


VEM DESCOBRIR O TEU INSTRUMENTO

Cravo 

14 de março às 18h30 – SALA 3.09

Flauta de Bisel

16 de março 23  das 17h00 às 19h00 – SALA 4.04

 Audição seguida de sessão de esclarecimento aos candidatos

29 de março das 18h00 às 18h45 – SALA 3.10 

Aula aberta de Iniciação

Acordeão 

20 de março às 19h00 – SALA 4.08

Flauta Transversal

21 de março  das 19h20 às 20h05 – SALA  1.11

16 de março das 18h30h e as 19h30h - SALA 1.24

Viola d’arco

29 de março  das 17h45  às 19h15 - SALAS 3.03 e a 3.11

Trompete

20 de março às 17h00 – SALA Cenjor 1 - para os alunos do secundário, convidados a assistirem 
as provas de recital do curso profissional , havendo, depois das provas, lugar a uma conversa 
com os candidatos.

21 de março às 18h00 – SALA 4.04 - para os alunos de iniciação e básico, convidados a 
assistirem a audição com alunos da EAMCN, com os respectivos encarregados de educação, 
havendo, depois da audição, lugar a uma conversa com os candidatos.



Órgão

24 de março das 17h00 e às 19h00 -  Sala 3.01

27 de março das 16h30 às 17h30 - Sala 3.01

Harpa e Alaúde

30 de março - 18h00 e 19h15 – SALA 4.01 – Harpa e Alaúde – “Tanta(s) corda(s), tanta(s) 
história(s)! 

Audição, seguida de sessão de esclarecimento aos candidatos

Contrabaixo

25 de março das 10h00 às 12h00 - SALA 4.05

Guitarra

30 de março - 18h00 – SALA Cenjor 1- "São Guitarras, meu senhor!" alunos de iniciação,  
básico, secundário e profissional

Audição, seguida de sessão de esclarecimento aos candidatos

Guitarra Portuguesa

31 de março - 18h30 – SALA  4.01 

Violinos

Professor Luís Cunha - 27 março das 17h40 às 18h30 - SALA 3.11 

Professor Pedro Lopes - 23 de março das 18h30 às 19h15 - SALA 3.02

Professora Raquel Cravino - 14  de março das 18h25 às 19h15 - SALA 4.03

Professora Joana Cipriano - 1 de abril das 10h00 às 11h30 - SALA 3.05

Fagote

1 de abril das 10h00 às 12h00 – SALA 4.01



Audição, seguida de sessão de esclarecimento aos candidatos

Trombone

27 de Março - 18.30h - SALA 4.04

Violoncelo

23 de março das 18h30 às 20h00 - SALA 4.02

29 de março das 18h00 – SALA 4.04

Audição, seguida de sessão de esclarecimento aos candidatos

Viola da Gamba

30 de março – 17h00 - SALA 4.01

Sessão de esclarecimento aos candidatos. Também dedicada aos alunos de violino, viola 
d’arco, violoncelo, contrabaixo e guitarra (ou outros) que tenham interesse em conhecer o 
instrumento.

Percussão

28 de março -17h30 - SALA 4.04

Audição, seguida de sessão de esclarecimento aos candidatos                     

Clarinete

21 março – 18h00 - SALA 3.05 

Trompa

18 de março – 10h00 – SALA Cenjor 1

Oboé



25 de março 10h00 – SALA 4.01

Saxofone

dia 24 de março - às 17h00 - SALA 1.11 – masterclasse, seguida de sessão de esclarecimento 
aos candidatos    

      

Canto

dia 6 de maio - 11h00 – alunos candidatos ao curso secundário (todos os regimes) e 
profissional - sessão de preparação para audições através de inscrição para o email: 
ap18russo@emcn.edu.pt

alunos do básico (desde o 5º ano de escolaridade) - entrar em contato para agendamento, 
através do e-mail: dutrarute@emcn.edu.pt

          




