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IX Estágio Nacional AMCC

REGULAMENTO

30 dez. 2019 a 5 jan. 2020

1. Equipa Artística
O estágio terá a direção musical do maestro Hélder Tavares, assistido por docentes da Academia 
de Música de Costa Cabral que orientarão nos trabalhos preparatórios os diversos naipes da 
orquestra.  Será solista em Violino, António Francisco Ferreira.

2. Programa
O programa será constituído pelas seguintes obras:
Camille Saint-Saëns – Danse Bacchanale (Samson et Dalila)    
Camille Saint-Saëns – Introduction e Rondo Capriccioso para violino e orquestra 
Camille Saint-Saëns – Suite Algérienne Op. 60     
Arr. Daniel Martinho – Musical “Natal barulhento” para coro e orquestra 
Johann Strauss – Polka Champagne Op. 211     
Johann Strauss – Radetsky March Op. 228     

3. Local | Data
A primeira fase do estágio culminando com um concerto na sala Suggia, pelas 12:00 horas do dia 
5 de janeiro decorrerá inicialmente nas instalações da Academia de Música de Costa Cabral para a 
realização dos ensaios de naipe de 30 de dezembro a 2 de janeiro e na Casa da Música para 
ensaios tutti de 2 a 5 de janeiro. Para os alunos da AMCC, haverá ainda ensaios de preparação de 
presença obrigatória nos dias 18 e 19 de dezembro.

4. Âmbito
O estágio é inserido no âmbito de formação em contexto de trabalho dos alunos do ensino 
secundário da Academia de Música de Costa Cabral e pretende igualmente dar a oportunidade a 
outros jovens músicos do ensino secundário e do ensino superior para uma prática de orquestra 
e apresentação pública numa verdadeira oportunidade de prática pro�ssional.

5. Destinatários
O estágio destina-se aos alunos da Academia de Música de Costa Cabral de nível secundário que 
forem indicados pelos seus respetivos professores de instrumento, sendo igualmente aberto a 
outros jovens músicos, com limite de idade até 25 anos, que pretendam usufruir de uma prática 
orquestral sinfónica, sujeitos a uma seleção de acordo com o número de vagas disponíveis. 

6. Seleção de alunos externos
Os alunos externos que pretendam frequentar este estágio deverão efetuar um pré-inscrição 
online através do link sito na página web www.costacabral.com, sendo a seleção feita pelos 
professores de instrumento da AMCC.

7. Vagas
Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo

8. Inscrição
Gratuita 

9. Alimentação
A organização providenciará gratuitamente almoço a fornecer nas instalações da AMCC durante o estágio nos dias em 
que houver ensaios da parte da manhã e da parte da tarde.

10. Bilhetes
Os bilhetes para o concerto têm um custo de 10 euros, devendo os mesmos serem adquiridos diretamente na bilheteira 
da Fundação Casa da Música a partir do dia 20 de dezembro.

11. Organização | Parceria
Associação Musical de Costa Cabral | Academia de Música de Costa Cabral

12. Contactos
Tel. 225 500 901 | Email: secretaria@costacabral.com | Morada: Rua Costa Cabral, 877, 4200-225 Porto
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