
Descontos nas mensalidades:
Filhos e Irmãos menores: 10 eur desconto 

Observações:
a) Na opção Débito Direto, as mensalidades são debitadas ao dia 5 de cada mês.
b) As mensalidades deverão ser regularizadas até ao dia 8 do respetivo mês. Após o dia 15 haverá uma
penalização de 10%.
c) As mensalidades serão sempre regularizadas por inteiro independentemente do número de aulas
frequentadas.
d) A Academia reserva-se ao direito de encerrar turmas sempre que estas não cumpram um
determinado número de alunos.
e) O cancelamento da inscrição deverá ser feito por e-mail até ao último dia útil do mês anterior ao
que se pretende ver cancelado.

Preços e Condições - Novos AlunosPreços e Condições - Novos Alunos
2022/20232022/2023

Jóia de Inscrição (seguro desportivo incluído): 25 eur 
- Desconto de 5 eur se acompanhado
Renovação Anual: 15 eur em Agosto ou 25 eur em Setembro
Nota: A não frequência durante 1 mês caduca a jóia

Mensalidades por Débito Direto (Incluem 23% de IVA)

1 aula semanal (até 60 minutos)

1 aula semanal (até 90 minutos)

2 aulas semanais

3 aulas semanais

Fullpass (4 ou + aulas semanais)
* Válido somente entre aulas do mesmo nível.

(Iniciados somente podem frequentar o seu nível, Intermédios/Avançados
não podem frequentar iniciados.)

27.5 eur/mês

35 eur/mês

37.5 eur/mês

47.5 eur/mês

57.5 eur/mês

*Outros métodos de pagamento acrescem 5 eur
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Cursos Certificados Areosa 2022/2023Cursos Certificados Areosa 2022/2023

Jóia de Inscrição: 50 eur 
- Desconto de 10 eur se acompanhado
Renovação Anual: 40 eur

45 eur/mês

60 eur/mês

60 eur/mês

Acresce 15 eur

Ballet (certificado por Royal
Academy of Dance) 

Mensalidade Débito Direto

Grau 1 a 3 (2x 45 min.)

Grau 1 a 3 (2x 45 min.) + Opcional
Pontas/Barra no Chão

Grau 4 a 8 e Avançados +
Pontas/Barra no Chão

Complemento com Intermediate
ou Advance 

55 eur/mês

Cursos de Teatro Musical
(Certficado por Rockschool) 

Mensalidade Débito Direto

Teens (1h45 + 1h30) 

55 eur/mês

45 eur/mês

80 eur/mês

Cursos de Música (Certificado
por ABRSM)

Mensalidade Débito Direto

Grupos de 2 alunos - Instrumento (1h) 

Individual - Instrumento/Canto
(30 min.)

Individual - Instrumento/Canto (1h) 

Cursos Livres para inscritos em Cursos Certificados 

50% de desconto nos Cursos Livres

*Outros métodos de pagamento acrescem 5 eur
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