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Estágio de Orquestra “Onde o Tejo se faz ao Mar” 

25 a 30 de junho 2018 

 

Regulamento: 

I – Destinatários: 

Aberto a todos os instrumentistas de escolas de música, academias, conservatórios e 

bandas filarmónicas com formação média ou superior. 

II – Estágio de Orquestra: 

O Diretor Artístico do Estágio é o maestro Samuel Pascoal. 

Os músicos deverão trazer o seu próprio instrumento, exceto os de percussão. 

As partituras serão entregues no 1º dia de Estágio e os músicos deverão conservá-las até 

ao final do mesmo. 

Os ensaios de naipe serão da responsabilidade dos professores colaborantes e os ensaios 

tutti serão da responsabilidade do Maestro Samuel Pascoal. 

O horário do Estágio varia entre as 10h e as 18h. O horário será divulgado aquando da 

recepção dos participantes. 

Os participantes menores de 18 anos terão de ter autorização parental. 

Todos os músicos terão direito a um diploma, que será entregue no dia do concerto. 

 

Professores: 

Madeiras  Vera Morais 

   Roberto Erculiani 

Metais  Rodrigo Carreira 

   Gil Gonçalves 

Percussão  João Ramalho 

 

III – Inscrições: 

A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser entregue na secretaria do 

Conservatório de Música de Almada, em mãos, via CTT ou via email para 

geral@conservatorio-almada.com até ao dia 20 de junho de 2018. 

Os valores de inscrição são os seguintes: 

Estágio + almoço   €70,00 

Estágio + almoço + alojamento €90,00 

Os alunos do Conservatório de Música de Almada terão um desconto de 15%. 

Às inscrições fora do prazo acresce o valor de €10,00, devendo esta inscrição ser paga no 

1º dia do Estágio, em numerário. 

O pagamento poderá ser efetuado por cheque endossado à Sociedade Recreativa Musical 

Trafariense ou através de transferência bancária para o IBAN:  

PT50 0010 0000 22779760003 20 (com o envio obrigatório do comprovativo de 

pagamento). Em caso de desistência, o valor não será reembolsado. 
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IV – Funcionamento: 

Será realizada uma pequena prova para organização dos naipes, que consistirá num 

pequeno estudo preparado pelo participante e numa pequena leitura à primeira vista. 

A organização reserva-se o direito de limitar o número de vagas. No caso de inscrições 

recepcionadas depois de atingido o número limite de vagas, a organização devolverá o 

pagamento efectuado. 

A organização reserva-se o direito de cancelar o Estágio se o número mínimo de 

participantes não for alcançado. Neste caso, a organização devolverá o pagamento 

efectuado. 

O Estágio realiza-se na Sociedade Recreativa Musical Trafariense, na Trafaria. 

Os participantes que provoquem danos materiais terão de assumir os encargos daí 

decorrentes. No caso de serem menores, a responsabilidade terá de ser assumida pelos 

respetivos encarregados de educação. 

Os participantes estarão sempre acompanhados por um ou mais membros da organização 

durante o horário do Estágio. 

 

V – Disposições Finais: 

A inscrição no Estágio pressupõe a aceitação integral do presente regulamento. 

A organização reserva-se o direito de registar som, imagens ou vídeos das atividades do 

Estágio, pelo que os participantes ao inscreverem-se prescindem de quaisquer direitos 

sobre estes registos. 

Todos os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização. 

 


