
 

Preçário 
Ano letivo 2022/2023 

MATRÍCULAS  

 Anual 

Nova Inscrição 60€ 

Renovação de Inscrição 50€ 

Inscrição Música para Bebés 40€ 

Inscrição Jardim Musical 40€ 

Seguro escolar 5€ 

Material escolar 15€ 

Acompanhamento de piano (aplicável a inscrições nas classes de Cordas Friccionadas e 
Sopros) 

20€ 

  

PROPINAS POR CURSO  

  

Cursos de nível pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário  

 Mensal 

Música para Bebés 50€ 

  

Jardim Musical 50€ 

  

Curso de Iniciação Instrumental 85€ 

  

Curso de Iniciação Musical – 1º Ciclo  

Curso de Iniciação Musical (apoiado pelo Ministério da Educação) 70€* 

Curso de Iniciação Musical 120€ 

Curso de Iniciação Musical Plus 145€ 

  

Curso Básico de Música - 2º e 3º Ciclos 

Curso Básico de Música (regime articulado) 
Comparticipação a 

100% pelo M.E. 

Curso Básico de Música (regime supletivo, apoiado pelo Ministério da Educação) 145€* 

Curso Básico de Música (autofinanciado) 180€ 

  



 

Curso de nível Secundário de Música (ao abrigo da portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto) 

Curso de nível de Secundário de Música (regime supletivo, apoiado pelo M.E.) 170€* 

Curso de nível de Secundário de Música (regime supletivo, bolsa de estudo AMAC) 210€** 

Curso de nível de Secundário de Música (regime supletivo, autofinanciado) 340€ 

  

Curso Secundário de Música  

Curso Secundário de Música (autofinanciado) 544€ 

  

CURSOS LIVRES  

 Mensal 

Curso AMAC 150€ 

Curso AMAC Duo 110€ 

Curso de Performance 120€ 

  

Cursos Livres por disciplina individual 

Acompanhamento e Improvisação/Instrumento de Tecla 115€ 

Formação Musical – 30’ de aula 85€ 

Formação Musical – 45’ de aula 115€ 

Formação Musical – 60’ de aula 140€ 

Instrumento – 30’ de aula 85€ 

Instrumento – 45’ de aula 115€ 

Instrumento – 60’ de aula 140€ 

  

Cursos Livres por disciplina colectiva 

Análises e Técnicas de Composição 55€ 

Classe de Conjunto (alunos da AMAC-EMVC) 25€ 

Classe de Conjunto (alunos externos) 45€ 

Classe de Competição (alunos da AMAC-EMVC) 45€ 

Classe de Performance em Palco (alunos AMAC-EMVC, de 5º grau e secundário) 45€ 

Classe de Performance em Palco (alunos externos, a partir do 5º grau de instrumento) 52€ 

Estudo acompanhado de instrumento (alunos da AMAC-EMVC) 15€ 

Formação Musical (alunos da AMAC-EMVC) 45€ 

Formação Musical (alunos externos) 50€ 

História da Cultura e das Artes 55€ 

Música de Câmara 117€*** 

 
 
 
 
 

 



 

Suplemento curricular de Instrumento (Individual) - para alunos 

AMAC-EMVC, disponível de Outubro a Junho 
Mensal 

aula de 30’ 65€ 

aula de 45’ 90€ 

aula de 60’ 115€ 
  

Suplemento curricular de Formação Musical (para alunos AMAC-EMVC, 

disponível de Outubro a Junho) 
Mensal 

aula colectiva de 45’ (mínimo 5 alunos) 15€ 

aula individual de 30’  65€ 

aula individual de 45’ 90€ 

aula individual de 60’ 115€ 

 

Acompanhamento de piano (para alunos AMAC-EMVC) Avulso 

aula de 60’ 20€ 

  

PROVAS Unidade 

Prova de equivalência de grau, excepto 8º grau (para alunos AMAC-EMVC) oferta 

Prova de equivalência de grau (para alunos externos) 80€ 

Prova de equivalência ao 8º grau (para alunos AMAC-EMVC) 25€ 

Prova de aferição de grau (para alunos AMAC-EMVC) oferta 

  

DECLARAÇÕES/CERTIFICADOS/DIPLOMAS Unidade 

Declaração de matrícula oferta 

Certificado de frequência 2€ 

Certificado de habilitações 7€ 

Diploma de Curso 20€ 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
1. As propinas devem ser pagas até ao dia 10 de cada mês; 
2. Pagamentos após a data limite (dia 10 de cada mês) sofrem os seguintes agravamentos cumulativos: 

a. 1% do valor da propina após a data limite; 
b. Acresce 1% do valor da propina a cada 7 dias corridos de atraso; 

3. O IBAN para pagamento por transferência bancária é o PT50 0007 0006 0030 2460 0032 5; 
4. Todos os comprovativos de pagamento devem ser enviados para o email: tesouraria@amac.pt, com indicação 

do nome do aluno; 
5. A mensalidade referente ao mês de junho é paga de forma fracionada nas 5 mensalidades de outubro/2022 a 

fevereiro/2023; 
6. Os valores das propinas correspondem a 10 mensalidades por ano letivo; 
7. Os valores de renovação de matrícula aplicam-se aos alunos que frequentaram a AMAC-EMVC no ano letivo 

2021/2022 e são iguais para todos os cursos, com exceção do Curso Básico Articulado, que tem de pagar apenas 
15€/ano referente a material escolar (aplicável a todos os alunos) e 20€/ano referente a acompanhamento de 
piano (para alunos das classes de Cordas Friccionadas e Sopros); 

8. O pagamento de 20€ de acompanhamento de piano contempla todas as audições do ano lectivo, com 2 ensaios 
de preparação (1 deles no dia de audição), bem como em concertos da AMAC-EMVC; 
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9. Os valores para os Suplementos Curriculares aplicam-se aos alunos da AMAC-EMVC que pretendam ter mais 
tempo de aula de Instrumento ou de um 2.º instrumento; 

* Os valores das propinas de cursos comparticipados poderão sofrer alterações mediante contrato de patrocínio 
2021/2022 (Comparticipação a 50% pelo Ministério da Educação). 
** O valor da propina de curso comparticipado poderá sofrer alterações mediante apoio de mecenato 
(comparticipação a 38,25% pela AMAC). Mais informações, para candidatura à bolsa de estudo, na Secretaria da 
AMAC ou através do email: coordenacao@amac.pt. 
*** Valor a dividir pelo n.º de alunos. 

DESCONTOS: 
1. Os descontos incidem sobre o valor de propina; 
2. Os descontos são cumulativos até ao máximo de 15% (excepto o de associado, que pode acumular até 

20%); 
3. O pagamento da totalidade das propinas do ano letivo até ao último dia útil de outubro aufere um 

desconto de 7,5%; 
4. Sobre o valor de propina, incide um desconto de 5% para: 

a. Famílias com 2 ou mais irmãos a frequentar modalidades autofinanciadas – desconto na 
mensalidade de cada irmão; 

5. Sobre o valor das mensalidades, incide um desconto de 7,5% para: 
a. Associados da AMAC (com mais de 12 meses de antiguidade e com quotas atualizadas), seus 

filhos, enteados e netos; 
b. Funcionários, seus filhos e netos; 
c. Associados Montepio. 
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