
Carrilhão LVSITANVS 

Especificações técnicas 

Conjunto: 

Comprimento: 11,0m; Largura: 2,5m; Altura: 4,0m 
Peso 22.500Kg 
 

Sinos: 

Carrilhão em Fá com 63 sinos 
Sinos de gama média-pesada 
Tessitura: D#1, F1, G1 - cromática - G6. 
Sino Maior: D#1, Ø 1.307mm, Altura 1.050mm, Peso=1.372kg  
Sino Menor: G6, Ø 141mm, Altura 112mm, Peso=5,6kg 
Peso aproximado de sinos: 6.858Kg 
 

Consola: 

Consola EK-63.25RC-CL em madeira e aço inox 
Teclado com 63 teclas 
Pedaleira com 25 pedais de colocação radial e côncava 
Mecânica de grande precisão e acabamentos de excelente 
qualidade 
Peso aproximado da consola: 200Kg 
 

Estrutura: 

Gaiola em aço limitada a um contentor marítimo de 20’ 
Grade de suporte dos sinos em aço perfilado 
Travessas de suporte dos sinos em aço perfilado 
Cabina fechada com painéis em vidro temperado 
Peso aproximado da estrutura: 4.000Kg 
 

Semirreboque: 

Berço porta-contentores com chassis e fixação para um contentor 
marítimo de 20’ 
Duplo eixo traseiro com suspensão pneumática 
Duas sapatas de apoio com acionamento mecânico. 
Peso aproximado do semi-reboque: 3.000Kg 
 

Tractor: 

MAN TGX 18.480, Potência 480cv 
Peso Bruto 7.200Kg, Carga máxima 13.000Kg (na quinta roda) 
Cabina profunda e alta com dois lugares, painel de comandos 
ergonómico, sistema GPS, beliche, frigorífico, armários e ar 
condicionado 

Carrilhão LVSITANVS 

Atividades artísticas 

 

O Carrilhão LVSITANVS, a solo ou em conjunto, poderá realizar 
concertos dos mais variados géneros musicais assim como nos 
mais diferenciados ambientes. 

 

Poderão ser tocadas peças de vários tipos: 

Z Eruditas, nos estilos medieval, renascentista, barroco, 
clássico, romântico, moderno ou contemporâneo; 

Z Música pop, rock, techno ou bandas sonoras de filmes; 

Z Música popular, fado ou música do mundo; 

Z Música temática, como por exemplo a de intervenção; 

Z Ou outros. 

 

O Carrilhão LVSITANVS poderá ser ouvido: 

Z Ao ar livre ou em grandes pavilhões; 

Z A solo ou juntamente com outros instrumentos solistas, 
orquestras, bandas, agrupamentos musicais, corais ou de dança; 

Z Participando em concertos, em festas populares ou em 
feiras medievais;  

Z Como entertainer em conferências, casamentos, 
aniversários, piqueniques, ou outros encontros; 

Z Animando festas de rua pelo Natal, Passagem de Ano, 
Santos Populares, São Valentim (dia dos namorados), Festas da 
Cidade, ou outros. 

Permitindo o Carrilhão LVSITANVS um sem número de 
solicitações, a CICO aguarda, consoante os desejos dos 
respetivos interessados, os mais diversos pedidos de propostas 
para atuações com o seu carrilhão. Atendendo à diversidade dos 
pedidos e às particularidades de cada um, os serviços da CICO 
a todos atenderão sempre empenhados em a todos satisfazer. 

Solicitamos a quem nos contactar, o favor de o fazer com 
considerável antecedência para que, atempadamente, possamos 
responder. 

 
 

 

 



 

 
 

CICO - Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão 
Rua Luís de Camões, nº 9, sala 8 
2250-066 Constância 
 
Apartado 31 
2250-909 Constância 

+351 96 666 18 29   (Prof. Ana Elias) 

+351 96 666 18 29   (Dra. Sara Elias) 

+351 96 309 13 87   (Eng. Alberto Elias) 

Geral - E-mail: cico.constancia@gmail.com 

Concertos - E-mail: carrilhao.lvsitanvs@gmail.com 

Blog: www.cico-constancia.blogspot.com 

www.facebook.com/cico.constancia   (cico constância) 

www.facebook.com/carrilhao.lvsitanvs.2015   (carrilhão lvsitanvs page) 

 


