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ORQUESTRA CLÁSSICA DA MADEIRA  

TABELA DE PREÇOS - [SÓCIOS] 
 

*ORQUESTRA TUTTI 
▪ 10,00€ Adultos e Séniors > 65 anos de idade (Sócios da ANSA e 

da AACMM)* 
▪ 7,50€ Jovens dependentes/estudantes dos 13 aos 25 anos de 

idade (inclusive), qualquer que seja o seu nível de estudos * 
▪ 2,50€ Crianças dos 6 aos 12 anos de idade (inclusive) ** 
Concerto de Ano Novo – 30,00€ (preço único) 

 
 

*ORQUESTRAS DE CORDAS (ENSEMBLE XXI E MADEIRA 

CAMERATA) 
▪ 10,00€ Adultos e Séniors > 65 anos de idade (inclusive) 
▪ 5,00€ Jovens dependentes/estudantes dos 13 aos 25 anos de 

idade (inclusive), qualquer que seja o seu nível de estudos * 
▪ 2,50€ Crianças dos 6 aos 12 anos de idade (inclusive) ** 

 
 

*MÚSICA DE CÂMARA 
▪ 10,00€ Adultos e Séniors > 65 anos de idade (inclusive) 
▪ 5,00€ Jovens dependentes/estudantes dos 13 aos 25 anos de 

idade (inclusive), qualquer que seja o seu nível de estudos * 
▪ 2,50€ Crianças dos 6 aos 12 anos de idade (inclusive) ** 

 

 

Estes descontos não se aplicam no Concerto de Ano Novo, cujo preço único é de 30€ 
por pessoa. 
 
* Mediante apresentação do Cartão de Estudante / European Youth Card / Cartão Jovem Madeira / Ou 
mediante declaração do médico que refira o tipo e grau deficiência, quando não visível 
** Mediante o Cartão de Cidadão / Passaporte 
 
P.S: Todos os estudantes do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter 
Clode, terão acesso gratuito aos Concertos, condicionado à disponibilidade da Sala de Espetáculos, à 
exceção do Concerto de Ano Novo. 


