
PROTOCOLO ENTRE 0 ExERCITO PORTUGuES E 0 COLEGIO ASTORIA,
S.A.

1. Preambulo

A celebracao do presente protocolo tern como objectivo assegurar aos militares,

militarizados e trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito, e respectivas

familias, 0 acesso em condicoes especiais a urn conjunto de actividades a desenvolver,

disponibilizadas pelo Colegio Astoria, S.A.

2. Identificaeao das partes

Entre:

a) 0 EXERCITO PORTUGUES, pessoa colectiva numero 600 021 610, como

primeiro outorgante, representado neste acto pelo Director da Direccao de Services

de Pessoal, Sr. Major-General Adelino Rosario Aleixo; e

b) COLEGIO ASTORIA, S.A., com sede em Lisboa, na Av. Almirante Gago

Coutinho, n° 88 e 88-A, freguesia de Sao Joao de Brito, 1700-031, com 0 numero de

contribuinte de pessoa colectiva 509 003 249, como segundo outorgante,

representada neste acto pela Sr." Dr." Ana Paula da Silva Oliveira, na qualidade de

Presidente do Conselho de Administracao com poderes para outorgar 0 presente

acordo;

e celebrado 0 presente protocolo de colaboracao, nos termos das clausulas seguintes:
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Clausula La

3. Parte dispositiva

Objecto

1. 0 presente protocolo tern por objecto assegurar ao pessoal militar, militarizado, e

aos trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito Portugues, indicados na

Clausula 4\ 0 acesso em condicoes especiais as varias actividades de educacao

curriculares e extracurriculares, bem como seminarios, festas tematicas e academia

de linguas que 0 Colegio Astoria, S.A., disponibiliza;

2. 0 protocolo tern ambito nacional, aplicando-se em todo 0 territorio, apesar do

colegio se localizar em Lisboa.

Clausula 2.3

Obrigacoes do Exercito Portugues

1. 0 Exercito Portugues compromete-se a divulgar os termos deste protocolo, podendo

as formas de divulgacao serem previamente acordadas ao nivellocal e regional, com

o Colegio Astoria, S.A. para efeitos de fomecimento dos suportes mais adequados;

2. Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza 0 Colegio Astoria, S.A., a divulgar

os termos do presente protocolo junto dos seus beneficiaries;

3. A realizacao de accoes de divulgacao e informacao das actividades leccionadas pelo

Colegio Astoria, S.A., nas Unidades, Estabelecimentos e Orgaos do Exercito

Portugues estara condicionado a obtencao previa de autorizacao do respectivo

Comandante, Director ou Chefe.

Clausula 3.a

Procedimentos/Obrigaeoes do Colegio Astoria, S.A.

1. 0 Colegio Astoria, S.A. e uma Instituicao particular com valencias de Creche,

Jardim-de-Infancia, 10 Ciclo do ensino escolar e ATL, alicercado no projecto

educativo do ensino da lingua inglesa;
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2. Para acompanhamento pedagogico pOSSUl uma equipa de profissionais

multidisciplinar, que cujo lema e " Inovar, Criar e Crescer ", proporcionando aos

alunos urn desenvolvimento nas areas de literacia, Iogica, artes plasticas, musicais e

dramaticas;

3. 0 Colegio Astoria, S.A., garante urn apoio as familias no horario de abertura

alargado das 07:30H as 20:00H, sendo a alimentacao escolhida de forma criteriosa e

as ementas confeccionadas elaboradas por uma engenheira alirnentar e nutricionista

infantil;

4. Dispoe de varias actividades de fim-de-semana, como festas tematicas, festas de

aniversarios, academia de linguas e seminaries para os pais;

5. Fornece condicoes especiais aos beneficiaries deste protocolo expressas em

descontos e ofertas como a seguir se indica:

Condicoes Especiais Descontos Periodicidade Vigencia

Mensalidade 3% Mensal

Oficinas Educativas 5% Mensal

Actividades 5% Mensal 12 meses ap6s a

Extra-Curriculares * data de inicio do

Festas de aniversario 5% 2 Festas presente contrato

Festas Tematicas 5% 4 Festas

Seminaries para Pais Oferta da 2a inscricao 4 Seminaries

em cada Seminario

Academia de Linguas 5% 1 Inscricao

* Escolha entre: Ballet, Judo, Yoga e Alemao
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Clausula 4.a

Beneficiaries

1. Sac beneficiaries deste protocolo, os militares dos quadros permanentes, na situacao

de activo, reserva ou reforma, os militares em regime de voluntariado e de contrato,

os militarizados e os trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito Portugues;

2. Beneficiarao ainda, 0 conjuge, a pessoa que vive em condicao analoga ados

conjuges e os filhos dependentes dos beneficiaries do presente protocolo;

3. A cessacao do vinculo contratual dos beneficiarios com 0 Exercito Portugues nao

implica a cessacao dos services acordados ao abrigo deste protocolo, desde que as

mesmas tenham sido acordadas antes do termo do vinculo;

4. 0 Colegio Astoria, S.A. podera solicitar aos beneficiaries que facam prova da sua

qualidade.

Clausula 5.a

Encargos financeiros

o Exercito Portugues nao assume qualquer responsabilidade, decorrente das relacoes

estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os beneficiaries e 0 Colegio

Astoria, S.A., designadamente pagamentos, taxas ou outros custos preparat6rios ou

definitivos pelos actos praticados pelos beneficiarios deste acordo, competindo ao

Colegio Astoria, S.A., 0 relacionamento directo com estes.

Clausula 6.a

Comunicacao entre as partes

1. Para facilitar a comunicacao entre as partes sera criada uma Comissao de

Acompanhamento para propor a adopcao das medidas julgadas necessarias para

cumprimento do presente protocolo;

2. A Comissao de Acompanhamento reune-se a pedido de qualquer uma das partes e

sera constituida por dois elementos de cada uma delas.
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Clausula 7.a

Aditamentos

o presente Protocolo po de ser alterado, por vontade expressa das partes, atraves de

aditamentos, que ap6s assinados, serao juntos ao Protocolo, dele passando a constituir

parte integrante.

Clausula 8.a

Resolucao e deniincia

1. As partes poderao a todo 0 tempo, e com uma antecedencia minima de 60 dias

relativamente a data da cessacao de efeitos do presente protocolo, denunciar 0

mesmo mediante carta registada com aviso de recepcao dirigida a outra parte, sem

necessidade de invocar justa causa, ou qualquer fundamentacao;

2. 0 Exercito Portugues podera pro ceder a sua rescisao quando venham a existir

queixas ou reclamacoes por parte dos beneficiaries, por incumprimentos dos varios

services propostos na Clausula 3.a, do presente protocolo;

3. Ao Colegio Astoria, S.A., reserva-se 0 direito de denunciar de imediato 0 presente

protocolo, caso exista desrespeito a qualquer membro do Conselho de

Administracao, professores, funcionarios, alunos e familiares destes;

4. A denuncia ou resolucao do protocolo nao confere 0 direito a qualquer

indemnizacao, implica a irnediata cessacao das condicoes oferecidas pelo mesmo,

nos termos do n''] desta clausula, salvaguardando-se as que ja estejam

contratualizadas na vigencia do presente acordo, que se manterao em vigor ate ao

termo dos respectivos contratos e operacces em curso;

5. A resolucao ou denuncia nao confere qualquer direito de indemnizacao por parte do

Exercito.
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Clausula 9.s

Prazo de vigen cia

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e e valido ate 31 de Dezembro

de 2010, renovando-se sucessiva e automaticamente por periodos anuais, salvo se for

denunciado, por qualquer dos outorgantes, com a antecedencia minima de 60 dias

relativamente ao termo do periodo em curso.

Feito em dois exemplares originais, ficando cada urn dos outorgantes com urn exemplar.

Assim 0 outorgaram, em Lisboa, em 20 de Maio de 2010:

Pelo 2.° Outorgante:
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Colégio Europeu Astória 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

 

Condições 
Especiais 

Desconto Periodicidade Vigência 

Mensalidade 5% Mensal  

 

 

12 Meses após 

data de início do 

presente contrato 

Oficinas educativas 3% Mensal 

Festas de Aniversário 3% 2 Festas 

Festas Temáticas 3% 4 Festas 

Seminários para Pais 
Oferta da 2º 

inscrição em 

cada seminário 

 

4 Seminários 

Academia de Línguas 3% 1 Inscrição 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



D E S C O N T O
 

formamos para o sucesso
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COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 53748

Para mais informações: info@colegioeuropeu-astoria.com

2º E 3º CICLO

MATRÍCULAS ABERTAS
ASTORIA INTERNATIONAL SCHOOL

NA MATRÍCULA*
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