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Nota Introdutória 

 

O XVI 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 22 a 27 de Agosto de 2022, contando com direção do 

maestro convidado Dario Sotelo Calvo (Brasil); 

2. A receção decorrerá obrigatoriamente no dia 22 de Agosto, às 09H30, no 

Auditório Fernando Lopes-Graça; 

3. O prazo limite para inscrição dos participantes no estágio é o dia 16/08/2022; 

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. Número de Vagas e Seleção dos participantes do Curso de 

Direção 

 

1. A seleção será efetuada através de análise de currículo e envio de texto alusivo 

à motivação de participação no mesmo; 
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2. A impressão de partituras do Curso de Direção é da inteira responsabilidade dos 

participantes; 

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

apresentação em 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 da OSMT; 

4. As colocações serão apresentadas até ao dia 8 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; 

5. Número de Vagas: 

• 10 Participantes  

• 20 Ouvintes 

 

III. Propinas 

 

As propinas referentes ao XVI Estágio de Verão da OSMT são as seguintes: 

 

• Participantes Externos: 90€* 

• Participantes Internos: 80€* 

• Curso de Direção: 110€** 

 

* Estadia + almoço + jantar incluídos. 

** Acresce o valor das refeições (Almoço e Jantar): 4,50€/cada | Pequeno-almoço: 

preços tabelados no refeitório da Canto Firme de Tomar – Associação de Cultura 
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IV. 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 Básica do 2º 

e 3º Ciclo Gualdim Pais (Agrupamento de Escolas Templários). 

3. Estarão presentes todas as noites dois monitores que irão pernoitar no espaço 

de forma a garantir acompanhamento e segurança de todos os participantes. 

4. Os balneários são divididos por género. 

 

V. 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. 

 

VI. Casos Omissos 

 

Todas as situações que não estejam contempladas no presente regulamento deverão 

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

a resolução das mesmas. A decisão da organização é soberana. 


