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Nota Introdutória 

 

O XV Estágio da Orquestra de Sopros do Médio Tejo tem organização da Canto Firme de 

Tomar – Associação de Cultura, através do Conservatório de Artes Canto Firme de 

Tomar, e apresenta-se como uma atividade cultural que tem por principais objetivos 

aprofundar os conhecimentos musicais de todos os participantes, através de uma 

prática instrumental em contexto de orquestra de sopros, de trabalho de naipe, e ainda 

no desenvolvimento de competências sociais. No fim do estágio são apresentados dois 

concertos públicos. 

 

I. Considerações Gerais 

 

1. O estágio decorrerá de 23 a 28 de Agosto de 2021, contando com direção do 

maestro convidado Felix Hauswirth e o solista Nuno Pinto (Clarinete); 

2. A receção decorrerá obrigatoriamente no dia 22 de Agosto (domingo), entre as 

16h00 e as 19h00; 

3. A Edição 2021, contrariamente às edições anteriores e tendo em conta a 

realidade pandémica, está sujeita a vagas limitadas, e por consequência haverá 

lugar a seriação dos participantes; 

4. A leitura e aceitação do presente regulamento é importante e obrigatória, sendo 

que em caso de participante menor de idade deverá ser preenchido, assinado e 

enviado por e-mail (producao@cantofirme.pt) o documento de aceitação 

disponível no site da Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura. 

 

II. Regras de Segurança COVID-19 

 

1. Atendendo à situação causada pela pandemia COVID-19 e aos vários cenários 

possíveis (no período estabelecido para a realização do Estágio) determinados 
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pelo Plano Geral de Desconfinamento elaborado pelo Governo, as medidas a 

adotar serão as que estiverem em vigor à data do evento;    

2. A XV edição do Estágio da OSMT decorrerá nas instalações da Canto Firme de 

Tomar – Associação de Cultura, estando a estadia (dormidas) prevista para as 

instalações da Escola Secundária Jácome Ratton; 

3. Todos os participantes devem comunicar de forma imediata qualquer sintoma 

associado à Covid-19 à organização do estágio OSMT, para que se realizem os 

procedimentos necessários; 

4. O Plano de Contingência e Higienização do Estágio OSMT será apresentado no 

dia da receção; 

 

III. Número de Vagas e Seleção 

 

1. A seriação será suportada na análise de currículo enviado pelo candidato, o qual 

deve conter experiência musical, formação, e ano de escolaridade. 

2. O currículo poderá ser acompanhado de uma gravação (não obrigatória) para 

melhor análise do candidato, com o máximo de 5 minutos e com repertório à 

escolha do candidato; 

3. O currículo (e gravação se pretender enviar) tem que obrigatoriamente ser 

enviado até ao dia 31 de Julho de 2021; 

4. No caso do Curso de Direção, a seleção será efetuada através de análise de 

currículo e envio de texto alusivo à motivação de participação no mesmo; 

5. A impressão de partituras do Curso de Direção é da inteira responsabilidade dos 

participantes; 

6. A participação no Curso de Direção não implica, obrigatoriamente, a 

apresentação a público no Concerto de Encerramento do Curso. A gestão dos 

maestros que se apresentam em concerto está a cargo do Maestro Convidado e 

da Direção Artística; 
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7. As colocações serão apresentadas até ao dia 6 de Agosto, por e-mail, sendo que 

a inscrição deve ser efetivada através do pagamento da propina até ao dia 10 de 

Agosto. Após esta data serão chamados os candidatos que ficarem em lista de 

suplentes; 

8. Número de Vagas: 

8.1 Participantes Orquestra 

 1 Flautim 

 4 Flautas 

 4 Oboés 

 4 Fagotes 

 12 Clarinetes Soprano 

 1 Clarinete Baixo 

 4 Saxofones Altos 

 2 Saxofones Tenores 

 1 Saxofone Barítono 

 7 Trompas 

 8 Trompetes 

 6 Trombones 

 4 Eufónios 

 3 Tubas 

 5 Percussionistas 

 

8.2 Curso Direção 

 10 Participantes  

 5 Ouvintes 
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IV. Propinas 

 

As propinas referentes ao XV Estágio da OSMT são as seguintes: 

 

 Participantes Externos: 80€* 

 Participantes Internos: 70€* 

 Curso de Direção: 100€** 

 Curso de Direção Ouvintes: 50€** 

 

* Estadia + Pequeno-almoço + almoço + jantar incluídos. 

** Acresce o valor das refeições (Almoço e Jantar): 3,50€/cada | Pequeno-almoço: 1,50€ 

 

V. Dormidas 

 

1. Cada participante deve trazer: 

 esteira/colchão de campismo; 

 saco de cama ou outra roupa de cama que lhe convenha; 

 toalha de banho e chinelos; 

 produtos de higiene pessoal; 

2. As dormidas serão nos ginásios desportivos das instalações da Escola Secundária 

Jácome Ratton, sendo que os participantes serão divididos por géneros. 

3. No dia da receção o espaço das dormidas já estará limitado e identificado, não 

sendo permitidas alterações.  

4. Estarão presentes todas as noites dois monitores que irão no espaço de forma a 

garantir acompanhamento e segurança de todos os participantes. 

5. Os balneários são divididos por género, e os duches por cabines, sendo que no 

primeiro dia serão apresentados os horários para duches de forma a evitar 

aglomerações nestes espaços. 
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VI. Refeições 

 

1. As refeições serão servidas no refeitório da Canto Firme de Tomar – Associação 

de Cultura; 

2. Só poderão usufruir da refeição aqueles que marcarem a mesma no ato da 

inscrição ou no primeiro dia do estágio; 

3. Como nas edições anteriores, os participantes serão divididos por secções 

(Madeiras + Curso de Direção | Metais + Percussão) e por horários, de forma a 

evitar aglomerações no momento das refeições. 

 

VII. Casos Omissos 

 

Todas as situações que não estejam contempladas no presente regulamento deverão 

ser apresentadas à organização OSMT de forma a serem analisadas, cabendo a esta a 

resolução das mesmas. A decisão da organização é soberana. 

 
 


