
 
 

 

CARTÃO AMIGO TNSJ 
            Regulamento 

 

O Cartão Amigo TNSJ é gratuito e obtém-se nos postos de Atendimento do TNSJ 

(Teatro Nacional S. João, Teatro Carlos Alberto e Mosteiro de São Bento da Vitória) 

através de mera afirmação de vontade, no momento da aquisição de, pelo menos, um 

bilhete para qualquer espetáculo. 

 

O Cartão Amigo TNSJ é válido para os espetáculos que constituem o plano de 

actividades do Teatro Nacional São João, do Teatro Carlos Alberto – TeCA e do 

Mosteiro de São Bento da Vitória –MSBV. 

 

Os titulares de Cartão Amigo TNSJ beneficiam de um desconto de 60% na 
aquisição de dois bilhetes, para um espectáculo à sua escolha, ao fim da compra de 

quatro bilhetes (independentemente do desconto praticado na sua aquisição e desde 

que a atribuição do benefício seja feita no prazo de um ano a contar da data de 

aquisição do primeiro bilhete) para espectáculos do Plano de Actividades do Teatro 

Nacional S. João e/ou do TeCA e/ou do MSBV. Para este efeito só serão consideradas 

as aquisições de bilhetes registadas nas bilheteiras do TNSJ e/ou do TeCA e/ou do 

MSBV, a partir do momento da inscrição ou reinscrição no Cartão Amigo TNSJ. 

 

Os titulares do Cartão Amigo TNSJ receberão, através de comunicação eletrónica ou 

postal, informação detalhada sobre os espetáculos e respetivas condições de compra 
ou reserva de ingressos. 

 

Os titulares do Cartão Amigo TNSJ receberão ainda informação regular sobre a 

atividade do TNSJ, ao longo do ano, e convites para ensaios abertos e atividades 

paralelas – conversas com os criadores de alguns espetáculos, visitas guiadas aos 

bastidores, etc. 

 

Os titulares do Cartão Amigo que assim o expressem podem receber, via correio 

electrónico, informação regular sobre as actividades do TNSJ. 

 

Os titulares do Cartão Amigo TNSJ poderão ainda receber no seu domicílio, se o 
solicitarem, bilhetes reservados via Internet ou por telefone, e pagos por cheque com 

o mínimo de uma semana de antecedência. 

 

Os titulares do Cartão Amigo TNSJ poderão proceder ao levantamento de bilhetes 

reservados até uma hora antes do início do espetáculo e disporão de posto para 

atendimento próprio nas bilheteiras do TNSJ. Esta condição pode ser alterada para 

alguns espectáculos. 

 

O Cartão Amigo TNSJ é pessoal e intransmissível, tem a validade de um ano, sendo 

sucessiva e automaticamente renovado por iguais períodos, salvo indicação contrária 
de qualquer das partes. 



 
 

Os titulares do Cartão Amigo TNSJ beneficiam de um desconto de 5% na compra 

de produtos TNSJ à venda na Loja do Teatro e de benefícios diversos atribuídos pelas 

entidades com quem o TNSJ tem protocolos estabelecido, consultáveis em 

www.tnsj.pt.  

http://www.tnsj.pt/

