
  Regulamento X Estágio de Orquestra de Sopros de Mação 
 

Nota Introdutória 

 

O X Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Mação tem organização da Canto 

Firme de Tomar – Associação de Cultura, através do Conservatório de Música de Mação, 

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 e humanas. No fim do estágio será 

apresentado um Concerto no Palco Principal da Feira Mostra 2022, em Mação. 

 

I. Considerações Gerais 

 

1. O estágio decorrerá de 27 a 29 de Junho de 2022, contando com a Direção dos 

Maestros Daniel Frazão e Simão Francisco; 

2. A receção decorrerá obrigatoriamente no dia 27 de Junho (Segunda-Feira), entre 

as 09h30 e as 10h00; 

3. A leitura e aceitação do presente regulamento é obrigatória. 

 

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 

pelo Plano Geral de Desconfinamento elaborado pelo Governo, as medidas a 

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

2. A X edição do Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Mação decorrerá 

nas instalações da Escola EB 2,3 e Secundário de Mação, estando também a 

estadia (dormidas) prevista para as instalações da referida Escola. 

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

associado à Covid-19 à organização do X Estágio de Orquestra de Sopros e 

Percussão de Mação, para que se realizem os procedimentos necessários; 
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4. O Plano de Contingência e Higienização do X Estágio de Orquestra de Sopros e 

Percussão de Mação será apresentado no dia da receção. 

 

III. Instrumentação 

 

1. Estão abertas inscrições para os seguintes instrumentos: 

 Flautim / Flauta Transversal 

 Oboé 

 Fagote 

 Clarinete em Mib / Clarinete em Sib / Clarinete Baixo 

 Saxofone Soprano / Saxofone Alto / Saxofone Tenor / Saxofone Barítono 

 Trompa 

 Trompete 

 Trombone / Trombone Baixo 

 Eufónio (Bombardino) 

 Tuba 

 Percussão 

 Violoncelo 

 Contrabaixo 
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IV. Propinas 

 

As propinas referentes ao X Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de Mação são 

as seguintes: 

 

 Participantes Externos: 25€* 

 Participantes Internos (e alunos/músicos SFUM): 15€* 

* Estadia + almoço + jantar + t-shirt do estágio incluídos. 

 

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 no ginásio desportivo das instalações da Escola EB 2,3 e 

Secundário de Mação, do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte. 

 

VI. Refeições 

 

1. As refeições serão servidas no refeitório da Escola EB 2,3 e Secundário de Mação; 

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

(Madeiras | Metais + Percussão) e por horários, de forma a evitar aglomerações 

no momento das refeições. 
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VII. Casos Omissos 

 

Todas as situações que não estejam contempladas no presente regulamento deverão 

ser apresentadas à organização do X Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão de 

Mação de forma a serem analisadas, cabendo a esta a resolução das mesmas. A 

decisão da organização é soberana. 


