
d'Orfeu Associação Cultural
LISTA DE ACORDOS DE PARCERIA

em Janeiro 2015

http://www.dorfeu.pt | http://dorfeu.blogspot.com | http://www.facebook.com/dOrfeuAC

benefícios para portadores 
Cartão d'Orfeu

regalias para associados da 
entidade parceira início

Ginásio Da Vinci 
Águeda
www.ginasiosdavinci.com/agueda

* 10% desconto sobre os preços de 
tabela em apoio ao estudo e 
explicações promovidos pelo Ginásio 
Da Vinci Águeda

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                       
* 10% desconto na inscrição das 
actividades formativas da d'Orfeu 

Janeiro
2015

Montepio Geral - 
Associação Mutualista
www.montepio.pt

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                       
* 10% desconto na inscrição das 
actividades formativas da d'Orfeu 

Setembro
2014

Curia Tecnoparque
www.wrc.pt

* 10% desconto em actividades 
formativas promovidas pelo Curia 
Tecnoparque

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                       
* 10% desconto na inscrição das 
actividades formativas da d'Orfeu 

Fevereiro
2014

Future Balloons
www.future-balloons.eu 

* 20% desconto na inscrição em 
actividades formativas da Future 
Balloons

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                      

Maio
2012

Fundação INATEL
www.inatel.pt

* desconto de um mínimo de 25% nos 
bilhetes dos espectáculos e festivais 
da d'Orfeu
* mesmas condições dos portadores de 
Cartão d’Orfeu em d’Formação e 
edições d’Eurídice

Março
2012

PédeXumbo
Associação para a Promoção 
da Música e Dança
www.pedexumbo.com

* igual desconto que os sócios 
Pédexumbo nos seus eventos da 
programação anual (Andanças, etc)

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                       
* 10% desconto na inscrição das 
actividades formativas da d'Orfeu 

Julho
2009

Oficina de Música de 
Aveiro 
www.oficinademusica.com

* 40% desconto na inscrição no curso 
livre de qualquer instrumento
* 10% desconto na primeira 
mensalidade
* 20% desconto em qualquer 
workshop/seminário

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                       
* 10% desconto na inscrição das 
actividades formativas da d'Orfeu 

Maio
2009

ACERT
Associação Recreativa e 
Cultural de Tondela
www.acert.pt

* igual desconto que os sócios ACERT 
na programação do Novo Ciclo ACERT

* 25% desconto nos bilhetes dos 
espectáculos e eventos da d'Orfeu                                       
* 10% desconto na inscrição das 
actividades formativas da d'Orfeu 

Fevereiro
2009

ESTGA – Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Águeda
www.ua.pt/estga

Janeiro
2009

Associações de 
Estudantes das Escolas 
Secundárias Marques de 
Castilho e Adolfo Portela

Março
2008

* lista de incentivos a especificar 
anualmente (sorteio de bilhetes e/ou 
distribuição de vales desconto para 
eventos d'Orfeu; propinas especiais em 
actividades de formação; prioridade em 
vagas para programas e 
oportunidades; actividades a 
programar nas escolas)


