
 
REGULAMENTO 2019 
 
1 | DATAS 
Os cursos decorrem de 15 a 19 de abril de 2019. 
 
2 | CONCERTO FINAL 
No dia 19 de abril pelas 18h00 realizar-se-á a Cerimónia de Encerramento e 
o Concerto Final dos alunos dos Cursos, escolhidos pelos respetivos 
professores, onde se procederá à entrega dos Diplomas. 
Este concerto está integrado na programação da S.I.M.E. – Semana 
Internacional de Música Erudita 
 
3 | DOS ALUNOS 
3.1 | INSCRIÇÕES 
Os alunos deverão inscrever-se através do preenchimento da Ficha de 
Inscrição on-line e pagamento da respetiva propina. 
 
3.2 | TIPO DE FREQUÊNCIA 
Os alunos serão divididos em: 
 

a) Alunos Executantes – com direito a aulas individuais e/ou coletivas e à 
assistência dos outros cursos. 

b) Alunos Ouvintes – com direito a assistência às aulas de todos os 
cursos. 

 
3.3 | ADMISSÃO 
 
3.3.1 | Reserva-se ao professor o direito de organizar provas de admissão 
aos alunos que se propõem como executantes. 
 
3.3.2 | A seleção dos alunos executantes é da exclusiva responsabilidade dos 
professores. 
 
3.3.3 | Os alunos executantes devem enviar no momento da inscrição 
fotocópia da(s) parte(s) de piano da(s) obra(s) que desejam trabalhar 
nos Cursos. A falta de envio terá como consequência provável a não 
execução dessa(s) obra(s) no Concerto Final, circunstância que será da 
exclusiva responsabilidade dos alunos. 
 
3.3.4 | Os alunos não admitidos como executantes passam à categoria de 
ouvintes, com direito ao reembolso da diferença da sua propina. 
 
3.3.5 | Os alunos ouvintes serão admitidos apenas através da regularização 
do seu processo de inscrição. 
 
3.4 | ASSIDUIDADE 
3.4.1 | Os alunos ouvintes têm que assistir a 2/3 das aulas do(s) curso(s) em 
que estão inscritos para terem direito a Diploma. 
 



3.5 | DIPLOMA 
3.5.1 | Aos professores reserva-se o direito da atribuição do Diploma. 
 
 
3.6 | CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 
Executantes - € 90,00 
Ouvintes - € 50,00 
 
Inscrições fora do prazo – Agravamento de € 5,00 sobre o valor de cada 
inscrição a pagar. 
 
Os alunos interessados deverão fazer a sua inscrição e respetivo pagamento 
até uma semana antes do início do curso respetivo no Secretariado dos          
“Cursos de Aperfeiçoamento Musical em Vila do Conde” ou enviar para 
camus.viladoconde@sapo.pt com o respetivo comprovativo de transferência 
bancária para o IBAN: PT50.0079.0000.62899502101.25 (Associação para 
Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde). 
 
As inscrições efetuadas fora do prazo acima indicado, estarão sujeitas à 
existência de vaga, a qual carece de confirmação junto da Direção Artística 
dos “Cursos de Aperfeiçoamento Musical em Vila do Conde” e não do 
professor. 
 
Os alunos e Professores do Conservatório de Música de Vila do Conde, 
beneficiam de um desconto de 15% sobre o total a pagar. 
 
 
 
Se optar por pagamento por cheques ou vale postal deve o mesmo ser 
endossado a: 
 
ASSOCIAÇÃO PARA DEFESA DO ARTESANATO E PATRIMÓNIO DE 
VILA DO CONDE - CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE VILA DO CONDE 
Centro Municipal de Juventude 
Av. Júlio Graça, 580 | 4480-672 Vila do Conde 
Telefone – 252 633 520  
Telemóvel - 935 545 024  
E-mail: camus.viladoconde@sapo.pt 
 
 
 
 
NOTA | Em caso de desistência, o montante correspondente ao pagamento 
da Inscrição não será reembolsado.  
 
 
 
 
 



 
 
   

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
(Versão para impressão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
IDADE_____ 
 
ENDEREÇO___________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
CIDADE_______________________________________________________ 
 
CÓDIGO POSTAL_______________________________________________ 
 
TELEFONE____________________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________ 
 
NIF___________________________________________________________ 
 
 

CURSOS EXECUTANTE OUVINTE 
o VIOLONCELO o o 
o GUITARRA o o 
o PIANO o o 
o VIOLINO o o 
 
 
 
 
 

	



 
 
 
 
OBRAS QUE DESEJA ESTUDAR 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
ESTUDOS MUSICAIS REALIZADOS 
 
______________________________________________________________ 
 
 
DATA 
 
______________________________________________________________ 
 
 
OBSERVAÇÕES 
 
Anexar a parte de piano das obras que pretende trabalhar nos cursos – ver 
3.3.3 do Regulamento. 
Este boletim de inscrição deverá ser enviado até uma semana antes do inicio 
do curso respetivo, devidamente preenchido e acompanhado da quantia total 
dos Cursos, através de correio ou para camus.viladoconde@sapo.pt com o 
devido comprovativo de transferência bancária para o IBAN: 
PT50.0079.0000.62899502101.25 (Associação para Defesa do Artesanato e 
Património de Vila do Conde). 
Este boletim de inscrição pode ser fotocopiado. 
 
INFORMAÇÕES 
 
Secretariado dos Cursos de Aperfeiçoamento Musical em Vila do Conde - 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE VILA DO CONDE 
Centro Municipal de Juventude 
Av. Júlio Graça, 580 | 4480-672 Vila do Conde 
Telefone – 252 633 520 
Telemóvel - 935 545 024  
E-mail: camus.viladoconde@sapo.pt 
 
 
DIREÇÃO ARTÍSTICA  
Aires Pinheiro  
Nuno Oliveira 
 
 


