
 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO MASTERCLASS com Telmo Miguel 

Artigo 1.º 

Definição e Organização 

1. A “Masterclass com Telmo Miguel” – doravante designada por Masterclass - é uma atividade 

destinada a executantes de Percussão, organizada pela Sociedade Musical Euterpe de Portalegre, 

que decorrerá no dia 19 de junho das 15h até 19h. 

 

Artigo 2.º 

Destinatários 

1. A Masterclass destina-se a executantes de percussão, integrantes do naipe de percussão da Banda 

da Sociedade Musical Euterpe de Portalegre e a percussionistas externos a esta associação, 

pertencentes a outras Bandas Filarmónicas ou ao ensino básico, secundário ou universitário de 

música. 

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

 

1. Esta Masterclass tem como objetivo o aprofundamento de conhecimentos dos participantes, bem 

como dar-lhes a oportunidade de conhecer, ouvir e trabalhar de perto com o clarinetista Telmo 

Miguel. 

 

Artigo 4.º 

Funcionamento 

 

1. A Masterclass decorrerá na sede da Sociedade Musical Euterpe de Portalegre, no dia e hora 

descritos no Artigo 1.º deste regulamento.  

2. A Masterclass será iniciada com uma performance do professor Telmo Miguel e com sugestões de 

exercícios de aquecimento/exercícios diários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artigo 5.º 

Inscrições 

1. As inscrições estão abertas até às 23:59 do dia 17 de junho de 2021. 

2. As inscrições deverão ser feitas pelo formulário online disponível através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQwrBEpwwR6o2eB_v91WgMB8Sos5iWKroS4zD

P6MWEa0MZlQ/viewform  

3. A inscrição só será validada depois de efetuado o pagamento do valor de participação e envio do 

respetivo comprovativo para o endereço de e-mail euterpe@euterpeportalegre.pt 

 

Artigo 6.º 

Valores de Inscrição e Métodos de Pagamento 

1. O acesso à Masterclass implica o pagamento do valor de inscrição: 

a. O valor da inscrição para Participantes Ativos é de 15,00€; 

2. O pagamento das inscrições deverá ser feito através de transferência bancária para o IBAN PT50 

0045 6290 4024 1814 2038 3, com o nome do inscrito na descrição. 

3. A validação da inscrição está dependente da receção do respetivo comprovativo de pagamento, de 

acordo com o ponto 3 do Artigo 5.º deste regulamento. 

 

Artigo 7.º 

Vagas e Seleção de Participantes 

1. A Masterclass tem um número limitado de vagas, de acordo com os seguintes parâmetros: 

a. Cada sessão está limitada a um máximo de 10 Participantes; 

2. No sentido de garantir as melhores condições técnicas e respeitar a lotação da sala, a organização 

reserva-se ao direito de selecionar participantes de acordo com a ordem dos seguintes critérios: 

a. Ser membro do naipe de percussão da Banda da Sociedade Musical Euterpe de Portalegre; 

b. Ser membro de uma banda filarmónica; 

c. Ordem de chegada das inscrições com respetivo comprovativo de pagamento. 

3. A organização poderá encerrar antecipadamente as inscrições para uma determinada modalidade, 
caso o número de limite de inscrições ultrapasse o número limite de vagas da referida modalidade. 

4. Em caso de não seleção ao abrigo dos pontos mencionados acima, o valor de inscrição será devolvido. 

 

 

 

Artigo 8.º 

Desistências 

1. Os inscritos podem desistir de participar na Masterclass. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQwrBEpwwR6o2eB_v91WgMB8Sos5iWKroS4zDP6MWEa0MZlQ/viewform
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2. Em caso de desistência, o montante de inscrição não será reembolsado. 

 

Artigo 9.º 

Acesso 

1. Depois da validação e seleção da inscrição, os(as) participantes receberão um e-mail de confirmação 

com todas as informações necessárias para aceder à Masterclass no dia e hora descritos no Artigo 1.º 

deste regulamento. 

 

Artigo 10.º 

Certificação 

1. Serão emitidos certificados de participação a todos os participantes. 

 

Artigo 11.º 

Casos Omissos 

1. Quaisquer omissões das presentes regras serão analisadas e decididas pela organização desta 

Masterclass.   

 

Artigo 12.º 

Disposições Finais 

1. Os contactos entre a organização e os inscritos serão feitos, preferencialmente, através de e-mail. 

2. Em caso de dúvida, os inscritos poderão entrar em contacto com a organização através do endereço 

de e-mail euterpe@euterpeportalegre.pt. 
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