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Serviços Obrigatórios: 
Regime de frequência Mensalidades 

 
INICIAÇÃO: 47€ (valor mensal) 

 
BÁSICO ARTICULADO: Gratuito 

 
SECUNDÁRIO ARTICULADO Gratuito 
 
REGIME SUPLETIVO: 90€ (aula instrumento/valor mensal) 

120€ (tudo incluído sem 2º instrumento/valor mensal) 
160€ (tudo incluído com 2º instrumento/valor mensal) 

180€ (adultos tudo incluído sem 2º instrumento/valor mensal) 
240€ (adultos tudo incluído com 2º instrumento/valor mensal) 

 
CURSOS PROFISSIONAIS: Gratuito 

 

 
Observações: 

▪ No caso dos alunos que frequentam o Regime Supletivo, o valor de frequência anual na escola é 
efetuado por pagamentos em 10 prestações. A 1ª prestação é referente ao mês de setembro e 
é reduzida em 50%, a 10ª prestação, respeitante ao mês de Junho, deverá ser liquidada na sua 
totalidade. 

▪ A mensalidade de frequência vence no dia 01 do mês a que diz respeito podendo, no entanto, 
ser liquidada até ao dia 10 desse mês. 

▪ Aquando do não cumprimento do prazo estabelecido no ponto anterior, e sem que haja qualquer 
justificação apresentada atempadamente pelos encarregados de educação, a escola aplicará 
uma taxa de mora correspondente a 10% da mensalidade. 

▪ Nenhum aluno poderá frequentar o mês seguinte sem que sejam liquidadas todas as despesas 
anteriores. 

▪ As faltas dos alunos a qualquer das atividades em que estejam inscritos, não implicará a redução 
da mensalidade qualquer que seja o motivo. 

▪ As frequências são gratuitas para alunos que queiram participar somente nas orquestras e coros 
do Conservatório. 

▪ Caso haja dificuldade financeira comprovada, o Conservatório poderá atribuir bolsa de estudo, 
mediante pedido em impresso próprio pelo Encarregado de Educação ou do aluno quando maior 
de idade, após aprovação do Conselho de Administração. 

 
 

Serviços Facultativos: 
Sebentas do CMAC 5€ 

Fotocópias 0,05€ 

Certidão de Matrícula 5€ 

Certidão não especificada 5€ 

Exame Formação Musical 50€ (alunos externos) 

Exame Instrumento 50€ (alunos externos) 


