
A partir do dia 07 de agosto os bilhetes estão à 
venda na Loja Interativa de Turismo de Vila do 
Conde, nas lojas Fnac, Worten, CTT e www.bol.pt;

Não são aceites trocas/devoluções de bilhetes, 
salvo em caso de alteração da data ou cancela-
mento do espectáculo;

Não se efectuam reservas;

Idade mínima para levantamento de ingressos – 
M16;

Classificação etária (todas as idades);

As crianças até aos dois anos de idade não 
ocupam lugar sentado (podem ficar no colo do 
acompanhante);

As crianças a partir dos 3 anos de idade ocupam 

um lugar sentado (obrigatório compra de bilhete);

Pessoas com mobilidade condicionada têm luga-
res específicos para assistir ao espectáculo (lugar 
de cadeira);

Não é permitido fumar;

Proibida a entrada de todo o tipo de alimentos 
(comida e bebida);

Pessoas fazendo-se acompanhar de garrafas, 
latas ou outros objetos que possam ser conside-
rados perigosos, serão convidadas a deixar os 
mesmos à entrada do recinto

Não é permitida a entrada de animais domésticos, 
à exceção de cães guia.

Em caso de cancelamento por causa de natureza 

extraordinária e exterior à vontade da organiza-
ção, o valor da entrada não será reembolsado;

A organização não se responsabiliza pela venda 
de bilhetes não adquiridos nos locais oficiais de 
venda;

Não é permitido o acesso à bancada decorridos 
10min do início da atuação;

Em dias de espectáculo a bilheteira da Loja Intera-
tiva de Turismo de Vila do Conde estará aberta até 
às 22h00.

Na bilheteira da Loja Interativa de Turismo de Vila 
do Conde o último bilhete é vendido até às 21h45 
de cada sessão.
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