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CONCURSO 

Orquestra Clássica do Centro 

2º Fagote 

Está aberto concurso para segundo Fagote na Orquestra Clássica do Centro. 

O prazo para entrega de candidaturas:  15 de maio. 

Os candidatos selecionados para prestar prova serão notificados até ao dia 20 de 

maio.  

As provas terão lugar no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, nos dia 29 de 

maio. 

Da candidatura deve constar o Curriculum Vitae, contato telefónico e endereço de e-

mail a enviar por correio eletrónico para occ@orquestraclassicadocentro.org  

ou  

entregue em mão no Pavilhão Centro de Portugal, Avenida da Lousã, Parque Verde do 

Mondego em Coimbra.    
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Repertório para a prova: * 

 

1 - W. A. Mozart – Concerto para Fagote, em Sib Maior, K. 191, Andamento I e II:  

 

2 - Uma peça contrastante em termos de estilo (aceitam-se andamentos de Concertos ou 

Sonatas a partir do período Romântico). 

 

3 - Excertos de Orquestra.  

É obrigatória a preparação dos seguintes excertos*: 

 

L. Beethoven—Sinfonia No. 4 – Andamento IV – compassos (15–25), (184–190, (300–

302) 

M. Ravel—Boléro – 3 compassos depois do [2] até [3], 4 compassos depois do [4] até 7 

depois do [4] 

I. Stravinsky - A Sagração da Primavera – Solos de abertura até 7 compassos antes do 

[13] 

P. Tchaikovsky—Sinfonia No. 6 - Andamento I: Solos de abertura - Andamento I: 

compassos 102–129 

S. Prokofiev—Pedro e o Lobo - 1 compasso antes do [15] até 4 compassos depois do 

[16] 

H. Berlioz – Sinfonia Fantástica, Andamento IV: 15 compassos antes do [51] até o [53] 
(Fagote I) e andamento V: 8 compassos depois do [63] até 5 compassos depois do [64] 

 

 

* Se necessário, os interessados podem solicitar as partituras para o e-mail aqui 

indicado 

 

A Orquestra reserva-se o direito de não preencher o lugar se o júri assim o deliberar 

Do concurso resultará também uma classificação para lista de reforços. 
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