
Memorando Sala de Armas AAACM

Regras a aplicar desde Novembro de 2018:

� A Sala  está aberta para a prática da esgrima a partir de Setembro até ao fim de

Junho, 9,5 meses, no Colégio Militar;

� Os treinos da Sala de Armas da AAACM realizam-se nas instalações do Colégio

Militar, nos horários abaixo indicados:

• Treinos técnicos:

� Terças-feiras das  19:45 às 21:30;

� Quartas-feiras das 19:00 às 20:30;

� Quintas-feiras das  19:45 às 21:30;

• Treino físico às quartas-feiras das 18:00 às 19:00;

� Não  haverá  treinos  em dias  de  feriado  Nacional,  na  semana  entre  o  Natal  e  a

passagem de  ano,  e  noutras  situações  pontuais,  onde  os  atletas  serão  avisados

atempadamente; 

� Está aberta ao público em geral, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição de

Atleta  da  Sala  de  Armas,  sendo  da  responsabilidade  do  atleta  manter  a  Sala

informada e actualizada relativamente aos seus dados pessoais,  nomeadamente e-

mail  e  número  de  telefone,  sempre  que  haja  alterações,  para  efeitos  de

contabilidade;

� Os atletas  são responsáveis  pela  realização e  entrega  dos  Atestados  Médicos  no

início  de cada época desportiva,  não sendo responsabilidade da Sala de Armas a

recusa  de  inscrição  em provas  da  Federação  Portuguesa  de  Esgrima  (FPE)  em

inscrever nas provas os atletas que não tenham o mesmo válido;



� O atraso na indicação da vontade de participar nas provas da FPE, poderá, por acção

da FPE, incorrer numa penalização no acto de inscrição;

� A mensalidade a pagar à Sala de Armas é de 30€;

� O mês de Setembro será pago por metade, 15€;

� A mensalidade a pagar será feita para o seguinte IBAN:

• PT50 0035 0260 0000 2512 4300 7;

� Quem optar pelo regime de treino reduzido, uma vez por semana, pagará 20€, tendo

a obrigação de comunicar atempadamente dessa intenção;

� Os comprovativos de pagamento deverão ser enviados por e-mail para:

• luiscoias@gmail.com & geral@aaacm.pt;

� Os recibos de pagamento serão enviados para o e-mail do atleta;

� Todos os atletas pagarão a inscrição da Sala de Armas que terá o valor  de 50€,

anualmente;

� Atletas inscritos como sócios da AAACM, com as quotas pagas no início de cada

época desportiva terão uma mensalidade de 25€;

� Qualquer atleta que pretenda pagar toda a época desportiva, até ao fim do mês de

Novembro, terá um desconto de 10%, aplicado a 9 meses de actividade da Sala. A

inscrição e a mensalidade do mês de Setembro serão pagas por inteiro;

� A Sala de Armas da AAACM define o seguinte regime de isenções ao pagamento da

mensalidade,  que será objecto de  análise no início  de cada época desportiva  por

parte do Responsável e dos Mestres da Sala de Armas:

• Atletas que se tenham sagrado Campeões ou Vice-Campeões Nacionais na época

desportiva anterior, no seu escalão ou acima, em competições individuais;

• Atletas que se tenham sagrado Campeões Nacionais na época desportiva anterior

em competições de equipa;

• Atletas convocados pela FPE para integrarem a Selecção Nacional em provas da

Taça do Mundo, Campeonatos da Europa ou do Mundo, em mais do que uma

prova, estarão isentos enquanto durar esta condição; 



• Atletas  integrados  no  regime  de  Atleta  de  Alto  Rendimento  na  modalidade,

estarão isentos enquanto permanecerem integrados no mesmo;

• Atletas Olímpicos que tenham atingido esta condição enquanto representantes da

Sala de Armas, estarão isentos enquanto representarem a Sala;

• Atletas  que  tenham conquistado  medalha  em Campeonatos  da  Europa  ou  do

Mundo, estarão isentos enquanto representarem a Sala;

� A única isenção de mensalidade, não contemplada no regime de isenções da Sala,

será por comprovada lesão do atleta. A partir do momento que os atletas iniciam os

treinos, a ausência dos mesmos não é justificação para não se pagar a mensalidade;

� A Sala de Armas organizará todos os anos a edição da “Prova Colégio Militar”, no

escalão de Veteranos, de preferência no dia 1 de Dezembro, com hora a anunciar

atempadamente;

� Este Memorando entra em vigor logo após a sua distribuição, até à entrada de um

mais recente, subentendendo-se o acordo das regras entre a Sala e o atleta.

Largo da Luz, AAACM,  5 de Novembro de 2018

Responsável pelo Pelouro do Desporto da AAACM - Luís Marques Cóias


