
desejo receber informação sobre espetáculos (por e-mail)         sim     não

áreas de interesse:

 música clássica     música tradicional portuguesa     jazz     pop/rock

 teatro     cinema     workshops     dança     literatura     poesia

 espetáculos/atividades infantis

Declaro conhecer e cumprir o regulamento Cartões Palcos de Benfica, constante no verso deste formulário.

                        (Assinatura)

data                -                -

personalize o seu cartão palcos de benfica, escolhendo a sua cor preferida:

FORMULÁRIO CARTÃO PALCOS DE BENFICA

 cartão adulto     cartão INFANTIL

NOME

morada

código postal            -       LOCAL                concelho

telefone      telemóvel

e-mail

data de nascimento                -                -

 preto / lista azul  preto / lista verde  preto / lista amarela cartão infantil
(modelo único)

NOTA: Entregar este formulário devidamente preenchido, presencialmente ou por correio, sob registo e/ou 
com aviso de receção para: Av. Gomes Pereira, n.º 17 | 1549-019 Lisboa | Tel. 217 123 000 | Fax: 217 123 006 
e-mail: cultura@jf-benfica.pt



Cartão Palcos de Benfica é uma iniciativa do Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Benfica que promove uma 
política cultural de proximidade aos públicos, atribuindo descontos de acesso a espetáculos ou outras atividades 
nas estruturas/equipamentos culturais na freguesia de Benfica como: Auditório Carlos Paredes; Teatro Turim; Teatro 
Papa-Léguas e Armazém 13. 

1.  O Cartão Palcos de Benfica é da responsabilidade do Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Benfica.

2.  O Cartão Palcos de Benfica atribui ao seu titular um desconto, no valor mínimo, de 20 % do valor total de bilhete 
para espetáculo ou atividade cultural na estrutura/equipamento aderente.

3.  As estruturas/equipamentos culturais na freguesia de Benfica onde o Cartão Palcos de Benfica é válido são, sem 
prejuízo de mais adesões: Auditório Carlos Paredes; Teatro Turim; Teatro Papa-Léguas e Armazém 13. 

4.  A adesão ao Cartão Palcos de Benfica pressupõe a aceitação integral do presente Regulamento e demais 
diretivas emanadas pela Junta de Freguesia de Benfica.

5.  O Cartão Palcos de Benfica será emitido pela Junta de Freguesia de Benfica e terá que ser levantado nas 
instalações da mesma, sito Av. Gomes Pereira n.º 17, 1549-019 Lisboa.

Para a emissão do cartão é necessário:

a) Entrega de Formulário de Pedido de Cartão Palcos de Benfica preenchido;

Após a entrega de pedido de Cartão Palcos de Benfica, será atribuído o Cartão Palcos de Benfica, individual e 
numerado.

6.  O Cartão Palcos de Benfica é gratuito. 
    O Cartão Palcos de Benfica Infantil é válido até aos 12 anos.

7. O Cartão Palcos de Benfica é pessoal e intransmissível.

8.  Para usufruir de descontos referentes ao Cartão Palcos de Benfica será obrigatória a sua apresentação nas 
estruturas/equipamentos aderentes, junto com documento identificativo com fotografia, no ato de aquisição de 
bilhete/ingresso/entrada na iniciativa cultural pretendida.

9.  O titular e portador de Cartão Palcos de Benfica deverá informar a estrutura/equipamento, no ato da reserva ou 
aquisição de bilhete a pretensão de utilização de desconto inerente ao Cartão.

10.  O Cartão Palcos de Benfica deverá estar em bom estado de conservação, nomeadamente não deverá estar 
ilegível ou danificado. 

11.  A Junta de Freguesia de Benfica reserva-se ao direito de alterar/modificar o presente Regulamento, assim como 
cancelar o Cartão Palcos de Benfica.

12.  As lacunas e as dúvidas de interpretação deste Regulamento serão resolvidas pela Junta de Freguesia de 
Benfica, sem prejuízo das disposições legais em vigor.

REgULAMENTO CARTÃO PALCOS DE BENFICA


