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Orquestra da Costa Atlântica – associação de música e cultura 
Direção Executiva & Artística: Ana Carolina Capitão 

Direção Musical: Luis Miguel Clemente 
www.oca-pt.org 
info@oca-pt.org 

Contacto: +351 967490085 

 
Orquestra da Costa Atlântica 

Regulamento para a Admissão de Instrumentistas 2018 
 

Geral 

1. A Orquestra da Costa Atlântica é uma orquestra portuguesa fundada em 2015, 
desenvolvida como parte integrante dos projetos da associação cultural sem fins lucrativos 
Orquestra da Costa Atlântica - associação de música e cultura; 
 

2. A direção executiva e artística da Orquestra da Costa Atlântica é da responsabilidade de 
Ana Carolina Capitão; 

 
3. A direção musical da Orquestra da Costa Atlântica está a cargo do maestro Luis Miguel 

Clemente; 
 

Calendário Geral 

1. Candidatura: 13 dezembro de 2017 até 14 de janeiro de 2018; 
2. Convocatória para as Audições: 15 de janeiro de 2018; 
3. Audição Presencial: 20 ou 21 de janeiro de 2018 em Esposende;  
4. Audição por Vídeo: receção dos vídeos até dia 19 de janeiro de 2018; 
5. Resultados das Audições: até 23 de janeiro de 2018; 
6. Colocação/Confirmação, aceitação e assinatura do termo de compromisso para integrar a 

Orquestra da Costa Atlântica: até dia 27 de janeiro de 2018. 
 

Condições Gerais de Candidatura 

1. A candidatura a instrumentista da Orquestra da Costa Atlântica pressupõe, desde logo, o 
conhecimento e aceitação integral deste regulamento; 

 
2. Os requisitos mínimos para candidatura são frequência do 12º ano ou 8º grau de instrumento; 
 
3. As candidaturas estão abertas para:  

• Flauta - vagas para músico reforço 
• Oboé - vagas para músico reforço 
• Clarinetes - 1 vaga para músico efetivo + músico reforço 
• Fagotes - 2 vagas para músico efetivo + músico reforço 
• Trompete - 1 vaga para músico efetivo + músico reforço 
• Trompa - 2 vagas para músico efetivo + músico reforço 
• Percussão - vagas para músico académico 
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• Violino - vagas para músico efetivo + músico reforço + músico académico 
• Viola d'arco - vagas para músico efetivo + músico reforço + músico académico 
• Violoncelo - vagas para músico efetivo + músico reforço + músico académico 
• Contrabaixo - vagas para músico efetivo + músico reforço + músico académico 

 
 

4. A candidatura à Orquestra da Costa Atlântica é composta por duas fases - candidatura e 
audição: 

3.1. CANDIDATURA: 
3.1.1. Preenchimento do formulário de candidatura disponível AQUI 
3.1.2. Pagamento de 5€ de quota de candidatura, remetendo o comprovativo 

(pode ser fotografia via telemóvel ou a confirmação de transferência 
bancária) para o email info@oca-pt.org ; 

3.1.3. A data limite de envio da candidatura é 14 de janeiro de 2018. 
 

3.2. AUDIÇÃO: 
3.2.1. Para instrumentistas de sopros e cordas residentes em Portugal 

Continental:  
3.2.1.1. Todos os candidatos que completem devidamente o ponto 4.1. são 

admitidos para a audição;  
3.2.1.2. A audição terá uma duração máxima de 15min. e consta de: 

a) Interpretação dos excertos orquestrais correspondentes 
(disponíveis para DOWNLOAD AQUI); 

b) Interpretação de uma obra de livre escolha: a obra a presentar 
pode ser solística e/ou andamento de concerto ou sonata; 

3.2.1.3. A audição é efetuada sem acompanhamento.  
 

3.2.2. Percussionistas e instrumentistas de sopros e cordas residentes em 
Portugal Insular ou no Estrangeiro: 
3.2.2.1. Todos os candidatos que completem devidamente o ponto 4.1. são 

admitidos para a audição;  
3.2.2.2. Os candidatos poderão efetuar a sua audição por vídeo, cumprindo 

a data limite de envio do vídeo de 19 de janeiro de 2018; 
3.2.2.3. A audição terá uma duração máxima de 15min. e consta de: 

a) Interpretação dos excertos orquestrais correspondentes 
(disponíveis para DOWNLOAD AQUI); 

b) Interpretação de uma obra de livre escolha: a obra a presentar 
pode ser solística e/ou andamento de concerto ou sonata;  

3.2.2.4. Procedimentos da submissão por vídeo: 
a) Os candidatos devem gravar a sua prova completa, sem 

acompanhamento, sem cortes de vídeo; 
b) Devem colocar o vídeo acessível através do youtube (ou outro 

serviço idêntico, sem restrições de visualização para o júri e sem 
ser necessário fazer qualquer tipo de download) e enviar o link 
de acesso por email para info@oca-pt.org devidamente 
identificado (nome do candidato, nome das obras). 
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Regime de Admissão 

1. Os candidatos são admitidos na Orquestra da Costa Atlântica como: 
1.1. Músico efetivo 
1.2. Músico reforço 
1.3. Músico académico (instrumentistas que frequentem o 12º ano ou o 8º grau de 

instrumento) 
2. Os candidatos selecionados para integrar a Orquestra da Costa Atlântica como músicos 

efetivos devem, em conformidade com os estatutos da Orquestra da Costa Atlântica – 
associação de música e cultura, tornar-se Sócio Músico da associação. A quota anual tem 
um valor de 15€ e o pagamento deverá ser efetuado aquando da confirmação de aceitação 
por parte do candidato.  

Remuneração 

1. Para o ano de 2018, a Orquestra da Costa Atlântica oferece a seguinte remuneração:  
1.1. Músico efetivo e músico reforço 

a) 1º Concerto (+ ensaio de colocação) de cada projeto: 100€; 
b) 2º Concerto (+ ensaio de colocação) e restantes do mesmo projeto (com o 

mesmo programa): 80€; 
c) Ensaios: 25€ por cada ensaio; 
d) Para além dos concertos, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, 

no âmbito de outras atividades musicais desenvolvidas pela associação, 
poderá solicitar a colaboração de instrumentistas que integram a Orquestra 
da Costa Atlântica. Para estas atividades o pagamento é acordado 
pontualmente. 
 

1.2. Músico académico 
a) Os músicos académicos terão oportunidade de participar em pelo menos 

dois estágios e concertos com a Orquestra da Costa Atlântica em 2018; 
b) Os músicos académicos recebem um diploma de Jovem Músico Promissor 

pela sua colaboração na temporada da Orquestra da Costa Atlântica. 
 

2. Os músicos admitidos como reforços e académicos podem ser convidados a integrar a 
Orquestra da Costa Atlântica como músicos efetivos ou reforço em 2019; 

3. As compensações financeiras atribuídas terão de condizer com a entrega de uma declaração, 
previamente disponibilizada pela direção da orquestra, correspondente ao valor a pagar. 

Ensaios e concertos 

1. A direção executiva da Orquestra da Costa Atlântica convoca com a antecedência mínima 
de 2 meses (salvo eventual exceção) os instrumentistas necessários para cada projeto; 

2. Os músicos integrantes da orquestra, serão informados sobre o local e datas de ensaios e 
concertos com um mínimo de um mês de antecedência do primeiro ensaio, sendo que, fica 
desde já consignado que os ensaios realizar-se-ão durante a semana, das 20.30h às 23.30h, e 
ao sábado, das 15h às 19h ou das 20.30h às 23.30h. Qualquer alteração aos ensaios, a direção 
comunicará aos músicos da orquestra com a devida antecedência; 

3. O local dos ensaios é na cidade de Esposende. Qualquer alteração ao local dos ensaios, a 
direção comunicará aos músicos da orquestra com a devida antecedência. 
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Disposições finais e casos omissos 
 
1. Este regulamento entra em vigor na data da sua publicação, o que ocorrerá após aprovação 

pela direção da Orquestra da Costa Atlântica – associação de música e cultura.  
2. Para efeitos de publicidade é publicado no sitio eletrónico da internet www.oca-pt.org e nas 

diversas redes sociais. 
3. Os casos omissos e as dúvidas relativas serão resolvidos pela Orquestra da Costa Atlântica 

– associação de música e cultura.  
 

Aprovado em 7 de dezembro de 2017, 
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