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Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema
Rua Barata Salgueiro, 39  1269 -059 Lisboa, Portugal

tel. 213 596 200 | fax. 213 523 180
cinemateca@cinemateca.pt | www.cinemateca.pt

 Amigos da Cinemateca

                

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:................................................................................................................................................

Morada:...............................................................................................................................................

Código-Postal:............................................................................. Telefone:...........................................................

Data de Nascimento:................................................Profissão:...................................................

E-mail:................................................

Lisboa,......... de...................................................de .............

Assinatura

...........................................................................

Nota: As “Fichas de Inscrição” devem ser acompanhadas de uma fotografia tipo passe. Deverão ser entregues na bilheteira, no horário normal de 

funcionamento.
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Amigos da Cinemateca | Contrato

1. Amigos da Cinemateca é a pessoa individual que se constitui mediante o pagamento de uma joia e de uma quota semestral.     

2. A identificação dos Amigos da Cinemateca faz-se mediante apresentação de cartão próprio, atribuído no ato do pagamento da joia.

3. As receitas obtidas através da joia e das quotas revertem a favor da Cinemateca Portuguesa e não serão em caso algum objeto de devolução.

4. O valor da joia é fixado em € 17,46 (dezassete euros e quarenta e seis cêntimos), a liquidar no ato da inscrição.

5. O valor da quota semestral é fixado em € 14,96 (catorze euros e noventa e seis cêntimos), devendo a primeira quota ser paga no mês seguinte 
ao do pagamento da joia.

6. O cartão de Amigos da Cinemateca é pessoal e intransmissível e a sua apresentação, com a quota em dia, garante aos Amigos da Cinemateca 
os benefício que a seguir se enumeram:

A. Reserva de um bilhete, no próprio dia, para qualquer sessão, através do telefone 21 359 62 62, no seguinte horário: de Segunda a Sábado, 
das 14h30 às 15h30 e das 18h00 às 22h00. Além da vantagem da reserva, os Amigos da Cinemateca adquirem o seu bilhete ao preço de  
€ 1,35 (um euro e trinta e cinco cêntimos).

A. 1. As reservas dos Amigos da Cinemateca serão limitadas tendo em conta a lotação das salas (Sala Dr. Félix Ribeiro: 50 lugares por 
sessão; Sala Luís de Pina: 15 lugares por sessão), em caso algum se podendo exceder este número.

A. 2. Nos casos em que se esgotem as reservas, os Amigos da Cinemateca podem obter o seu ingresso, em absoluta paridade com os outros 
espectadores, na bilheteira da Cinemateca, no horário normal de funcionamento. Perdendo embora a vantagem da reserva os Amigos 
da Cinemateca continuarão a beneficiar do desconto no preço do bilhete.

A. 3. Os bilhetes reservados deverão ser levantados na bilheteira até 15 minutos antes do início da respetiva sessão, contra a apresentação 
do cartão de Amigos da Cinemateca.

B. Desconto de 50% na aquisição das publicações da Cinemateca Portuguesa na Livraria 39 Degraus. As aquisições serão feitas mediante 
apresentação do cartão, delas se fazendo registo. As aquisições estão limitadas a um exemplar por publicação.

C. Receção gratuita de toda a informação relativa às atividades da Cinemateca Portuguesa.

D. Desconto de 50% nos serviços prestados pelo Centro de Documentação e Informação.

7. A posse do cartão de Amigos da Cinemateca não confere ao seu utente nenhum outro direito além dos estipulados no ponto 6.

8. A Cinemateca Portuguesa reserva-se o direito de decisão nas dúvidas e nos casos omissos deste contrato.

9. O uso indevido do cartão dos Amigos da Cinemateca autoriza a Cinemateca Portuguesa a proceder à sua anulação.

10. Perdem a qualidade de Amigos da Cinemateca os que não pagarem em tempo útil as quotas semestrais.

               A Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema                               O Amigo da Cinemateca

      _______________________________                          _________        ______________________


