1º Concurso de Piano da Serra da Estrela - Seia
Regulamento

O 1º Concurso de Piano da Serra da Estrela - Seia é organizado pela Associação de
Arte e Imagem de Seia (AAIS) - Núcleo de Música e decorrerá entre os dias 21 e 23 de Junho
de 2019, na Casa da Cultura de Seia. O Concurso conta com o apoio do Conservatório de
Música de Seia – Collegium Musicum, da Escola Profissional da Serra da Estrela, da Câmara
Municipal de Seia e da Casa da Cultura de Seia.

Objetivos
-

Estimular a competição saudável entre os alunos, de forma a fomentar a sua
motivação e gosto pela música;
Promover e estimular a partilha de conhecimentos e práticas perfomativas;
Fomentar a interação e troca de experiências entre os alunos de várias faixas etárias;
Envolver a comunidade no projeto, promovendo e dinamizando a região;
Estimular o trabalho em rede entre as escolas e instituições da região;

Notas importantes:
1- Todos os participantes deverão executar o repertório de memória, não será permitida a
utilização de partituras;
2- O júri reserva-se no direito de não atribuir qualquer um dos prémios sempre que entender
que o mérito dos concorrentes não seja suficiente;
3- As decisões do júri são soberanas;
4- O júri pode atribuir Menções Honrosas quando entender que a prestação do participante o
justifica;
5- As provas poderão ser interrompidas caso o júri considere necessário;
6- Não serão atribuídos prémios Ex-Aequo;
7- Os premiados de cada categoria tocarão no concerto dos laureados, no dia 23 de Junho
(domingo), pelas 18h.

8- Todas as provas serão públicas e decorrerão no Auditório da Casa Municipal da Cultura de
Seia;
9- O repertório executado nas provas eliminatórias não poderá ser repetido nas provas finais;
10- Todos os participantes terão oportunidade de experimentar o piano antes das provas, em
horário a definir pela organização do concurso;
11- Ao inscrever-se, o candidato autoriza a utilização dos seus dados para exclusiva
promoção do concurso;
12- Serão da responsabilidade dos participantes os custos de viagens e alojamento, podendo
ser solicitada uma lista de parceiros com quem o concurso estabeleceu contacto;
13- Qualquer caso omisso no presente regulamento será tratado pela Organização do
concurso.

Eliminatórias / Provas Únicas

Este concurso será dividido em eliminatórias e prova final nas Categorias C e D,
havendo nas Categorias A e B uma prova única.
As categorias estão divididas por faixas etárias, da seguinte forma:
Categoria A: Alunos até aos 9 anos*
Categoria B: Alunos dos 10 aos 12 anos*
Categoria C: Alunos dos 13 aos 15 anos*
Categoria D: Alunos dos 16 aos 18 anos*
*o limite de idade para cada categoria tem por referência o dia 31 de Dezembro do ano que
precede o concurso
Os candidatos da Categoria A deverão apresentar:
- Duas peças, à sua escolha, não ultrapassando a duração máxima de 5 minutos.
Os candidatos da Categoria B deverão apresentar:
- Duas peças, à sua escolha, de carácter contrastante, não ultrapassando a duração máxima
de 10 minutos.
Os candidatos da Categoria C deverão apresentar:
- Eliminatória:
- Um estudo à escolha do candidato;
- Uma obra de J. S. Bach.
- Prova Final:
- Uma peça à escolha do candidato;
- Um andamento de Sonatina ou Sonata;
A prova final não deve exceder os 15 minutos de duração.

Os candidatos da Categoria D deverão apresentar:
- Eliminatória:
- Um estudo à escolha do candidato;
- Uma obra de J.S. Bach;
- Prova Final:
- Uma peça à escolha do candidato;
- Um andamento de Sonata clássica ou romântica.
A prova final não deve exceder os 20 minutos de duração.

Inscrições
Categoria A - 25€
Categoria B - 30€
Categoria C - 40€
Categoria D - 50€

As inscrições será consideradas válidas após a recepção do formulário de inscrição
preenchido online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUmMJ4Z6A_ZyhtfpejtQeDQS3GGUn2LRO6M46t8XcQn7cA/viewform?usp=pp_url e
do comprovativo de
pagamento, até ao dia 2 de Junho de 2019 (inclusive).
Este
formulário
também
pode
ser
descarregado
do
site
http://www.casadaculturadeseia.pt/nucleo-musica-aais.htm e entregue em mãos na Secretaria
do Conservatório de Música de Seia - Collegium Musicum até dia 2 de Junho (inclusive) ou
enviado via correio postal, com data limite de carimbo dos CTT de 1 de Junho de 2019, para
a morada:
Collegium Musicum - Conservatório de Música de Seia
Bairro do Crestelo (Antiga Escola Primária)
6270-469 Seia
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para o IBAN:
Titulular: Associação de Arte e Imagem de Seia
BIC/SWIFT: CCCMPTPL
IBAN: PT50 0045 4080 4026 6624 2718 9.

Em caso de desistência, o valor da inscrição não será reembolsado.

Prémios
Todos os participantes, independentemente da Categoria, terão direito a certificados
de participação.
Os vencedores do primeiro prémio da Categoria C e da Categoria D, terão também
direito a realizar um concerto, na abertura da edição do Concurso de Piano da Serra da
Estrela no ano de 2020, em data a definir pela organização do Concurso.
Categoria A
1º prémio - 100€
2º premio - 60€
3º prémio - Material Didáctico
Categoria B
1º prémio - 120€
2º premio - 80€
3º prémio - Material Didáctico
Categoria C
1º prémio - 200€
2º premio – 100€
3º prémio - Material Didáctico
Categoria D
1º prémio - 400€
2º premio – 200€
3º prémio – 100€

Júri
O Júri será constituído pelos seguintes professores:
- Paulo Oliveira (presidente do júri) (Professor na Academia Nacional Superior de
Orquestra - Metropolitana)
- João Bettencourt da Câmara (Professor na Universidade de Aveiro)
- Jill Lawson (Professora na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo-Branco)

Contactos
Email:
concursopsestrela@gmail.com
Página de Facebook
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-de-M%C3%BAsica-da-AAIS396841474484921/
Website:
http://www.casadaculturadeseia.pt/nucleo-musica-aais.htm
Parceiros:

Patrocinadores:

