
   

 

Cartão TNSJ/Escolas Teatro e Dança 
 

           Regulamento 
 

 

 

Os portadores do cartão TNSJ/Escolas Teatro e Dança beneficiam de condições 

privilegiadas de aproximação aos espectáculos do Teatro Nacional São João, do Teatro 

Carlos Alberto e Mosteiro de S. Bento da Vitória, através de documentação especial e 

de acesso a ensaios e/ou a conversas com criadores e intérpretes, bem como a visitas aos 

bastidores dos teatros. 

 

Poderão obter o cartão TNSJ/ Escolas Teatro e Dança todos os alunos de Escolas de 

Teatro e Dança do ensino profissional e superior que manifestem essa vontade junto das 

bilheteiras do TNSJ, mediante comprovativo da Escola que frequentem. O cartão é 

pessoal e intransmissível.   

 

Os portadores do cartão TNSJ/ Escolas Teatro e Dança, usufruem de condições de 

acesso especiais aos espectáculos, conforme tabela em vigor, nomeadamente: preço 

especial de 3 euros/bilhete em qualquer récita. Este preço é válido unicamente para 

alunos de escolas de teatro e dança e podem sofrer alterações, que serão objecto de 

informação atempada. 

Os portadores do cartão TNSJ/Escolas Teatro e Dança usufruem ainda de um 

desconto de 30% no valor da inscrição nas oficinas de teatro, movimento e voz 

realizadas no TNSJ. 

 

Os portadores do cartão TNSJ/ Escolas Teatro e Dança, receberão por correio digital, 

informação regular sobre a actividade do TNSJ, ao longo do ano, convites para ensaios 

abertos e atividades paralelas e poderão reservar bilhetes que deverão ser levantados até 

24 horas antes do início do espetáculo. 

 

A adesão ao cartão TNSJ/ Escolas Teatro e Dança tem a validade de um ano letivo, 

sendo renovada por iguais períodos, até ao fim do curso, salvo indicação contrária de 

qualquer das partes,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ficha de inscrição 

Cartão TNSJ/Escolas Teatro e Dança 

 

Nome:        
 

Morada:        
 

Localidade:       -             Telefone:       
 

Email:        Data de nascimento:       
 

  

  

Escola que frequenta:       

  

Curso:       

Ano letivo:       

 

 
Declaro que tomei conhecimento que os dados recolhidos são processados 

automaticamente pelo Teatro Nacional São João, entidade responsável pelo respectivo 

tratamento e pelo correspondente ficheiro, destinando-se à gestão do cartão TNSJ/Escolas 

Teatro e Dança e a acções de marketing e publicidade do mesmo Teatro. Nos termos da Lei n.º 

67/98, de 26 de Outubro, é garantido aos titulares dos dados o acesso à informação que lhes 

respeita, podendo solicitar por escrito junto do Teatro Nacional São João, a respectiva 

rectificação, actualização ou eliminação. 

 

   Assinalar no caso de não autorizar a cedência dos dados recolhidos a entidades terceiras parceiras  

do Teatro Nacional São João, para acções de marketing directo (ou outras) daquelas. 
 

 
Assinatura   Data       

 

 

Por favor preencha os espaços em letras 

maiúsculas.  
 


