
 

NORMAS PARA ALUGUER DE INSTRUMENTOS DA EAMCN 

A EAMCN possui um número limitado de instrumentos para aluguer. O aluno/encarregado de 
educação que não tenha possibilidade de adquirir um, poderá recorrer ao aluguer contactando o seu 
professor para este lhe indicar o instrumento mais adequado às suas características. O início deste 
processo implica que o professor obtenha o aval por parte dos seus colegas de classe.  

1. O aluguer está condicionado ao: 
1.1. Preenchimento da declaração de responsabilidade; 
1.2. Pagamento do seguro do instrumento na Mediadora E.X.S com entrega de cópia do 

respetivo certificado ao professor responsável; 
1.3. Pagamento do aluguer do instrumento: 10 euros mensais ou 100 anuais nos serviços 

administrativos da escola (contactar Sónia Goes) ou por transferência bancária para a 
conta com o NIB 0781 0112 0112 0012 6492 6. (Por favor colocar no descritivo, 
“Pagamento Aluguer Instrumento” seguido do nº do aluno assim como o primeiro e último 
nome); A prova do pagamento é feita com cópia do recibo entregue pelos serviços 
administrativos da EAMCN, 

2. O Instrumento só será entregue, pelo professor ao aluno/encarregado de educação, 
mediante o envio por email dos três comprovativos (seguro, termo de responsabilidade e 
pagamento de aluguer em dia); 

3. O professor do aluno fica responsável pelo envio por email dos comprovativos ao coordenador 
de aluguer de instrumentos; 

4. O uso do instrumento no ano letivo seguinte está condicionado ao pagamento do aluguer no 
ato de renovação da matrícula e à renovação obrigatória do seguro (responsabilidade do 
aluno/ encarregado de educação) no decorrer do mês de junho (a seguradora envia uma 
mensagem a notificar a necessidade de renovação); 

5. A não renovação do seguro implica a devolução imediata do instrumento à EAMCN e a total 
responsabilidade do aluno/encarregado de educação sobre eventuais danos ou perda do 
instrumento até à sua devolução. Esta devolução deverá feita ao professor do aluno, que aferirá 
o estado e conformidade do instrumento, que por sua vez o entregará ao professor coordenador 
responsável.  

6. Em caso de desistência no decorrer do ano letivo ou da não renovação de matrícula por parte 
de um aluno com instrumento alugado, o professor do mesmo, deve comunicar de imediato ao 
coordenador responsável pelo aluguer dos instrumentos; Não haverá lugar à devolução do valor 
pago pelo aluguer do instrumento. 

7. Os Instrumentos Históricos só poderão ser emprestados mediante concordância simultânea da 
classe ao qual pertençam e da direção da escola. O empréstimo não carecerá de pagamento de 
aluguer, mas obriga à realização de um seguro cuja responsabilidade é inteiramente da pessoa 
a quem o mesmo é emprestado. 
7.1. O empréstimo só poderá ser efetivo após prova do pagamento do seguro do instrumento; 
7.2. A prova do pagamento do seguro deverá ser feita anualmente durante o mês de Junho; 
7.3. A concordância simultânea da classe ao qual pertence o instrumento, e da direção, deve 

ser renovada anualmente até ao dia 15 de Junho; 

O aluno ou encarregado de educação poderá sempre contactar os coordenadores dos diferentes 
departamentos por mensagem ou através de email para eventual reunião presencial. 

CORDAS (violoncelo e contrabaixo) - Prof. Luís Sá Pessoa - luis.sapessoa@emcn.edu.pt 
CORDAS (viola dedilhada, alaúde, harpa e guitarra portuguesa) - Prof. António Almas - 
antemcn@emcn.edu.pt 
SOPROS (metais e madeiras) - Prof. Ismael Santos - ismaelsantos@emcn.edu.pt 


