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A Associação Cultural Limpo Rodrigues, doravante designada “Nova Academia Lisboa” ou 
“Nova Academia” dispõe de atividades e vantagens específicas para quem deseje ser sócio. 
 
Vantagens para Sócios da Nova Academia Lisboa 
 
- Preçário das atividades mais vantajoso; 
- Isenção de pagamento do valor da inscrição nas atividades pretendidas; 
- Oferta do valor de entrada nos espetáculos e exposições realizadas na sede da Nova 
Academia Lisboa; 
- Ter valor de entrada reduzido nas atividades realizadas na sede da Nova Academia Lisboa, 
como colóquios, tertúlias, workshops; 
 
Parcerias atuais para Sócios 
 
- Desconto de 10% nos serviços de gravação áudio da Manos Produções; 
- Desconto de 10% nos serviços de gravação vídeo da Manos Produções; 
- Desconto de 10% nos serviços de imagem da Manos Produções. 
 
É do interesse da Academia ver as parcerias e vantagens aumentadas e tudo fará para o 
conseguir.  À medida que surjam novas parcerias, os sócios serão informados por email. 
 
CATEGORIAS DE SÓCIOS E QUOTIZAÇÕES 
 

Categorias de Sócios 

Sócios Temporários 

As pessoas que pretendam participar pontualmente em atividades da Academia com as 

condições de sócio, são admitidas como Sócios Temporários durante o período de 3 meses, 

após pagamento de quota trimestral e respetiva joia e despesa de inscrição. Caso 

pretendam, podem mais tarde tornar a sua inscrição permanente, tornando-se sócios 

Eventuais, com as condições abaixo indicadas. Os Sócios Temporários não podem participar 

em Assembleias Gerais de Sócios Efectivos. 
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Sócios Anuais 

Todos os novos sócios (não temporários) são Sócios Anuais durante pelo menos um ano, a 

partir da data da sua admissão, até que eventualmente sejam admitidos como Sócios 

Efetivos, pagando para tal as quotizações em vigor (caso já sejam sócios temporários terão 

apenas que pagar as três remanescentes quotas trimestrais referentes ao ano em que se 

inscrevem). Os Sócios Anuais não podem participar em Assembleias Gerais de Sócios 

Efectivos. 

 

Sócios Efetivos 

São Sócios Efetivos unicamente as pessoas que como tal forem aprovados em Assembleia 

Geral. 

Sócios Coletivos 
Empresas ou Instituições interessadas em apoiar e participar nas atividades promovidas 

pela Academia podem inscrever-se como Sócios Coletivos da Nova Academia Lisboa. 

A participação dos Sócios Coletivos poderá traduzir-se nos seguintes benefícios: 

– Solicitar à Nova Academia Lisboa organização de um programa especial dedicado aos seus 

membros, como por exemplo uma visita cultural, colóquio ou tertúlia, conforme tabela de 

preços em vigor, disponibilizada aos sócios colectivos aquando da sua inscrição; 

– Proporcionar aos seus membros a participação nos eventos culturais que tenham lugar na 

Nova Academia Lisboa, rotativamente até ao limite de 2 pessoas por atividade, em 

condições idênticas às dos sócios individuais; 

– Requisitar os serviços da Nova Academia Lisboa, para consultas de carácter cultural, 

consoante disponibilidade; 

– Utilizar as instalações da Nova Academia Lisboa, consoante disponibilidade, para sessões 

de apresentação e receções, de acordo com a tabela de preços em vigor. As atividades 

propostas terão que ser aprovadas em Assembleia Geral de Sócios Efectivos. 
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Por outro lado, os Sócios Coletivos poderão apoiar a Nova Academia Lisboa sob forma de 

prestação de serviços no âmbito das suas atividades, quando tal for considerado desejável 

por ambas as partes. 

Os Sócios Coletivos beneficiam de dedução fiscal ao abrigo do Estatuto do Mecenato. 

Admissão de Sócios 

As inscrições para Sócio da Nova Academia Lisboa processam-se trimestralmente, de acordo 

com as vagas existentes, nos seguintes períodos:  

– 1 a 15 de março;  

– 1 a 15 de junho;  

– 1 a 30 de setembro;  

– 1 a 15 de dezembro.  

Quotizações 
 

Sócios Individuais Jóia Despesas de 
inscrição 

Quota 
Trim. 

Quota 
Anual 

(pag.único) 

Crianças até 16 anos 50€ 25€ 50€ 150€ 

Jovens  

dos 17 aos 25 anos 

75€ 25€ 135€ 400€ 

Adultos +25 anos 150€ 25€ 185€ 600€ 

Ficam isentos do pagamento de quotizações os sócios fundadores da associação. 

Sócios Colectivos Quota Anual 

Associações e Colectividades 1750€ 

Mecenas Ouro 3500€ 

Mecenas Platina 15000€ 
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NOTAS: caso haja desistência nas várias categorias de sócio – temporário, anual ou efectivo, 
não haverá lugar à devolução dos valores pagos, nomeadamente joia, despesas de inscrição, 
quota trimestral ou anual. Em caso de desistência, o valor da quota trimestral ou anual 
remanescente será convertido em vale utilizável nas atividades da Nova Academia Lisboa, 
com o período de 12 meses a contar da data da desistência. 


