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A Turma de Masters é constituída por praticantes selecionados e 
integrados por convite da equipa técnica responsável. É a turma 
de excelência técnica e representação que procura interpretar as 
acrobacias aéreas de forma individual e/ou em grupo com 
elevado desempenho artístico. 
 

Para além do REGULAMENTO INTERNO geral de todos os praticantes 
do Armazém Aério, ao integrar esta turma de excelência, o Master 
assume à partida um conjunto de compromissos diferenciados: 
 
 ACESSO & PERMANÊNCIA .  
 
● Os Masters é uma turma de acesso limitado em que 

a entrada de novos praticantes só se realiza por convite  
da equipa técnica responsável. 
 

● Em cada época lectiva, poderá ocorrer uma reformulação  
da turma , em que um Master da época anterior poderá 
permanecer ou descontinuar a sua integração, de acordo com  
a decisão da equipa técnica responsável. 
 

● Em qualquer altura da época lectiva, o Master  pode ser retirado 
ou suspenso da turma , se não obedecer aos critérios 
definidos  e por decisão  da equipa técnica responsável. 
 

 RETIRADA OU SUSPENSÃO .  
 
● A retirada ou suspensão do Master não implica a expulsão  

e não retorno definitivo  à turma. 
 

● O Master retirado ou suspenso poderá retornar noutra altura 
da época lectiva , após concordância da equipa técnica 
responsável. 
 

● A retirada ou suspensão poderá ocorrer se o Master : 
 
[1] não cumprir o Contrato de Adesão ; 
[2]  fornecer informações e/ou documentos fraudulentos  

ou errôneos , como atestados médicos; 
[3]  se encontrar com mensalidade(s) por regularizar ; 
[4]  não respeitar as regras  da turma; 
[5]  não for assíduo às aulas e às apresentações; 
[6]  tiver comportamentos incorrectos com os pares,  

professores ou colaboradores do AA; 
[7]  não se adaptar  à exigência da turma e/ou vontade  

de treinar e/ou não estiver a ter uma evolução  
técnica correspondente. 
 
   

● O Master, que seja retirado ou suspenso da turma,  
poderá frequentar outra classe do Armazém Aério ,  
como os Avançados, os Mix ou os Adultos, e continuará a receber 
o treino apropriado à sua capacidade física e técnica, mas sem  
as obrigações e responsabilidades inerentes à Turma de Masters. 
 

● No caso do Master ser retirado ou suspenso  e integre outra 
classe, ficará obrigado a obedecer às regras desta, segundo  
o Contrato de Adesão geral assinado no acto de inscrição  
e o valor da mensalidade será aferido quanto à classe  
e à frequência semanal correspondentes.  
 

● Se o praticante não desejar integrar outra classe,  
mas cancelar a sua inscrição, deverá de proceder como descrito  
no ponto 10 do Contrato de Adesão. 
 

 REGRAS DE PERMANÊNCIA.  
 
● Os Masters serão assíduos, com uma  frequência semanal  

de 3 aulas e  não faltarão às mesmas sem comunicação prévia  
e justificada, por mail para armazemaerio@gmail.com, só serão 
permitidas 3 faltas justificadas por mês e faltas injustificadas 
darão alvo à suspensão da Turma de Masters. 
 

● Os Masters serão pontuais e estarão preparados:  
equipados  e com o cabelo obrigatoriamente apanhado. 
 

● Os Masters apresentar-se-ão nas aulas com equipamento 
apropriado : leggings, maillot ou camisola de manga curta/comprida 
e proteções necessárias, de acordo com o treino, bem como,  
terão sempre nas aulas um Caderno de Apontamentos. 
 

● Os Masters representarão externamente a Academia  
Armazém Aério em eventos, apresentações e espetáculos, ao 
longo do ano letivo e em datas a definir, com presença obrigatória .  
A não presença deverá sempre ser justificada atempadamente 
à equipa técnica responsável, para gestão e organização da atuação, 
de forma a não prejudicar os restantes pares. 
 

 ESPECIAL.  
 
● Não há aulas de compensação na Turma de Masters,  

excepto se a equipa técnica responsável assim o decidir. 
 

● Ao longo do ano lectivo, os Masters terão actividades extras 
que serão comunicadas previamente, como formações técnicas 
específicas, workshops, ensaios e outros, onde a sua presença  
é importante . 

 

 


