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“ABRIL EM ODEMIRA 2019” 

NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE QUIOSQUES DE BEBIDA AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO 

 

O “Abril em Odemira” é uma atividade icónica, que ao longo dos anos se tem afirmado, como uma das 

grandes celebrações pós 25 de Abril, no Concelho de Odemira. Já lá vão 39 anos, desde as suas 

primeiras comemorações.  

É uma iniciativa com grande impacto na vida sociocultural de Odemira, atraindo todos os anos 

milhares de pessoas, pelo espirito único que se vive nesta festa, mas sobretudo pelo cartaz musical e o 

“famoso” espetáculo piromusical. 

A estas comemorações não é alheia a participação das Associações Desportivas, Culturais e Recreativas 

e/ou outras, que se associam a estas celebrações das mais variadas formas, organizando atividades 

para a comunidade ou participando nas festividades em Odemira com um quiosque de bebidas para 

angariação de fundos para a prossecução do seu objeto social. 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

As presentes normas de funcionamento estabelecem as regras que regulam a atribuição de 

quiosques de bebida a Associações Desportivas, Culturais Recreativas e/ou outras com 

atividade no concelho de Odemira, nas festividades do “Abril em Odemira”.   

 

 

Artigo 2.º 

Organização 

 

A entidade promotora das comemorações do “Abril em Odemira” é o Município de Odemira, 

com a responsabilidade financeira, técnica, operacional e logística, ao qual se podem associar 

outras entidades que queiram colaborar na realização das festas.  

 

 

Artigo 3.º 

Local e Datas  

 

O “Abril em Odemira” decorre em Odemira entre os dias 24 a 27 de abril de 2019, de acordo 

com o programa definido para o efeito. 

 



 
 
 

2 
 

Artigo 4.º 

Inscrição 

 

1. O pedido de quiosques de bebida é feito através de carta endereçada ao Presidente da 

Câmara, ou por e-mail para cultura@cm-odemira.pt, entre o dia 1 e dia 30 de março de 2019, 

referindo qual o fornecedor com o qual prendem contratualizar, para melhor organização do 

espaço disponibilizado para o efeito.  

2. Serão atribuídos um máximo de 12 (doze) quiosques de bebida, sendo que serão divididas 

pelos fornecedores locais, podendo à Associação que se candidata não lhe ser atribuído o 

fornecedor solicitado. 

3. A atribuição dos quiosques de bebida é feita pela ordem de chegada dos pedidos, desde 

que a representação se enquadre nos objetivos das festividades. 

4. A confirmação de participação, é comunicada, até ao dia 10 de abril de 2019. 

5. O Município de Odemira pode recusar qualquer inscrição, se entender que a representação 

em causa, não se insere no âmbito ou objetivos das festividades. 

6. Em caso de desistência, a mesma deve ser comunicada por escrito, e devidamente 

fundamentada, com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data fixada para o início 

das festividades 

7. O envio do pedido implica, a aceitação total das regras definidas nas presentes normas de 

funcionamento. 

 

Artigo 7.º 

Funcionamento 

 

1. A atribuição/distribuição dos espaços, é da inteira responsabilidade do Município. 

2. A atribuição da localização, a cada Associação, será feita por sorteio, exceção feita 

para o quiosque de bebida atribuída à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Odemira, que fica à saída do Largo Brito Pais, do lado do Tribunal, e o 

quiosque de bebida que funciona no Cerro do Peguinho, no dia do Festival de Folclore. 

3. O Município de Odemira reserva-se o direito, por necessidade, de alterar a localização dos 

espaços já confirmados, com o devido fundamento. 

4. O horário de funcionamento será definido pelo Município.  

 

 

 Artigo 8.º 

Deveres da Associação 

 

1. Antes de iniciar a montagem, a Associação deve dirigir-se ao setor de cultura da Divisão de 

Desenvolvimento Sócio Cultural do Município de Odemira para acertar todos os detalhes 

inerentes à sua participação.  

2. A Associação deve cumprir os horários de funcionamento das festividades. 

3. Durante o horário definido, o quiosque de bebida deve permanecer aberto ao público.   

mailto:cultura@cm-odemira.pt
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Artigo 9.º 

Disposições Finais 

 

As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Município de Odemira, tomando as medidas 

necessárias para o cumprimento das presentes normas. 

 

 

 

 

 


