
CULTURA 
Curso de Música 

Época 2021/2022 
  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Programa 

Local  
Data/Hora 

Custos 

Diversos 

Início: 1 de setembro de 2021 

Fim:    29 de julho de 2022 

 

Aulas presenciais e ou online por ZOOM. 

 

 

Local das aulas: Calçada Palma de Baixo (Edifício Palma), 6-A – Lisboa. 

 

Funcionarão aulas teóricas de Formação Musical para todos os inscritos em 

instrumentos, sendo a frequência gratuita (1x por semana 50’). 

 

 

€50,00 mês - Formação Musical + 1 instrumento (1x por semana 50’);  

€85,00 mês - Formação Musical + 2 instrumentos (1x por semana 50’);  

€25,00 mês - Música de Conjunto (1x por semana 50’). 

* Música de Conjunto: implica inscrição numa aula de instrumento; 

* Desconto familiar: redução de €7,50 na mensalidade de cada aluno; 

* Convidados: acresce €25 à modalidade escolhida. 

 
Débito mensal de setembro de 2021 até julho de 2022. Não são permitidas 
desistências. 
 

Classe Música de Conjunto:  

Os alunos que desejarem, inscrevem-se nesta nova classe. Cada conjunto será 
atribuído a apenas um professor que o leciona. Os professores analisam a lista de 
alunos inscritos e organizam e agrupam-nos em conjuntos tendo em 
consideração o nível de cada aluno e elaborando conjuntos diferentes uns dos 
outros, tanto em número de integrantes, como em instrumentos representados. 
 
As aulas de piano serão interrompidas durante o mês de outubro.  
A partir de novembro serão retomadas em formato online e por tempo 
indeterminado. 
 

Os alunos que não pretenderem ter aulas durante o mês de julho de 2022, devem  

informar a Secretaria do Clube através do email 

clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt e avisar o Professor até ao final do mês de 

maio. 

Os alunos inscritos serão contactados telefonicamente pelos professores de 

instrumento até ao dia 27 de agosto para definir horários compatíveis. 

A Secretaria do Clube informará as inscrições consideradas no dia 26 de agosto. 

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp 

Inscrições abertas para os instrumentos de Canto, Piano e Guitarra. 
Agora com nova classe de Música de Conjunto. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000042107
https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000042107
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

