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GRUPO CORAL “Nós p’ra Voz” - ao serviço da fraternidade 

REGULAMENTO INTERNO 

 

É NUM CONCERTO QUE SE AFIRMA UM CORO, MAS É NO ENSAIO QUE ELE SE CONSTRÓI.   

 
O Grupo Coral, adiante designado “Nós p’ra Voz” tem por objetivos: aliviar o esgotamento do cuidador informal, aproveitando 
os tempos livres dos seus associados e/ou colaboradores, apoiar a cultura e o lazer, promovendo o bem-estar, criando laços de 
amizade para o desenvolvimento humano e social.      
Assim, pela sua importância sociocultural, os membros do “Nós p’ra Voz”, juntamente com a Direção e restantes associados, 
tentarão encontrar projetos e soluções que garantam a sua qualidade e sustentabilidade.   
 
Capítulo I  

Objetivos gerais 

Artigo 1. O “Nós p’ra Voz” tem objetivos concretos de apresentar peças corais cuja natureza pode variar, mas que se revelem 
com qualidade e interesse de divulgação.   
Artigo 2. O “Nós p’ra Voz” está também vocacionado para atividades de intercâmbio com outros grupos congéneres, no sentido 
de divulgar o trabalho a nível coral, ou outro que seja objetivo estatutário da AFPA. 
Artigo 3. Os ensaios regulares têm lugar na Sede Social da Associação Fraterna de Prevenção e Ajuda – AFPA, ou noutro local 
reservado para esse efeito. 
 
Capítulo II 

Direitos dos Elementos do Coro/Coralistas 

Artigo 4. Cantar em coro, com o apoio de música, sob a orientação de um Diretor Artístico. 
Artigo 5. Conhecer o Regulamento Interno e participar na sua revisão. 
Artigo 6. Apresentar sugestões ou críticas relativas ao modo de funcionamento ou a alterações do repertório do coro, de forma 
fundamentada. 
Artigo 7. Entender na escolha do Diretor Artístico. 
Artigo 8. Ter conhecimento de todas as atividades do grupo e participar nas mesmas, sendo informados de possíveis alterações 
dos horários dos ensaios, concertos, ou outras atividades afins. 
Artigo 9. Ter uma pasta com o repertório e/ou partituras. 
Artigo 10. Somente participar nas atuações do coro, se tiver uma frequência regular nos ensaios. 
 
Capítulo III 

Deveres dos Elementos do Coro/Coralistas 

Artigo 11. Ser sócio da AFPA. 
Artigo 12. Ser assíduo, pontual e responsável. 
Artigo 13. Fazer-se acompanhar do material indispensável às atividades. 
Artigo 14. Respeitar e cumprir as instruções do Diretor Artístico. 
Artigo 15. Fazer silêncio e manter a concentração necessária durante os ensaios e atuações. 
Artigo 16. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento. 
Artigo 17. Exercer com dedicação os cargos para que tenha sido designado. 
Artigo 18. Colaborar no Plano de Atividades relativo ao “Nós p’ra Voz”. 
Artigo 19. Justificar as faltas perante o Diretor Artístico. 
Artigo 20. Avisar o Diretor Artístico de possíveis alterações que surgirem, referentes aos seus dados biográficos, telefone, 
telemóvel ou correio eletrónico. 
Artigo 21. Disponibilizar-se como solista ou instrumentista, se para isso for solicitado, aquando de atividades do coro, ou 
paralelas a estas, como o caso da Trupe de Reis da AFPA. 
Artigo 22. Cuidar da sua indumentária e da sua apresentação nos espetáculos. 
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Capítulo IV 

Repertório 

Artigo 23. O princípio orientador da escolha de todos os temas corais e polifónicos é sempre o da qualidade, podendo ter em 
conta uma diversidade de estilos. 
Artigo 24. A língua em que o tema foi composto pelo autor, não deverá ser nunca impeditiva da execução do mesmo pelo “Nós 
p’ra Voz”, desde que seja garantido o rigor da pronúncia e a compreensão do texto. 
Artigo 25. A diversidade do repertório deverá adaptar-se também a um Plano de Atividades que terá em conta as festividades 
anuais ou outras festas de natureza ocasional para as quais o “Nós p’ra Voz” venha a ser convidado. 
Artigo 26. Caberá ao Diretor Artístico, em concertação com os elementos do coro, a decisão sobre a escolha dos temas a ensaiar 
ou executar em concertos. 
Artigo 27. Embora privilegiando o repertório “a capella” (só vozes), este ainda deverá ter em conta a possibilidade de se adequar 
a um projeto sinfónico. 
 
Capítulo V 

Disciplina 

A intervenção disciplinar é da competência do Conselho Disciplinar.  
Composição. O Conselho Disciplinar é composto por: o Diretor Artístico; um elemento designado pela direção da AFPA; um 
elemento de cada naipe ou grupo de vozes; 
Artigo 28. Todos os coralistas estão sujeitos a sanções disciplinares quando cometam algumas das seguintes infrações: 
- Promovam o descrédito da coletividade, pública ou particularmente. 
- Criem ou fomentem climas de indisciplina ou desorganização da coletividade.  
§ Único - No caso de incumprimento dos deveres, estarão sujeitos ao regime disciplinar dos estatutos da AFPA. 
Artigo 29. Em caso de desistência, entregar o material que lhe está confiado pela AFPA.  
Artigo 30. A falta de assiduidade não será tida como falta de disciplina, uma vez que se acredita no sentido de responsabilidade 
pessoal e cívica de cada coralista e na sua eventual disponibilidade. Contudo, o Diretor Artístico deverá alertar os elementos 
mais faltosos e acolher as suas justificações. 
 

Capítulo VI 

Direitos do Diretor Artístico 

Artigo 31. Ser respeitado pelos elementos do coro. 
Artigo 32. Ter conhecimento do Regulamento Interno e de possíveis alterações. 
Artigo 33. Ser informado previamente das novas propostas referidas no Plano de Atividades. 
Artigo 34. Ter as chaves das portas de acesso à sala de ensaios e direito ao seu uso. 
Artigo 35. Advertir o elemento do coro que manifeste conduta inadequada. 
Artigo 36. Convocar, se assim o entender, o Conselho Disciplinar, de acordo com o Capítulo V deste Regulamento Interno. 
 
Capítulo VII 

Deveres do Diretor Artístico 

Artigo 37. Garantir a qualidade de execução das peças polifónicas “a capella” ou com apoio instrumental. 
Artigo 38. Sugerir temas polifónicos para o repertório do coro, de acordo com o Capítulo IV deste Regulamento Interno. 
Artigo 39. Ter conhecimento do Regulamento Interno e consensualizar a sua revisão, quando necessário. 
Artigo 40. Preparar os ensaios semanais e, em caso de atuação, o ensaio geral. 
Artigo 41. Fazer uma prova de ingresso aos novos elementos que queiram pertencer ao coro, integrando-os segundo a voz nos 
naipes a que melhor se adequam e escolher os respetivos solistas. 
Artigo 42. Motivar o coro, sempre que possível ou achar necessário, para uma melhoria dos seus conhecimentos musicais e 
atuações. 
Artigo 43. Ser assíduo e pontual.  
Artigo 44. Quando não for possível realizar o ensaio, deve avisar antecipadamente um dos elementos da Direção. 
Artigo 45. Acompanhar o coro nas suas atividades. 
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