
O III Estágio de Orquestras de Guitarras, organizado 

pela Academia de Música de Costa Cabral, é 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 e trabalhando um 

programa de estilo contrastante.
Mais informações:

Tel. 225 500 901 

Email: secretaria@costacabral.com

www.costacabral.com
Rua Costa Cabral, 877 – 4200-225 Porto
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                                                                                                                                 FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome _______________________________________

_____________________________________________

Morada 
_____________________________________________

_____________________________________________

Localidade ___________________________________ 

Cód. Postal ___________________________________

Telefone / Telemóvel ___________________________

E-mail _______________________________________

Escola de Música que frequenta  __________________

_____________________________________________

Habilitações Musicais  __________________________

Instrumento  __________________________________

Nome do(a) professor(a) de Instrumento___________

_____________________________________________

NIF do participante  ____________________________
 

1. O estágio tem por destinatários jovens guitarristas dos 
cursos básico e secundário de música que frequentem 
escolas do ensino artístico especializado de música, entre 
outras.

2. O estágio terá a direção musical do Professor Marco 
Banca, docente da Academia de Música de Costa Cabral 
(AMCC)

3. O estágio decorrerá nas suas instalações da AMCC (Rua 
Costa Cabral, n.º 990 – 4200-225 Porto)

4. As datas do estágio serão de 3 a 7 de julho (2ª a 6ª feira 
das 9:30 às 12:30 e das 14:00 às 17:00 horas) com concerto 
de encerramento no dia 7, pelas 17:30 horas.

5. Relativamente à indumentária para o concerto, a mesma 
será:
• Raparigas: Vestido escuro (de preferência preto) para as 
raparigas ou calça / saia escura e blusa branca e sapatos 
pretos.
• Rapazes: Calça escura (de preferência preta) e camisa 
branca e sapatos pretos.
Não será permitido o uso de sapatilhas.

6. O programa a trabalhar durante o estágio será anunciado 
oportunamente, sendo distribuído a cada participante no 
primeiro dia.

7. A inscrição é gratuita, sem direito a almoço (com 
refeições €25,00 euros).

8. O pagamento das refeições poderá ser feito por cheque à 
ordem de AMCC, ou por transferência bancária para o NIB 
0036 0073 99100065736 91 ou por dinheiro a ser pago nos 
serviços administrativos da AMCC.

9. A �cha de inscrição deverá ser enviada para os contactos 
abaixo indicados até ao dia 9 de junho de 2017. 
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