ricardo toscano / amigo ccb

ccb — cidade aberta
• O Centro Cultural de Belém apresenta-lhe anualmente propostas nas mais diversas formas
de expressão artística. Queremos que conheça a nossa programação nas áreas da música,
dança, teatro, arquitetura, literatura e pensamento, e queremos também que aproveite todos
os espaços e atividades do CCB – uma cidade aberta. Há dez anos criámos o cartão Amigo CCB,
onde reunimos o que aqui se passa todos os dias. Acreditamos que hoje o cartão Amigo CCB
continua a ser uma boa ideia.

Convites
• Para um concerto da temporada
• Para inaugurações, conferências e atividades culturais do CCB

Descontos
• 30% em todos os espetáculos produção CCB
(desconto válido para bilhetes de valor superior a 8€)

• Entrada gratuita na Garagem Sul (Exposições de Arquitetura)
• 10% no Restaurante EsteOeste
• 15% no Restaurante Topo Belém e CCB Café
• 5% a 10% nos espaços comerciais do CCB (consoante protocolos em vigor*)
• 10% se optar pelo débito direto em conta na adesão e renovação
• 10% extra a partir da 3.ª renovação consecutiva do cartão
• Nas assinaturas da Temporada
• Nas atividades do CCB/Fábrica das Artes (exclusivo para cartão família)
• Oferta do estacionamento na aquisição de bilhetes para espetáculos.
Sempre que adquira bilhetes, oferecemos-lhe o estacionamento do dia (até ao limite da capacidade).

Compra e reserva de bilhetes
• Alargamento do prazo de reserva de bilhetes para os espetáculos (até 3 dias)
• 2 dias de venda antecipada de bilhetes para os Dias da Música em Belém
• Livre circulação no Recinto dos Dias da Música em Belém (sem necessidade de Bilhete de Recinto)
• Isenção do pagamento da taxa de 1€ na compra de bilhetes, na bilheteira do CCB,
para espetáculos e eventos em outras salas do país.

COMO ADERIR
Preencha o formulário no verso e entregue-o na Bilheteira CCB ou envie-o
por e-mail ou por correio, juntando cópia dos seus documentos oficiais.
Se preferir pode fazer a sua adesão online.
Horário de Atendimento
• Todos os dias, das 11H às 20H, na Bilheteira CCB

Descontos na adesão
• Informe-se na Bilheteira CCB ou consulte as parcerias em vigor em:
www.amigoccb.pt > Informações adicionais

Importante
• O Cartão Amigo CCB é pessoal e intransmissível, sendo necessária a sua apresentação
para ter acesso aos benefícios concedidos. Para a sua emissão e utilização será também
necessária a apresentação de um documento oficial de identificação.
• Os benefícios do Cartão Amigo CCB não são acumuláveis com qualquer outro tipo
de cartão e, à exceção do Cartão Família, são exclusivos para o titular.

+ Informações/Contatos
• Dirija-se à Bilheteira CCB
• Linha Amigo CCB 213 612 700
• Envie um mail para amigoccb@ccb.pt
• Consulte www.amigoccb.pt

centro cultural de belém
Praça do Império / 1449-003 Lisboa

ESCOLHA O SEU CARTÃO
I N D I V I D U AL

Outros privilégios
• Envio da programação do CCB em formato digital
• Envio por e-mail da agenda com destaques da programação e atividades do CCB
• Envio da programação dos Dias da Música em Belém
• Programa de visitas guiadas (exclusivas ao Amigo CCB)
• Informação sobre iniciativas dos espaços comerciais do CCB

* Lojas/Serviços aderentes: Centro Português de Serigrafia, Arte Periférica, Garrafeira Estado D´Alma,
Docearte, São Rocha Cabeleireiros, HANGAR - Design Store, casa de chá de belém, alex toys,
portugal essential e susana – Gabinete de Estética.
Todas as informações em www.amigoccb.pt.

JOVEM

S É N IO R

família

30% desconto
• Individual
• Jovem [-30]
• Sénior [+65]
• Família

e ainda, exclusivo para o cartão família:
• 30% de desconto Na programação ccb/fábrica das artes
• inclui dois cartões. benefícios extensíveis até três filhos
menores, desde que acompanhados por um dos titulares.

N.º Cartão AMigo CCB

se preferir pode preencher
online em www.amigoccb.pt

• Escolha o seu cartão
preços com iva incluído

individual

Jovem

família

sénior

1 ano • 60€

1 ano • 30€

1 ano • 80€

1 ano • 30€

3 anos • 160€

3 anos • 80€

3 anos • 215€

3 anos • 80 €

• interesses
Música

Teatro

artes visuais

literatura

projetos educativos

DANÇA
arquitetura

cinema

Já recebe a programação do ccb em formato digital?

• dados pessoais
Nome
género

Data de Nascimento

Morada
Código Postal
E-mail

Telemóvel

NIF

PROFISSÃO

2.º titular (exclusivo cartão família)

Data de Nascimento

Nome
telemóvel

n.º de filhos

E-mail

• modo de pagamento
cheque

numerário

(na bilheteira CCB)

cartão de CRédito (na bilheteira CCB)

transferência bancária
cartão de débito

(na Bilheteira CCB)

débito direto em conta
10% Desconto (preencha os dados da conta bancária)
o débito direto em conta será feito anualmente, até ordem EM contrário

titular
banco
IBAN
Assinatura

DATA

#ccbelem
#amigoccb

Os seus dados pessoais serão tratados, com base no seu consentimento, pela Fundação Centro Cultural de Belém que garante a sua total confidencialidade. Poderá aceder aos termos definidos na política de privacidade em www.ccb.pt.

ADIRA AO CARTÃO AMIGO CCB

