
Centro de Recursos para a Juventude - Pinhal Novo

Normas de Inscrição e Utilização da CAVE Sala de Ensaios



1. OBJETIVOS

a. Estimular a criação artística e a performance artísticas da autoria de jovens;
b. Favorecer a criatividade e a inovação dos projetos musicais juvenis, com génese no 
concelho de Palmela;
c. Contribuir para a ocupação lúdica, pedagógica, cultural e artística dos tempos livres 
dos jovens; 
d. Fomentar a disseminação de projetos musicais inovadores e originais da autoria de 
jovens músicos do concelho de Palmela.

2. CARACTERÍSTICAS 

Insonorização, régie com 4,29m2, sala de voz com 3,95m2 e sala principal com 43,95m2. 
Equipamento disponível:

1 Mesa mistura com efeitos Yamaha MGP24X;
8 Auscultadores DJ Akg K81;
1 Bateria Studio CF CP Gretsch Energy GE2-E605TK-GS Grey Steel;
2 Microfones instrumento Shure SM57LC;
1 Microfone p/ bateria Shure BETA 52ª;
6 Microfones Shure SM58LCE;
6 DI Box.

3. DESTINATÁRIOS/REQUISITOS

Podem candidatar-se à utilização da CAVE Sala de Ensaios:
3.1. Os jovens que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:
a. Residir, estudar ou trabalhar comprovadamente no concelho de Palmela;
b. Idade compreendida entre os 12 e os 30 anos (inclusive), ou média de idades dos 
elementos do projeto candidato ser menor que 30 anos (inclusive);
c. Assumir-se junto da Câmara Municipal de Palmela como responsável por um projeto 
musical de cariz não pro�ssional coletivo – banda, conjunto ou grupo – ou individual.
3.2. Todos os outros que não se enquadrem no ponto 3.1.

4. ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES

Os projetos musicais podem utilizar a CAVE Sala de Ensaios por um período máximo de 6 
horas por semana, 24 horas por mês, durante 3 meses consecutivos. Findos estes 3 meses 
terão de realizar nova inscrição.

Aplicam-se as seguintes prioridades em caso de situações semelhantes dos projetos musi-
cais inscritos:
1ª Prioridade: Os projetos musicais que nunca utilizaram a CAVE Sala de Ensaios;
2ª Prioridade: Os projetos musicais que usufruíram da última utilização de Sala de Ensaios 
CAVE há mais tempo;
3ª Prioridade: Data de entrada da inscrição.

Em caso de empate será feito sorteio presencial.

Quando as inscrições que reúnem condições de seleção sejam em número superior à oferta 
de utilização da CAVE Sala de Ensaios é constituída uma lista ordenada de suplentes.
A atribuição da CAVE Sala de Ensaios a inscrições que integram a lista de suplentes �ca 
sujeita à existência de vagas, o que poderá ocorrer em qualquer altura. A Câmara Municipal 
de Palmela informará o representante do projeto musical suplente melhor posicionado. A 
ausência de resposta, por correio eletrónico, no prazo de 5 dias úteis por parte do suplente 
melhor classi�cado implica a passagem sucessiva para o próximo suplente da lista.
Todos candidatos que integram a lista de suplentes são noti�cados por correio eletrónico e 
informados sobre o prazo de validade desta lista. 

Os serviços municipais reservam-se o direito de pesquisar informação publicada para 
confrontar com os dados prestados pelos candidatos.
Na sequência do resultado de seleção, as inscrições a quem foi atribuída a utilização da CAVE Sala 
de Ensaios assinam um documento comprometendo-se a cumprir as regras aqui de�nidas.

A inscrição faz-se através de Ficha própria, acompanhada da seguinte documentação 
obrigatória:

• Fotocópia do documento de identi�cação civil (Bilhete de Identidade, Cartão de 
Cidadão ou documento equivalente) de todos os elementos que constituem o projeto 
musical;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (para quem não apresenta Cartão de Cidadão);
• Fotocópia de documento que comprove a ligação ao concelho de Palmela de cada um 
dos elementos que constituem o projeto musical, nomeadamente comprovativo de 
residência, ou de matrícula em estabelecimento de ensino ou declaração da entidade 
patronal;
• Autorização escrita do encarregado de educação ou representante legal, com assina-
tura original e fotocópia do seu documento de identi�cação civil, de todos os jovens 
menores que constituem o projeto musical.

A entrega dos documentos necessários à formalização da Inscrição deve ser feita:
No CRJ de Pinhal Novo, Mercado Municipal de Pinhal Novo, 2955-120 Pinhal Novo
3.as a 6.as feiras: 11h00 às 13h00; 14h00 às 18h30 e 2.as feiras: 14h00 às 17h30
telef.: 212 336 629 | e-mail: cave@cm-palmela.pt

Qualquer alteração ocorrida após a inscrição (tais como uma mudança na composição do 
grupo, na designação do projeto musical, ou outras) deve ser comunicada à Câmara Munici-
pal de Palmela, para veri�cação da manutenção dos requisitos exigidos.
As falsas declarações e/ou a falsidade dos dados fornecidos na inscrição são motivo para 
exclusão automática da inscrição ou para cessação imediata do direito de utilização da CAVE 
Sala de Ensaios, agravado com a penalização de não-aceitação de inscrição para o mesmo 
�m pelo período de 2 anos a partir do facto.
As informações e a documentação necessária para a inscrição, incluindo o presente Normati-
vo, são disponibilizados no sítio do Município (www.cm-palmela.pt) e no Portal Juventude 
Interactiva (www.juventudeinteractiva.org) 

5. PREÇOS E TARIFAS

• 2€/hora – projetos musicais que reúnam todos os Requisitos previstos no n.º 3.1. do 
presente normativo;
• 7€/hora - projetos musicais que não cumpram todos os Requisitos previstos no n.º 3.1. 
do presente normativo.

6. FORMA DE PAGAMENTO

• Após a aprovação da inscrição trimestral, serão dadas indicações para pagamento nos 
balcões presenciais do Atendimento Municipal, em nome do responsável do projeto 
selecionado. O pagamento pode ser feito na sua totalidade ou de forma faseada, sendo 
que o pagamento mínimo aceitável será num valor correspondente a metade do valor 
total ;
• Após pagamento os projetos devem fazer-se acompanhar do respetivo comprovativo 
em todos os ensaios;
• Se houver a necessidade, por parte da Câmara Municipal de Palmela, de cancelar um 
Ensaio, o projeto terá prioridade de marcação dentro do horário disponível no respetivo 
semestre ou no seguinte.

7. NORMAS DE UTILIZAÇÃO

Os utilizadores da CAVE Sala de Ensaios são exclusivamente os elementos identi�cados 
na inscrição e que foram selecionados, e devem cumprir os seguintes requisitos:
• A utilização da sala deve ser feita exclusivamente para o �m proposto, ou seja, para 
ensaios do projeto musical candidato;
• Os utilizadores só poderão ser em número máximo de 10 elementos e devem dispor dos 
instrumentos e equipamentos necessários para o desenvolvimento do seu projeto musical;

• O acesso à CAVE Sala de Ensaios está reservado exclusivamente aos elementos de cada 
projeto musical. A entrada de convidados é sempre sujeita a autorização prévia e não 
regular, no limite de 10 pessoas na Sala e nunca num número superior ou igual a 
metade dos inscritos (excetuando em caso de projetos individuais, que poderão convi-
dar o número igual de inscritos);
• No �m de cada ensaio a sala deve ser entregue totalmente desocupada e em condi-
ções idênticas às encontradas no ato inicial da utilização;
• Cada utilizador é responsável pela integridade e bom funcionamento da CAVE Sala de 
Ensaios e deve zelar pelo seu bom estado de conservação;
• É proibido fumar na Sala de Ensaios e em todo o espaço do CRJ de Pinhal Novo, deve 
manter-se o espaço asseado não sendo também permitido o consumo de comida ou 
bebida nas salas, à exceção de água;
• Devem cumprir-se as orientações recebidas pelo técnico presente;
• Os utilizadores devem salvaguardar as relações de boa convivência com os utilizadores 
do Centro de Recursos para a Juventude de Pinhal Novo e com os técnicos municipais;
• Todos os utilizadores da CAVE Sala de Ensaio terão de respeitar a não utilização e circu-
lação no CRJ de Pinhal Novo (1.º piso), quando este não estiver em funcionamento ou 
em caso de cedência.

8. HORÁRIOS

• Ensaios com ou sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 19h00 às 0h00 e sábados das 
11h00 às 0h00;
• Ensaios sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 (a implementar em 
2016).

A utilização e os horários de funcionamento da Sala de Ensaios CAVE poderão ser sujeitas a 
condicionantes e a alterações, mediante comunicação prévia por parte da Câmara Municipal 
de Palmela, dirigido ao representante do projeto musical, ou deste à Câmara Municipal de 
Palmela, com antecedência mínima de 24 horas

Em caso de não comunicação prévia o projeto musical perderá acesso à CAVE Sala de 
Ensaios, por 3 vezes o período em falta, ou seja, o período em falta mais 2.

A CMP reserva-se ao direito de tomar decisões que não se enquadrem no presente Normati-
vo da Sala de Ensaios CAVE, analisando caso a caso.
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• Após pagamento os projetos devem fazer-se acompanhar do respetivo comprovativo 
em todos os ensaios;
• Se houver a necessidade, por parte da Câmara Municipal de Palmela, de cancelar um 
Ensaio, o projeto terá prioridade de marcação dentro do horário disponível no respetivo 
semestre ou no seguinte.

7. NORMAS DE UTILIZAÇÃO

Os utilizadores da CAVE Sala de Ensaios são exclusivamente os elementos identi�cados 
na inscrição e que foram selecionados, e devem cumprir os seguintes requisitos:
• A utilização da sala deve ser feita exclusivamente para o �m proposto, ou seja, para 
ensaios do projeto musical candidato;
• Os utilizadores só poderão ser em número máximo de 10 elementos e devem dispor dos 
instrumentos e equipamentos necessários para o desenvolvimento do seu projeto musical;

• O acesso à CAVE Sala de Ensaios está reservado exclusivamente aos elementos de cada 
projeto musical. A entrada de convidados é sempre sujeita a autorização prévia e não 
regular, no limite de 10 pessoas na Sala e nunca num número superior ou igual a 
metade dos inscritos (excetuando em caso de projetos individuais, que poderão convi-
dar o número igual de inscritos);
• No �m de cada ensaio a sala deve ser entregue totalmente desocupada e em condi-
ções idênticas às encontradas no ato inicial da utilização;
• Cada utilizador é responsável pela integridade e bom funcionamento da CAVE Sala de 
Ensaios e deve zelar pelo seu bom estado de conservação;
• É proibido fumar na Sala de Ensaios e em todo o espaço do CRJ de Pinhal Novo, deve 
manter-se o espaço asseado não sendo também permitido o consumo de comida ou 
bebida nas salas, à exceção de água;
• Devem cumprir-se as orientações recebidas pelo técnico presente;
• Os utilizadores devem salvaguardar as relações de boa convivência com os utilizadores 
do Centro de Recursos para a Juventude de Pinhal Novo e com os técnicos municipais;
• Todos os utilizadores da CAVE Sala de Ensaio terão de respeitar a não utilização e circu-
lação no CRJ de Pinhal Novo (1.º piso), quando este não estiver em funcionamento ou 
em caso de cedência.

8. HORÁRIOS

• Ensaios com ou sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 19h00 às 0h00 e sábados das 
11h00 às 0h00;
• Ensaios sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 (a implementar em 
2016).

A utilização e os horários de funcionamento da Sala de Ensaios CAVE poderão ser sujeitas a 
condicionantes e a alterações, mediante comunicação prévia por parte da Câmara Municipal 
de Palmela, dirigido ao representante do projeto musical, ou deste à Câmara Municipal de 
Palmela, com antecedência mínima de 24 horas

Em caso de não comunicação prévia o projeto musical perderá acesso à CAVE Sala de 
Ensaios, por 3 vezes o período em falta, ou seja, o período em falta mais 2.

A CMP reserva-se ao direito de tomar decisões que não se enquadrem no presente Normati-
vo da Sala de Ensaios CAVE, analisando caso a caso.



1. OBJETIVOS

a. Estimular a criação artística e a performance artísticas da autoria de jovens;
b. Favorecer a criatividade e a inovação dos projetos musicais juvenis, com génese no 
concelho de Palmela;
c. Contribuir para a ocupação lúdica, pedagógica, cultural e artística dos tempos livres 
dos jovens; 
d. Fomentar a disseminação de projetos musicais inovadores e originais da autoria de 
jovens músicos do concelho de Palmela.

2. CARACTERÍSTICAS 

Insonorização, régie com 4,29m2, sala de voz com 3,95m2 e sala principal com 43,95m2. 
Equipamento disponível:

1 Mesa mistura com efeitos Yamaha MGP24X;
8 Auscultadores DJ Akg K81;
1 Bateria Studio CF CP Gretsch Energy GE2-E605TK-GS Grey Steel;
2 Microfones instrumento Shure SM57LC;
1 Microfone p/ bateria Shure BETA 52ª;
6 Microfones Shure SM58LCE;
6 DI Box.

3. DESTINATÁRIOS/REQUISITOS

Podem candidatar-se à utilização da CAVE Sala de Ensaios:
3.1. Os jovens que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:
a. Residir, estudar ou trabalhar comprovadamente no concelho de Palmela;
b. Idade compreendida entre os 12 e os 30 anos (inclusive), ou média de idades dos 
elementos do projeto candidato ser menor que 30 anos (inclusive);
c. Assumir-se junto da Câmara Municipal de Palmela como responsável por um projeto 
musical de cariz não pro�ssional coletivo – banda, conjunto ou grupo – ou individual.
3.2. Todos os outros que não se enquadrem no ponto 3.1.

4. ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES

Os projetos musicais podem utilizar a CAVE Sala de Ensaios por um período máximo de 6 
horas por semana, 24 horas por mês, durante 3 meses consecutivos. Findos estes 3 meses 
terão de realizar nova inscrição.

Aplicam-se as seguintes prioridades em caso de situações semelhantes dos projetos musi-
cais inscritos:
1ª Prioridade: Os projetos musicais que nunca utilizaram a CAVE Sala de Ensaios;
2ª Prioridade: Os projetos musicais que usufruíram da última utilização de Sala de Ensaios 
CAVE há mais tempo;
3ª Prioridade: Data de entrada da inscrição.

Em caso de empate será feito sorteio presencial.

Quando as inscrições que reúnem condições de seleção sejam em número superior à oferta 
de utilização da CAVE Sala de Ensaios é constituída uma lista ordenada de suplentes.
A atribuição da CAVE Sala de Ensaios a inscrições que integram a lista de suplentes �ca 
sujeita à existência de vagas, o que poderá ocorrer em qualquer altura. A Câmara Municipal 
de Palmela informará o representante do projeto musical suplente melhor posicionado. A 
ausência de resposta, por correio eletrónico, no prazo de 5 dias úteis por parte do suplente 
melhor classi�cado implica a passagem sucessiva para o próximo suplente da lista.
Todos candidatos que integram a lista de suplentes são noti�cados por correio eletrónico e 
informados sobre o prazo de validade desta lista. 

Os serviços municipais reservam-se o direito de pesquisar informação publicada para 
confrontar com os dados prestados pelos candidatos.
Na sequência do resultado de seleção, as inscrições a quem foi atribuída a utilização da CAVE Sala 
de Ensaios assinam um documento comprometendo-se a cumprir as regras aqui de�nidas.

A inscrição faz-se através de Ficha própria, acompanhada da seguinte documentação 
obrigatória:

• Fotocópia do documento de identi�cação civil (Bilhete de Identidade, Cartão de 
Cidadão ou documento equivalente) de todos os elementos que constituem o projeto 
musical;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (para quem não apresenta Cartão de Cidadão);
• Fotocópia de documento que comprove a ligação ao concelho de Palmela de cada um 
dos elementos que constituem o projeto musical, nomeadamente comprovativo de 
residência, ou de matrícula em estabelecimento de ensino ou declaração da entidade 
patronal;
• Autorização escrita do encarregado de educação ou representante legal, com assina-
tura original e fotocópia do seu documento de identi�cação civil, de todos os jovens 
menores que constituem o projeto musical.

A entrega dos documentos necessários à formalização da Inscrição deve ser feita:
No CRJ de Pinhal Novo, Mercado Municipal de Pinhal Novo, 2955-120 Pinhal Novo
3.as a 6.as feiras: 11h00 às 13h00; 14h00 às 18h30 e 2.as feiras: 14h00 às 17h30
telef.: 212 336 629 | e-mail: cave@cm-palmela.pt

Qualquer alteração ocorrida após a inscrição (tais como uma mudança na composição do 
grupo, na designação do projeto musical, ou outras) deve ser comunicada à Câmara Munici-
pal de Palmela, para veri�cação da manutenção dos requisitos exigidos.
As falsas declarações e/ou a falsidade dos dados fornecidos na inscrição são motivo para 
exclusão automática da inscrição ou para cessação imediata do direito de utilização da CAVE 
Sala de Ensaios, agravado com a penalização de não-aceitação de inscrição para o mesmo 
�m pelo período de 2 anos a partir do facto.
As informações e a documentação necessária para a inscrição, incluindo o presente Normati-
vo, são disponibilizados no sítio do Município (www.cm-palmela.pt) e no Portal Juventude 
Interactiva (www.juventudeinteractiva.org) 

5. PREÇOS E TARIFAS

• 2€/hora – projetos musicais que reúnam todos os Requisitos previstos no n.º 3.1. do 
presente normativo;
• 7€/hora - projetos musicais que não cumpram todos os Requisitos previstos no n.º 3.1. 
do presente normativo.

6. FORMA DE PAGAMENTO

• Após a aprovação da inscrição trimestral, serão dadas indicações para pagamento nos 
balcões presenciais do Atendimento Municipal, em nome do responsável do projeto 
selecionado. O pagamento pode ser feito na sua totalidade ou de forma faseada, sendo 
que o pagamento mínimo aceitável será num valor correspondente a metade do valor 
total ;
• Após pagamento os projetos devem fazer-se acompanhar do respetivo comprovativo 
em todos os ensaios;
• Se houver a necessidade, por parte da Câmara Municipal de Palmela, de cancelar um 
Ensaio, o projeto terá prioridade de marcação dentro do horário disponível no respetivo 
semestre ou no seguinte.

7. NORMAS DE UTILIZAÇÃO

Os utilizadores da CAVE Sala de Ensaios são exclusivamente os elementos identi�cados 
na inscrição e que foram selecionados, e devem cumprir os seguintes requisitos:
• A utilização da sala deve ser feita exclusivamente para o �m proposto, ou seja, para 
ensaios do projeto musical candidato;
• Os utilizadores só poderão ser em número máximo de 10 elementos e devem dispor dos 
instrumentos e equipamentos necessários para o desenvolvimento do seu projeto musical;

• O acesso à CAVE Sala de Ensaios está reservado exclusivamente aos elementos de cada 
projeto musical. A entrada de convidados é sempre sujeita a autorização prévia e não 
regular, no limite de 10 pessoas na Sala e nunca num número superior ou igual a 
metade dos inscritos (excetuando em caso de projetos individuais, que poderão convi-
dar o número igual de inscritos);
• No �m de cada ensaio a sala deve ser entregue totalmente desocupada e em condi-
ções idênticas às encontradas no ato inicial da utilização;
• Cada utilizador é responsável pela integridade e bom funcionamento da CAVE Sala de 
Ensaios e deve zelar pelo seu bom estado de conservação;
• É proibido fumar na Sala de Ensaios e em todo o espaço do CRJ de Pinhal Novo, deve 
manter-se o espaço asseado não sendo também permitido o consumo de comida ou 
bebida nas salas, à exceção de água;
• Devem cumprir-se as orientações recebidas pelo técnico presente;
• Os utilizadores devem salvaguardar as relações de boa convivência com os utilizadores 
do Centro de Recursos para a Juventude de Pinhal Novo e com os técnicos municipais;
• Todos os utilizadores da CAVE Sala de Ensaio terão de respeitar a não utilização e circu-
lação no CRJ de Pinhal Novo (1.º piso), quando este não estiver em funcionamento ou 
em caso de cedência.

8. HORÁRIOS

• Ensaios com ou sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 19h00 às 0h00 e sábados das 
11h00 às 0h00;
• Ensaios sem som ampli�cado – de 2.ª a 6.ª feira das 14h00 às 18h00 (a implementar em 
2016).

A utilização e os horários de funcionamento da Sala de Ensaios CAVE poderão ser sujeitas a 
condicionantes e a alterações, mediante comunicação prévia por parte da Câmara Municipal 
de Palmela, dirigido ao representante do projeto musical, ou deste à Câmara Municipal de 
Palmela, com antecedência mínima de 24 horas

Em caso de não comunicação prévia o projeto musical perderá acesso à CAVE Sala de 
Ensaios, por 3 vezes o período em falta, ou seja, o período em falta mais 2.

A CMP reserva-se ao direito de tomar decisões que não se enquadrem no presente Normati-
vo da Sala de Ensaios CAVE, analisando caso a caso.


