoais indicados no contracto, implica a 

impossibilidade de se efectuar a reserva e fornecimento de serviços. Nos termos da lei nº 67/98, 

de 27 de Outubro, e garantido ao cliente o acesso aos seus dados podendo solicitar por escrito a 

sua actualização, correcção ou eliminação. Responsável pelo ficheiro – Musikarisma 

Associação. 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO: 

De acordo com a Lei nº 144/2015 informamos que em caso de litígio, o foro competente será o 

CNIACC (Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo). 
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