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Vertente: Orquestra de Sopros e Orquestra Sinfónica  

    

   

   

1.º Objetivos    

O objetivo do estágio é proporcionar aos alunos da Academia da Sociedade Filarmónica 

Vizelense, aos músicos da Banda de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense e a 

todos quantos se mostrem interessados em participar no mesmo, o contato com 

diferentes realidades musicais, criando novas oportunidades e experiências individuais 

e coletivas, consolidando ao mesmo tempo as relações sociais entre eles e projetando 

o trabalho desenvolvido durante o estágio, na vida de cada um, contribuindo assim para 

o seu desenvolvimento musical.    

   

2.º Destinatários  

Nestes estágios podem participar além dos alunos e membros da SFV, todos os que se 

mostrem interessados no mesmo.   

  

3.ºData e Local do Evento   

A II edição do Estágio da AMSFV decorrerá entre os dias 9 e 13 de julho de 2018, nas 

instalações da Sociedade Filarmónica Vizelense e ainda nos locais definidos para os 

concertos.   

   

4.º Organização   

A organização está a cargo da Academia de Música da SFV.   

   

5.º Direção Artística   

O estágio de Orquestra de Sopros terá a direção artística a cargo do maestro Hugo 

Folgar, e a Orquestra Sinfónica do maestro Jaroslav Mikus. Ambos os estágios serão 

apoiados pelos professores de Instrumento da Academia de Música da SFV: Vânia Bajão 

e Vítor Sousa no Violino; Ana Tojal na Viola d’arco; Íris Gonçalves no Violoncelo; Ana 

Sousa no Contrabaixo; Salomé Ferreira na Flauta Transversal; Hugo Folgar no Clarinete; 

Eugénia Martins e Tiago Costa no Saxofone; Cristina Fernandes no Fagote; Jorge Patrão 
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no Oboé; André Rocha na Trompete; Hugo Sousa na Trompa; Tiago Nunes no Trombone; 

Jorge Fernandes na Tuba; Ricardo Casaleiro na Percussão.  

  

6.º Inscrições   

As inscrições decorrerão até ao dia 10 de junho de 2018, através do preenchimento da 

respetiva ficha de inscrição em https://goo.gl/forms/YmInhbWrfOr5lryf2 

  

7.º Dados e Identificação dos Candidatos   

Os dados recebidos a partir da ficha de inscrição destinam-se unicamente ao tratamento 

do processo de seleção e posteriormente ao normal funcionamento do Estágio da 

AMSFV, não sendo utilizados para quaisquer outros fins.   

A todos os participantes poderá ser solicitado um documento de identificação.   

A propositada omissão ou falsidade nos dados de identificação, poderá implicar a 

imediata anulação da inscrição ou, caso estas se verifiquem após o início dos trabalhos, 

a exclusão do participante, não havendo aqui lugar a reembolso da propina.    

   

8.º Menores   

Os candidatos com menos de 18 anos devem indicar, no preenchimento da ficha de 

inscrição, o nome e o contato telefónico do encarregado de educação.    

   

9.º Seleção   

Se o número de candidatos for superior ao número de vagas, a direção artística e os 

orientadores de naipe, procederão à seleção dos candidatos. Esta seleção terá como 

base as habilitações musicais de cada candidato e a ordem de chegada da respetiva 

inscrição.   

Até ao dia 15 de junho todos os candidatos são informados do resultado da seleção.    

   

10.º Propina   

O estágio não tem qualquer custo.  

  

https://goo.gl/forms/YmInhbWrfOr5lryf2
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11.º Propina Especial   

Para os alunos que pretendam almoçar (na Escola Secundária de Vizela), terá um custo 

de 20€.  

Para os alunos que pretendam almoçar e jantar (na Escola Secundária de Vizela), terá 

um custo de 40€.  

Para os alunos que pretendam tomar o pequeno-almoço, almoçar e jantar (na Escola 

Secundária de Vizela), terá um custo de 50€.  

  

12.º Datas e Formas de Pagamento   

O pagamento deve ser realizado por transferência bancaria para o IBAN PT50 0035 2120 

00009395830 76 até dia 20 de junho enviando o comprovativo de transferência para o 

email estagio2018@filarmonicavizelense.com. Para os alunos da SFV o pagamento 

poderá ser efetuado em dinheiro junto da secretaria da instituição. 

  

13.º Reembolso   

Em caso de desistência o valor da propina não será reembolsado.   

  

14.º Alojamento   

Os participantes que pretendam pernoitar em Vizela, terão à disposição a Escola 

Secundária de Vizela para o efeito, sendo que é necessário trazerem saco-cama. Os 

participantes que provoquem danos serão responsabilizados pela reparação dos 

mesmos. No caso dos participantes com menos de 18 anos, os encarregados de 

educação terão de assinar um termo de responsabilidade.   

  

15.º Início dos trabalhos   

A receção dos participantes será feita no dia 9 de julho pelas 09:30.    

  

mailto:estagio2018@filarmonicavizelense.com
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16.º Horários  

Orquestra de Sopros:  

Hora/Dia Segunda-feira, 
9 de julho 

Terça-feira,   
10 de julho 

Quarta-feira, 
11 de julho 

Quinta-feira, 
12 de julho 

Sexta-feira,   
13 de julho 

09h00-10h00 PEQUENO ALMOÇO 

10h00-12h30 Ensaio de 
Naipe 

Atividades 
lúdicas 

Atividades 
lúdicas 

Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF 

Atividades 
lúdicas 

12h30-14h30 ALMOÇO 

14h30-16h00 Ensaio de 
Naipe 

Ensaio de 
Naipe 

Ensaio de 
Naipe 

 

16h00-16h30 INTERVALO 

16h30-19h00 Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF 

Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF 

Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF 

 

19h00-20h30 JANTAR 

20h30-21h30 Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF 

Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF 

Ensaio 
Orquestra de 
sopros/ HF  

Ensaio de 
colocação 

Ensaio de 
colocação 

21h30-23h00 Concerto 
Orquestra de 
Sopros 

Concerto 
Orquestra 
Sinfónica  
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Orquestra cordas/sinfónica: 

Hora/Dia Segunda-feira, 
9 de julho 

Terça-feira,   
10 de julho 

Quarta-feira, 
11 de julho 

Quinta-feira, 
12 de julho 

Sexta-feira,   
13 de julho 

09h00-10h00 PEQUENO ALMOÇO 

10h00-12h30 Ensaio de 
Naipe 

Atividades 
lúdicas 

Ensaio 
Orquestra 

Sinfónica/JM 

Atividades 
lúdicas 

Ensaio 
Orquestra 

Sinfónica/JM 

12h30-14h30 ALMOÇO 

14h30-16h00 Ensaio de 
Naipe 

Ensaio de 
Naipe 

Ensaio de 
Naipe 

  

16h00-16h30 INTERVALO 

16h30-19h00 Ensaio 
Orquestra 
Sinfónica/JM 

Atividades 
lúdicas 

Ensaio 
Orquestra 
Sinfónica/JM 

Ensaio 
Orquestra 
Sinfónica/JM 

 

19h00-20h00 JANTAR 

20h30-21h30  Ensaio 
Orquestra 
Sinfónica/JM 

 Ensaio de 
colocação 

Ensaio de 
colocação 

21h30-23h00 Concerto 
Orquestra de 
Sopros 

Concerto 
Orquestra 
Sinfónica  

* Os horários podem sofrer alterações 

17.º Concertos   

O estágio compreende a realização de um concerto, no dia 12 e 13 de julho, pelas 21:30, 

nos jardins da Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense.  

  

18.º Condições  

 O estágio abrangerá uma vertente musical e outra lúdica. Deste modo, intercalar-se-ão 

atividades de lazer como piscina, cinema, mini-golfe, ping-pong com os ensaios.  
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19.º Indumentária para concertos   

No concerto final, os participantes do sexo masculino deverão apresentar-se de calça 

preta e camisa branca; as participantes do sexo feminino, de vestido preto.   

   

  

20.º Diploma   

No final do Estágio da AMSFV é distribuído um diploma de participação assinado pelo 

maestro, professores formadores e pela direção da SFV, indicando o número de horas 

relativas ao estágio.  

   

21.º Formação das Orquestras  

Orquestra Sinfónica: 10 primeiros violinos, 8 segundos violinos, 6 violas, 4 violoncelos, 

4 contrabaixos, 3 flautas, 3 clarinetes, 3 fagotes, 3 oboés, 4 trompas, 2 trompetes, 4 

trombones, 1 tuba, 4 percussão.  

Orquestra de sopros: 14 clarinetes, 4 flautas, 3 oboés, 3 fagotes, 8 saxofones, 5 trompas, 

5 trompetes, 4 trombones, 2 bombardinos, 4 tubas, 1 contrabaixo, 8 percussão.  

   

22.º Casos Omissos   

Tudo o que se encontrar omisso é decidido pela direção da AMSFV.   

     

Vizela, 24 de abril de 2018  
 


