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CANTO TRADICIONAL

CAVAQUINHO

MODALIDADE PRESENCIAL
FORMADORA MARIANA CORREIA

MODALIDADE PRESENCIAL
FORMADOR VALTER LOUREIRO

Data de início e de fim de out. 2021 a jun. 2022 | Carga horária 50 horas | Horário
terças-feiras, das 18h00 às 19h30 | Objetivo geral dotar os participantes de métodos, de
técnicas gerais e pedagógicas a utilizar de acordo com os princípios técnicos da aprendizagem de
técnica vocal e de repertórios de Canto, da utilização e preservação da voz. | Público alvo
adultos (idade igual ou superior a 18 anos) | Número mínimo 8 / número máximo 12 | Valor
associados INATEL: 180,00€; não associados: 270,00€ (taxa de Inscrição associados INATEL:
10,00€; não associados: 15,00€) | Modalidades de pagamento possibilidade de pagamento do
valor em fracionamento mensal

Data de início e de fim de out. 2021 a jun. 2022 | Carga horária 50 horas | Horário
quintas-feiras, das 18h00 às 19h30 | Objetivo geral proporcionar a aprendizagem prática das
diversas variações e acordes do cavaquinho, técnicas e repertórios. | Público alvo adultos (idade
igual ou superior a 18 anos) | Número mínimo 8 / número máximo 12 | Valor associados
INATEL: 180,00€; não associados: 270,00€ (taxa de Inscrição: associados INATEL: 10,00€; não
associados: 15,00€) | Modalidades de pagamento possibilidade de pagamento do valor em
fracionamento mensal

CLASSE DE GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO

VIOLA

MODALIDADE PRESENCIAL
FORMADOR JOÃO XAVIER

MODALIDADE PRESENCIAL
FORMADOR SÉRGIO GALANTE

Data de início e de fim de out. 2021 a jun. 2022 | Carga horária 75 horas | Horário segundas
e quintas-feiras, das 10h00 às 11h00 | Objetivo geral proporcionar a melhoria das qualidades
físicas, de saúde e bem-estar do praticante, apresentando igualmente uma componente
lúdico-desportiva e de lazer. | Público alvo adultos (idade igual ou superior a 18 anos) | Número
mínimo 8 / número máximo 12 | Valor associados INATEL: 108,00€; não associados: 198,00€
(taxa de Inscrição associados INATEL: 20,00€; não associados: 25,00€) | Modalidades de
pagamento possibilidade de pagamento do valor em fracionamento mensal

Data de início e de fim de out. 2021 a jun. 2022 | Carga horária 50 horas | Horário
terças-feiras, das 16h30 às 19h30 | Objetivo geral dotar os participantes de conhecimentos
teóricos e práticos do instrumento musical (aprendizagem e/ou aperfeiçoamento), bem como
proporcionar-lhes as técnicas e os respetivos repertórios. | Público alvo adultos (idade igual ou
superior a 18 anos) | Número mínimo 6 / número máximo 8 | Valor associados INATEL:
€315,00; não associados: €405,00 (taxa de Inscrição associados INATEL: €10,00; não
associados: €15,00) | Modalidades de pagamento possibilidade de pagamento do valor em
fracionamento mensal
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