
Sociedade Filarmónica Vizelense 

Academia de Música de Vizela 

 

 

Programa 

8 a 17 de abril 

10h00 às 13h00 e 14h30 às 20h00 

Classe Professor Datas 
Violino  David Wyn Lloyd 10 de abril 
Violeta Rute Azevedo  16 de abril 
Violoncelo David Cruz 11 e 12 de abril 
Contrabaixo Joel Roriz 11 e 12 de abril 
Guitarra Nuno Cachada 16 e 17 de abril 
Trompete  Ricardo Vitorino 11 e 12 de abril 
Trompa  Nuno Vaz 15 e 16 de abril 
Trombone Joaquim Oliveira 11 e 12 de abril 
Tuba  Avelino Ramos 11 e 12 de abril 
Percussão Jorge Lima 8 e 9 de abril 
Flauta José Ferreira 16 e 17 de abril 
Clarinete  João Ramos 11 e 12 de abril 
Oboé Juliana Félix 16 e 17 de abril 
Fagote  José Pedro Figueiredo 11 e 12 de abril 
Saxofone Ricardo Pires 12 e 13 de abril 
 

Modalidades de Inscrição 

Participante Interno: 20€ 

Participante Externo: 35€ 

Ouvintes: 10 € 

 

Local: 

Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense 

Rua Joaquim da Costa Chicória, 2 

 

Inscrições: 

https://goo.gl/forms/udmGRr7UEnSEjKME3 

Secretaria da Academia 

 

 

https://goo.gl/forms/udmGRr7UEnSEjKME3


Regulamento: 

 

1. A participação neste ciclo de Masterclasses é permitida mediante o 

preenchimento do formulário disponibilizado ou diretamente na secretaria da 

academia; 

2. A inscrição só é considerada válida após confirmação do pagamento; 

3. Os pagamentos poderão ser realizados diretamente na secretaria da academia 

ou através de transferência bancária (IBAN: PT50 0035 2120 0000 9395830 76); 

a. No caso de transferência bancária, o respetivo comprovativo deve ser 

submetido em conjunto com o formulário de inscrição  

b. Em caso de dificuldade o mesmo poderá ser entregue pessoalmente na 

secretaria da academia ou enviado para o endereço 

secretaria@filarmonicavizelense.com; 

4. No caso de alunos menores, os respetivos Encarregados de Educação terão que 

preencher a declaração de autorização e entregar pessoalmente na secretaria 

da academia até ao primeiro dia de realização do Masterclass em que se 

inscreve; 

5. Serão aceites inscrições até dia 4 de abril; 

6. As inscrições serão aceites por ordem de chegada até um limite de 16 vagas, 

reservando a organização o direito de abrir novas vagas; 

7. No caso de desistência, o montante correspondente ao pagamento da inscrição 

não será reembolsado; 

8. No caso de não haver inscrições suficientes para cada um dos eventos do ciclo 

de Masterclasses, o mesmo poderá ser cancelado, sendo o valor das inscrições 

já realizadas inteiramente devolvido; 

9. As modalidades de inscrição são as seguintes: 

a. Participante Interno: 20€ 

b. Participante Externo: 35€ 

c. Ouvintes: 10€; 

10. O ciclo de Masterclasses terá lugar nas instalações da Academia de Música da 

Sociedade Filarmónica Vizelense, sendo que o concerto final poderá ser 

realizado em outro espaço da cidade; 

11. Todos os alunos receberão um certificado de participação; 



12. A organização reserva-se ao direito de registar som, imagens ou vídeo das 

atividades da Masterclasse, pelo que os participantes, ao inscreverem-se, 

prescindem de quaisquer direitos sobre estes registos. 

13. A inscrição na Masterclasse pressupõe a aceitação integral do presente 

regulamento. 

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

 

 


