
 

Filarmónica de Vila Nova de Anha – Dep. Cul. Rec.  

Sessão de Aperfeiçoamento Artístico (Master Class de Metais e Percussão) 

 Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha | 14 de Março de 2015 

 

Destinatários: 

 Alunos de Escolas de Música, Academias de Música, Bandas Filarmónicas 
e outros. 

 

Objetivos da Sessão de Aperfeiçoamento Artístico: 

 - Fomento do desenvolvimento técnico-artístico dos alunos; 

 - Promoção de hábitos de estudo; 

 - Fomento da partilha de experiências individuais e letivas. 

 

Regulamento: 

 Dos Alunos: 

 Inscrições: os alunos devem efetivar a sua inscrição através do 
preenchimento da Ficha de Inscrição (que faz parte deste documento) e pagamento 
da respetiva propina. 

 Admissão: os alunos interessados devem fazer a sua inscrição e respetivo 
pagamento até ao dia 28 de fevereiro de 2015 (Metais e Percussão), nos Serviços 
Centrais da Paróquia de Vila Nova de Anha (Segunda a Sexta-feira, entre as 9h-
12h30 e 14h-17h30) ou através de transferência multibanco (NIB: 0007 0000 
0087 4895866 23) enviando via e-mail o respetivo comprovativo de pagamento 
anexado à Ficha de Inscrição. 

 Nota: no caso de desistência, o montante correspondente ao pagamento 
da propina da inscrição não será reembolsado.  

 Reserva-se aos professores o direito de elaboração do programa da 
audição final. 

 Diploma: todos os alunos receberão um certificado de participação onde 
é mencionada a sua participação na sessão de aperfeiçoamento artístico. 

 

Condições de Inscrição: 

 Valor da Propina: 20€ (inclui inscrição) | 25€ (inclui inscrição e jantar). 

 Nota: as inscrições efetivadas após o dia 28 de fevereiro de 2015 serão 
alvo de um agravamento de 25%.  

 Para mais informações, contactar por e-mail: 
filarmonicacspvnanha@gmail.com 

 

Horários da Sessão de Aperfeiçoamento Artístico: 

Parte da Tarde: 14h30 – 19h30 | Concerto Final: 21h30. 

 

Outros: todos os casos omissos no presente regulamento serão alvo de decisão 
pela Direção da Filarmónica do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e pela 
Direção da Banda Sinfónica Portuguesa. 

    

Ficha de Inscrição: 

Nome: __________________________ 

Idade:  _______  

Nacionalidade: ___________________ 

E-mail: __________________________ 

Morada: __________________________ 

  __________________________ 

Cód. Postal: _____ - _____ ____________ 

Telefone:  ___________________ 

Telemóvel: ___________________ 

Instrumento: ___________________ 

Habilitações Musicais: ____________ 

_________________________________ 

Escola/Academia de Música que frequento: 

_________________________________ 

Banda Filarmónica: ___________________ 

Inscrição:  

        Inscrição    Inscrição + Alimentação 

 

 

 

A presente Ficha de Inscrição deve ser 

preenchida, fotocopiada e entregue nos 

Serviços Centrais da Paróquia ou enviada por 

mail para: 

filarmonicacspvnanha@gmail.com 
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