
ARMAZÉM AÉRIO 

CALENDÁRIO  
ACADEMIA 2019.20 
 
 
 AULAS. 
 
SETEMBRO 
 início do ano lectivo   2 de Setembro 2019 • segunda-feira 
 
FÉRIAS DE NATAL 
 interrupção.  21 Dezembro a 5 Janeiro • sábado a domingo 
 reinício das aulas.  6 de Janeiro • segunda-feira 
 
FÉRIAS DE CARNAVAL 
 interrupção  24 a 26 de Fevereiro •  segunda a quarta 
 reinício das aulas  27 de Fevereiro • quinta-feira 
 
FÉRIAS DA PÁSCOA 
 interrupção  6 a 12 de Abril • segunda a domingo 
 reinício das aulas. 3 de Abril • segunda-feira 
 
TÉRMINO DAS ACTIVIDADES 
 Praticantes de ALMADA e ODIVELAS. 30 de Junho • 
terça-feira 
 Praticantes de LISBOA *.  24 de Julho • sexta-feira 
* os praticantes do Teatro realizarão as aulas no Aerial Box, 
Telheiras, a partir de 22 de Junho (segunda-feira),  
até ao fim do ano. 
 
 

 ESPECTÁCULOS.  
Demonstrações Técnicas dos Praticantes 
datas indicativas o dia e horário de cada praticante será 
comunicado por mail, ao mesmo e família, durante os 
preparativos para o espectáculo. 
 
NATAL fim de semana de 14 e 15 Dezembro 2019 
 
PRIMAVERA fim de semana de 4 e 5 Abril 2020 
 
FINAL DE ANO fim de semana de 20 e 21 Junho 2020 
 
   

ARMAZÉM AÉRIO 

PAGAMENTOS 
ACADEMIA 2019.20 
 
 
 PAGAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO. 

● No acto de inscrição há lugar a um pagamento único, válido no período 
de setembro até julho, da Inscrição Anual de 10€ e do Seguro Colectivo 
Obrigatório de 30€. 

● Os praticantes da época anterior que frequentaram o AA até ao final do 
ano lectivo e com mensalidade regularizada, não pagam a inscrição, se 
iniciarem a actividade em Setembro. 

 
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
● O praticante que escolha o modo de pagamento mensal deverá 

realizá-lo até ao dia 8 do mês respetivo em que realiza as aulas. No acto 
da inscrição pagará 2 mensalidades: o mês em que inicia a actividade e o 
mês em que finaliza (a título de caução). Se iniciar a actividade em 
Setembro, poderá pagar a última mensalidade (caução), em 2 vezes, 50% 
+ 50%, em Outubro e Novembro. 

● O praticante que escolha o modo de pagamento anual (Setembro a 
Julho) e que inicie a actividade em Setembro tem a oferta 1 mensalidade 
ou seja, não pagará Julho. Excepto, praticantes de Almada e Odivelas cujo 
último mês é Junho, sendo a regra aplicada a este mês. 

● Os praticantes do mesmo agregado familiar têm um desconto de 10% 
em qualquer modalidade de pagamento, mensal ou anual, para cada 
elemento do agregado. 

● Os praticantes afectos ao Projecto Educar a Sorrir tem um desconto 
de 10% em qualquer modalidade de pagamento, mensal ou anual, 
mediante a comprovativo daquela instituição. 

 
 FORMAS DE PAGAMENTO. 
● O pagamento podem ser realizados em,  

NUMERÁRIO (Teatro e Telheiras), por MULTIBANCO (em Telheiras)  
e por TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (Teatro, Telheiras, Almada, Odivelas). 

● Se realizado por Transferência Bancária,  
o IBAN é PT50 0035 0396 0022 3082 2306 3  
com envio do respectivo comprovativo para 
tesouraria.armazem@gmail.com cujo assunto terá os seguintes dados 
identificativos: PRATICANTE nome completo, MÊS a que se refere, LOCAL 
das aulas e TURMA que frequenta. O não envio deste comprovativo 
electrónico pressupõe que a mensalidade não se encontra regularizada.  

 
 TESOURARIA. 
● Após a regularização da mensalidade será enviado por correio 

electrónico o respectivo recibo de pagamento com os dados facultados 
no formulário de inscrição. 

 
 PENALIDADES. 
● O praticante com mensalidade(s) por regularizar depois do dia 8 de 

cada mês, receberá um aviso por correio electrónico sobre a sua situação 
e terá ainda as seguintes penalizações: multa de 5€ acrescida ao valor 
em dívida; ficará suspenso de todas as actividades onde se inclui a não 
participação em representações/espetáculos. 

● O praticante que não frequentar um mês de aulas, para retomar no 
mês seguinte, deverá regularizar a sua mensalidade em metade do valor 
mensal do mês que faltou. 

 

 


