
 

ACADEMIA DE ARTES DE CHAVES 
2018/2019 

1.1 TABELA DE PROPINAS 
Conservatório de Música da AAC 

 

Taxa de Inscrição 55€ Aos alunos a frequentar o Curso Básico em Reg. Articulado não é cobrada qualquer taxa de inscrição. Os restantes 
alunos terão que proceder ao pagamento no ato de matrícula ou renovação da mesma. 

NOTAS: 
• Os pagamentos são efetuados entre o dia um e o dia oito do mês a que dizem respeito. Às propinas que sejam pagas fora do prazo estabelecido será acrescida uma 

taxa de 10% sobre o total da mesma. 
• Aos alunos é cobrada uma propina de frequência durante 11 meses, entre Setembro e Julho, correspondente à divisão por igual número do custo total de formação 

dos mesmos.  
• No ato de matrícula é cobrada ainda uma taxa de inscrição relaIva a despesas de funcionamento.  
• As aIvidades leIvas decorrerão segundo o calendário oficial divulgado pelo Ministério da Educação para cada nível de ensino, após as quais decorrerão aIvidades 

extracurriculares até à 2ª quinzena de Julho. 
• O financiamento (Reg. ArIculado) é concedido através de Contrato de Patrocínio celebrado entre a Academia de Artes de Chaves e o Ministério da Educação; 
• Todos os casos omissos nesta tabela são remeIdos para o ArNgo 42º “Propinas” do Regulamento Interno da AAC. 
 

1.2 TABELAS DE PREÇOS POR DISCIPLINA 

NOTAS FINAIS: 
• O acesso a vagas financiadas depende da realização e aprovação nas Provas de Acesso aos Cursos Oficiais da AAC; 
• As propinas estabelecidas estão de acordo com o estabelecido pela Portaria n.º 224-A/2015, de 29 de Julho; 
• A Matrícula no Curso Secundário de Música obriga à inscrição a um mínimo de 4 disciplinas (3 obrigatórias + 1 facultaNva). 
• A anulação de matrícula só será aceite após o pagamento integral das propinas já vencidas, tendo de ser entregue o respeIvo pedido de anulação, por escrito, com 

uma antecedência mínima de trinta dias.  
• Estão impedidos de anular matrícula os alunos que frequentam o Curso Básico de Música em Regime ArNculado, excetuando-se os casos de alunos que apresentem 

como fundamento as situações previstas no ponto 5 do ArNgo 41º do Regulamento Interno da AAC. 
• No caso de anulação da inscrição a qualquer uma das disciplinas constantes do plano de estudos do Curso de Iniciação e do Curso Básico de Música, não haverá lugar 

a qualquer redução ou abaNmento na propina a pagar, tal como previsto no ponto 7 do ArIgo 41º do Regulamento Interno da AAC. 
• A anulação da inscrição a qualquer disciplina do Curso Secundário de Música será refleNda na propina mensal a pagar, usando-se para o respeIvo cálculo a Tabela 

de Preços por disciplina. 
• Para mais informações relativas a matrículas, propinas e anulações e acesso aos Cursos, consultar o Capítulo X do Regulamento Interno da AAC ou 

encaminhar as suas questões para a Secretaria da AAC. 

REGIME DE 
FREQUÊNCIA 

PROPINA 
MENSAL 
TOTAL 

DISCIPLINAS 
Obrigatórias 

DISCIPLINAS 
Facultativas 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

OBSERVAÇÕES 

 CURSO DE INICIAÇÃO 
 

75€ 
Iniciação Musical 

Classe de Conjunto 
Instrumento 

Não Disponível 3 x 60 
minutos 

Alunos a frequentar o 1º ciclo do Ensino Regular e financiados 
parcialmente, ao abrigo da Portaria n.º 224-A/2015, de 29 de 

Julho. 
 CURSO BÁSICO DE MÚSICA 

Supletivo 145€ Formação Musical 
Classe de Conjunto 

Instrumento  

Oferta 
Complementar 

(Gaita de Foles) 
7 x 45 

minutos 

Alunos não elegíveis para financiamento público, ao abrigo da 
Portaria n.º 224-A/2015, de 29 de Julho. 

Articulado 0€ Alunos que cumprem os requisitos para financiamento total, ao 
abrigo da Portaria n.º 224-A/2015, de 29 de Julho. 

 CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA 

Supletivo 240€ 
Formação Musical 

Orquestra 
Instrumento 

História da Cultura e da Arte 
Análise e Técnica de 

Composição 
Física do Som 

Práticas de Teclado 

14 x 45 
minutos 

A AAC não dispõe de vagas para financiamento do Curso 
Secundário de Música. Para mais informações sobre disciplinas, 

consulte a Tabela específica 

PROPINA 
MENSAL 

 

DISCIPLINAS 
 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

OBSERVAÇÕES 

CURSO BÁSICO DE MÚSICA 

60€ 
Oferta 

Complementar 
(Gaita de Foles) 

1x45 
minutos Extra Curricular 

CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA 

100€ Instrumento 2 x 45 
minutos Partilhados com outro aluno 

30€ Formação Musical 2x45 
minutos Mínimo de 5 alunos para abertura de turma 

15€ Orquestra 2x45 
minutos  

25€ História da Cultura e 
das Artes 

3x45 
minutos Mínimo de 5 alunos para abertura de turma 

25€ Análise e Técnicas 
de Composição 

3x45 
minutos Mínimo de 5 alunos para abertura de turma 

15€ Física do Som 2x45 
minutos Mínimo de 5 alunos para abertura de turma. Duração de 2 anos letivos 

30€ Prática de Teclado 1x45 
minutos Duração de 1 anos letivos 


