
Informações úteis  e Preçário 
 

O horário decorre entre as 9h e as 19h, com pausa para almoço e intervalos a 
meio da manhã e da tarde. 
O curso de Técnica Vocal proporciona aos formandos que se encontrem 
impossibilitados de frequentar o mesmo no horário normal, duas horas diárias 
em horário pós-laboral, das 17:00 às 19:00. 

Custos: Direção Coral A – 240€ 

Direção Coral B – 240€ 

Direção Coral C – 260€ 

Técnica Vocal – 130€ 
 

Os valores de Direção Coral já incluem a frequência do curso de Técnica Vocal. 

Todos os montantes incluem alojamento nos locais previstos. A lotação é 

limitada e será distribuída por ordem de inscrição. 

As instalações do alojamento permitem confecionar refeições, mas a 

organização disponibiliza uma refeição com inscrição diária no valor de 5€. 

A inscrição no curso é efetuada por formulário no site  cursovilafranca.pt, no 

separador Inscrição. Até 6 de julho (um mês antes do início do curso), na 

ocorrência de qualquer eventualidade que impeça a participação, não serão 

devidas quaisquer propinas se a organização for contactada. Após essa data, 

o pagamento do curso é devido independentemente da assiduidade e pode ser 

efetuado até ao último dia do mesmo, juntando os valores das refeições 

efetuadas. A data limite de inscrição será 29 de julho de 2022. 

 

Professores 
 

Edgar Saramago - Artur Pinho Maria – João Santos Dias – Flávio Ulisses 
Cardoso – José Carlos Bago d’Uva – Mariana Julião 
 

 

 

XXVI Curso de Direção Coral  e  

Técnica Vocal  do Concelho de Vi la  

Franca de Xira  

 

De 6 a 14 de agosto de 2022 

 

Palácio da Quinta Municipal do Sobralinho 

 
Estreou em 1995, no Coro do Ateneu Artístico Vilafranquense, e desde então o 

curso tem estado na base da formação em direção coral e técnica vocal de 

muitos diretores corais bem conhecidos dos palcos portugueses. 

 Desde 2010 é organizado pela ACAN - Associação Coral Ares Novos, o curso 

destina-se a: 

 •    Professores de formação musical, canto e classes de conjunto (coro ou 

instrumentos); 

•    Maestros de coros, orquestras e bandas; 

•    Estudantes de música em geral e de direção em particular; 

•    Professores de música; 

•    Professores de todos os graus de ensino geral;  

•    Cantores profissionais e amadores; 

•    Profissionais da voz. 

  
Os inscritos em Direção Coral serão avaliados no primeiro dia de trabalho e 

aconselhados a incorporarem um dos três níveis de trabalho, consoante a sua 

experiência e/ou formação específica: 

Apoio: 

http://cursovilafranca.pt/


A – Principiantes; 

B – Experientes; 

C – Formados na especialidade. 

 
Todos os inscritos em Direção Coral frequentam: 

Aulas diárias individuais de técnicas de ensaio e de concerto; 

Aulas diárias de ensaio com coro; 

Aulas de grupo de direção; 

O curso de Técnica Vocal. 

Ensaio de Repertório (incorporam o coro de curso).  

  
O curso de Técnica Vocal destina-se a todos os interessados em melhorar as 

suas prestações e a sua saúde vocal. 

Os inscritos em Técnica Vocal frequentam duas aulas personalizadas de 

canto diárias e incorporam o coro de curso. 

 

Conteúdos Abordados 
Direção Coral 

•    Técnicas básicas de ensaio (afinação, timbre, equilíbrio,     

compreensibilidade do texto, etc.); 

•    Técnicas de direção; 

•    O gesto e a expressividade; 

•    Domínio do gesto; 

•    Gesto e andamento; 

•    Gesto preparatório; 

•    Dinâmica, fraseado, articulação, afinação e timbre pelo gesto; 

•    Análise e interpretação.          

  
 

Técnica Vocal 

•    Relaxamento e ativação; 

•    Trabalho postural; 

•    Articulação; 

•    Respiração; 

•    Vocalização; 

•    Tessitura e registração; 

•    Colocação e ressonâncias; 

•    Homogeneização e afinação; 

•    Fraseado, dinâmica e expressividade. 

Repertório 
O repertório do curso é enviado a todos os inscritos alguns dias antes do início 

do curso. No primeiro dia, cada participante ensaiará e dirigirá uma ou várias 

peças à sua escolha de um repertório de trabalho adequado às suas 

capacidades e experiência. 

O número de peças que compõem o repertório proposto é superior ao que se 

poderá apresentar no concerto final de curso e engloba todos os estilos e 

épocas, desde a Ars Nova, Renascença, Barroco, Classicismo, Romantismo, 

Modernos e Contemporâneos, permitindo a escolha de um programa eclético 

para o concerto final. 

Os participantes podem trazer peças à sua escolha para serem trabalhadas 

durante o curso e apresentadas no concerto final. 

No curso de Direção Coral propor-se-á a cada formando a interpretação de uma 

ou duas peças, baseada na sua análise formal e estilística, e que será realizada 

apenas por recurso ao gesto técnica e expressamente correto. Sublinha-se que 

a interpretação exclusivamente pelo gesto constitui a essência da escola 

holandesa aqui representada, na qual o diretor coral ou de orquestra é 

executante, portanto o responsável por todos os aspetos musicais no momento 

da execução, e não apenas ensaiador. 

Este curso pretende lançar as bases de uma Escola de Direção ativa, que 

forneça as bases teóricas e técnicas imprescindíveis para a formação de 

“maestros” capazes de dirigir tanto coro como orquestra. 

 


