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—  Acesso privilegiado 
 a toda a programação

—  Descontos em lojas 
 e restaurantes

—  Oferta de 
 estacionamento

— Atividades exclusivas   
 

Ficha de inscrição 
Adira ao cartão CCB e viva mais a cultura.  

N.º Cartão CCB 

Escolha o seu cartão PREÇOS COM IVA INCLUÍDO

  

Viva mais os seus interesses: 

Individual

1 ANO · 80€ 

 

3 ANOS · 215€ 
1 ANO · 30€ 
3 ANOS · 80€ 

1 ANO · 30€ 
3 ANOS · 80€ 

1 ANO · 60€ 
3 ANOS · 160€ 

Jovem

SéniorFamília

Siga-nos e viva ainda mais a cultura

Se preferir, pode 
preencher online 

cartaoccb.pt 

www.cartaoccb.pt

ccb.pt

Para viver ainda mais a cultura, indique, 
por favor, que tipo de informação gostaria 
e receber do CCB. Passará a receber apenas 
o que selecionar.

Agenda com Programação Semanal (enviada à 4ªfeira)

Agenda com Programação Mensal (enviada uma vez por mês)

Pensamento (Conferências; Debates; Leituras)

Arquitetura

Cinema

Música Clássica

Outras Músicas

Fado

Dança e Performance

Teatro

Atividades para Famílias

Exposições

Jazz



Convites 
— Para conferências e outras atividades culturais do CCB

— Para Concerto da Temporada (e desconto de 30% na aquisição 
  de um segundo bilhete)

— Inaugurações e visitas à Garagem Sul – Exposições de Arquitetura

Descontos 
— 30% em todos os espetáculos de produção CCB

—  10% no restaurante EsteOeste

— 5% a 10% nas lojas do CCB

— 30% na programação CCB/Fábrica das Artes 

— 20% nas atividades de Férias da Fábrica das Artes e da Garagem Sul

— Garagem Sul: entrada gratuita + 50% desconto para acompanhante 
  + visita guiada gratuita 

Compra e Reserva de Bilhetes 
— Prazo alargado para reserva de bilhetes (até 3 dias)

— Dias exclusivos para compra de bilhetes para os Dias da Música em Belém

— Isenção do pagamento da taxa de 1€ na compra de bilhetes, na Bilheteira  
  CCB, para espetáculos e eventos em outras salas do país

Estacionamento 
— Oferta de estacionamento em dia de espetáculo (até ao limite da capacidade) 

— Sempre que for ao CCB e fizer compras de valor igual ou superior a 20€   
  (em qualquer loja ou restaurante) oferecemos o estacionamento

Outras vantagens 
— CCB Fast track - entrada privilegiada nos espetáculos e na Bilheteira CCB, 
  para portadores do Cartão CCB + acompanhantes

— Envio da programação cultural e outras atividades do CCB em formato digital

— Cartão CCB Família inclui dois cartões e os benefícios são extensíveis até três  
  menores, desde que acompanhados por um dos titulares

— Visita aos bastidores e espaços CCB 

— Garagem Sul: marcação de visita para grupos com condições especiais

— Espaço exclusivo para portadores do Cartão CCB em alguns dias de espetáculo

Pagamento e renovação
— 10% de desconto se optar pelo débito direto em conta na adesão e renovação

— 10% de desconto extra a partir da terceira renovação consecutiva do Cartão CCB

    

Viva mais as vantagens
do cartão CCB
A Cultura é mais que um momento. A expectativa 
dos espaços abertos, a antecipação do pano fechado, 
a experiência do primeiro acorde. Tudo se funde e 
transforma. Vivemos as nossas emoções. Criamos 
as nossas memórias. Cartão CCB. Viva mais a Cultura.

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 através da página 
do Cartão CCB em cartaoccb.pt 

Importante 
O seu Cartão 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 seu Cartão CCB não são acumuláveis com outros tipos de cartão e, 
à exceção do Cartão Família, são exclusivos para o titular. 

Como aderir 
Para aderir ao Cartão CCB e viver mais 
a cultura, só tem de preencher este formulário 
e entregá-lo na Bilheteira CCB ou enviar por 
e-mail ou por correio. Se preferir, também 
pode fazer a sua adesão online. 

*A validação do ticket de estacionamento é sempre feita na Bilheteira.

Nome 

Género       Fem.       Masc.       Outro    Data de Nascimento  ____/____/______ 

Morada 

Código Postal   E-mail 

Telemóvel                                          NIF 

Profissão 

Nome 

Data de Nascimento____/____/______   Telemóvel 

E-Mail                                                                                      N.º Filhos ________ 

Modo de Pagamento 

1 BILHETEIRA CCB 

     Numerário        Cartão de Crédito       Cartão de Débito 

2 ADESÃO ONLINE

     Referência Multibanco 

3 DÉBITO DIRETO EM CONTA 

 

2.º Titular (Exclusivo Cartão Família) 

Dados pessoais 

10% DESCONTO (PREENCHA OS DADOS DA CONTA BANCÁRIA)
O DÉBITO DIRETO EM CONTA SERÁ FEITO ANUALMENTE, ATÉ ORDEM EM CONTRÁRIO

Titular 

Banco 

IBAN 

Data    ____/____/______                    Assinatura 

PT50 

Cartão CCB. Viva mais a cultura. 


