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FAQS 
 

1) Onde é e qual é o Circo? 
O Circo é o Circo Vitor Hugo Cardinali e a localização, este ano 2022, é no Passeio 
Marítimo de Algés. 
 

2) Em que dia e hora será a sessão? 
A sessão para as famílias da APFN é no dia 1 de dezembro (feriado nacional) de 2022, 
quinta-feira, às 16h30m. 
 

3) Os bilhetes podem ser utilizados noutra sessão do mesmo Circo? 
Não, os bilhetes têm um preço especial e são válidos apenas nesta sessão. 
 

4) A partir de que idade as crianças pagam bilhete? 
A partir dos 3 anos. Abaixo dos 3 anos não necessitam de bilhete mas devem ficar ao 
colo de um adulto. 
  

5) Posso escolher o lugar onde me vou sentar? 
Não, os bilhetes têm todos o mesmo valor. As famílias escolhem o lugar já no interior 
da estrutura do Circo. Haverá lugar sentado para todos. 
 

6) Até quando posso comprar os meus bilhetes? 
Pode adquirir bilhetes na sua área reservada no site da APFN, 
https://www.apfn.com.pt/areareservada/, até ao dia 23 de novembro (quarta-feira) 
de 2022. 
 

7) Posso comprar bilhetes por mais do que 1 vez? 
Sim, no entanto, agradecemos que, sempre que possível, a reserva de bilhetes e 
pagamento seja feita de 1 só vez, devido aos custos bancários suportados pela APFN. 
 

8) Posso comprar bilhetes para amigos e familiares que não são família numerosa? 
Sim, poderá adquirir bilhetes para além da vossa família nuclear, mas a compra tem 
sempre que ser feita na área reservada pelo próprio associado da APFN, pois ficam no 
seu registo. 
 

9) Posso levantar os bilhetes antes do dia 1 de dezembro? 
Sim, os seus bilhetes estarão disponíveis para levantamento na sede da APFN nos 
seguintes dias e horários: 
Entre os dias 28 e 29 de novembro (segunda, terça e quarta-feira) de 2022, nos 
seguintes horários: 8h30 - 17h00, incluindo a hora de almoço. 
 
Morada APFN: 
Rua José Calheiros, 15 (Bairro Caselas) 
1400-229 Lisboa 
 
Link para Google Maps: 
https://goo.gl/maps/CSdQd2CWdeevGimu5 
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10) Posso levantar os bilhetes no próprio dia? 
Sim, uma hora antes de começar a sessão, a equipa da APFN, estará no interior da 
primeira tenda. Existe uma fila para quem já tem bilhetes e uma fila para quem ainda 
não levantou os seus bilhetes. 
 

11) Posso marcar lugares para a minha família? 
Não, para que seja uma tarde de festa e respeito entre todas as famílias, pedimos que 
não o façam, nem na fila para entrar, nem no interior nos lugares sentados.  
 

12) Comprei um bilhete e agora não vou utilizar? Devolvem-me o valor? 
Envie por favor um e-mail para secretaria@apfn.com.pt, até 48 horas antes do início 
do espetáculo, procuraremos encontrar uma solução que minimize o transtorno para 
ambas as partes. 
 

13) O circo tem animais? 
O circo Cardinali tem animais, não obstante têm vindo a ser reduzidos os números com 
os mesmos. Em relação ao tratamento dos animais, o Circo apresenta informação no 
seu site, aqui: http://victorhugocardinali.com/animais/ 
 

14) Como posso ser solidário e oferecer bilhetes às famílias ajudadas pela Emergência 
Social? 
Pode adquirir bilhetes na sua área reservada no site da APFN, 
https://www.apfn.com.pt/areareservada/ 
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