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Escola de Música São Teotónio
Rua do Brasil, nº 49, 3030 - 175 COIMBRA
Tel 239 701 467 Fax 239 717 733
www.steotonio.pt

Inscrições e informações
concurso.piano@steotonio.pt
938514494

As inscrições deverão ser enviadas
até ao dia 03 de maio de 2019 (inclusive).

MÉDIA PARTNER

APOIOS

10-11-12
MAIO
2019

ORGANIZAÇÃO

CINETEATRO CST
COIMBRA

• Categoria E
I Prémio - Diploma e 200€
II Prémio – Diploma e 150€
III Prémio – Diploma e 100€

O concurso realizar-se-á numa prova única.

O concurso está dividido nas seguintes categorias:

programa a
interpretar

CATEGORIAS / PROGRAMAS

email

data de
nascimento

• Categoria F
I Prémio - Diploma e 250€
II Prémio – Diploma e 200€
III Prémio – Diploma e 150€

Categoria A – até aos 8 anos: (5 min. max)
Três peças de livre escolha de carácter contrastante

Categoria B – até aos 10 anos: (7 min. max)
Três peças de livre escolha de carácter contrastante

Categoria C – até aos 12 anos: (10 min. max)
Três peças de livre escolha de carácter contrastante

Categoria D – até aos 14 anos: (15 min. max)

Eliminatória: Uma peça polifónica e estudo (15 min. max)
Final: Duas peças de livre escolha de carácter contrastante (20 min. max)

Categoria F – até aos 22 anos:
Eliminatória: Uma peça polifónica e estudo (15 min. max)
Final: Duas peças de livre escolha de carácter contrastante (30 min. max)

Categoria 4 / 6 mãos - até aos 15 anos: (15 min. max)
Duas peças contrastantes

* As obras devem ser executadas sem repetições e a cada
prova não poderá exceder a duração máxima indicada.

Numerário

Categoria E – até aos 17 anos:

MODOS DE PAGAMENTO

Três peças de livre escolha de carácter contrastante

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório)

• Categoria D
I Prémio – Diploma e 150€
II Prémio – Diploma e 100€
III Prémio – Diploma e 50€

Data _________ / ______________________ /__________

I, II, III Prémio – Diploma, Material didático

categoria

• As decisões do júri são soberanas e delas não haverá recurso.

• Categoria A, B, C e 4 / 6 mãos

escola

• As provas terão lugar no Cineteatro do Colégio São Teotónio.
• Todas as provas serão públicas, as obras devem ser apresentadas de memória, com exceção para a Categoria a 4/6 mãos.
• Após o envio da inscrição, as obras a executar no Concurso
não podem ser alteradas.
• A ordem de apresentação dos candidatos será determinada
pela ordem alfabética dentro da categoria em que concorrem
• A organização do concurso determinará um número máximo
de candidatos por categoria. As inscrições serão admitidas
por ordem de chegada.
• Será considerada a idade que os concorrentes terão até ao
dia 31 de dezembro de 2018, sendo obrigatório o envio da
fotocópia do B.I.
• O júri será constituído pelos seguintes elementos:
Álvaro Teixeira Lopes, Shao Xiao Ling, Tatiana Malguina
e Pe. Manuel Carvalheiro Dias.

Serão atribuídos os seguintes prémios:

telefone

PROVAS

PRÉMIOS

(completa)

Escola de Música São Teotónio, Departamento de Teclas

• Os casos omissos serão resolvidos
pela organização do concurso.

morada

ORGANIZAÇÃO

• O júri poderá, se assim o entender,
atribuir menções honrosas.

nif

• O XIV Concurso Internacional de Piano da Escola de Música
São Teotónio decorrerá nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019
no Cineteatro do Colégio São Teotónio
• O concurso está aberto à participação de alunos das Escolas
de Ensino Especializado/Vocacional de Música e a todos os
alunos que estejam interessados, desde que se respeitem os
programas e as idades do escalão em que se inscrevem.
• As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 3 de maio de 2019.
• As inscrições serão admitidas, por ordem de chegada, num
número máximo de 15 em cada categoria
• Juntamente com o boletim de inscrição deverá ser efetuado o
pagamento: Categorias A e B - valor de 40€ (para os alunos
da EMST o valor será de 30€); Categorias C, D e E - 50€ (para
os alunos da EMST - 40€), Categoria F – 60€; Categoria 4 ou
6 mãos - 50€/75€/grupo
• Em caso de desistência não será reembolsado o valor da taxa
de inscrição.
• Os candidatos deverão facultar ao júri fotocópias das partituras do
programa que vão interpretar, aquando o momento da inscrição.
• No dia 12 de maio realizar-se-á o concerto de laureados com
a entrega de diplomas e prémios. Os concorrentes laureados
devem estar presentes na cerimónia de entrega de prémios
e os indicados pelo júri deverão participar no concerto de
encerramento, sob pena de não receberem os respetivos
diplomas e prémios. Este concerto não será remunerado.
• A organização poderá efetuar registos fotográficos, áudio ou
vídeo das provas dos concorrentes e de outras apresentações
integradas no concurso para fins de divulgação, não podendo
ser exigida por parte dos participantes qualquer reclamação
ou compensação monetária.

nome

CONDIÇÕES GERAIS

Cheque nº _________________ Banco ______________________, (à ordem de SÃO TEOTÓNIO, S.A.)

• O júri poderá, se assim o entender,
não atribuir qualquer um dos prémios.

Transferencia bancária IBAN: PT50 0035 2021 0002 3554 13051 (CGD) | NIB: 0035 2021 0002 3554 13051 (CGD)
Enviar comprovativo identificado com o nome do candidato para contabilidade@steotonio.pt.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DA ESCOLA DE MÚSICA SÃO TEOTÓNIO

INSCRIÇÃO

XIV CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO

