XIII CONCURSO LUSO-ESPANHOL DE FAFE - CLARINETE|GUITARRA
O Concurso Luso-Espanhol, organizado pela Academia de Música José Atalaya,
destina-se a instrumentistas nascidos ou residentes em Portugal e Espanha, com
idades até aos 20 anos, desde que não frequentem o Ensino Superior.
OBJETIVOS DO CONCURSO:
• Promover e incentivar o estudo do Clarinete e da Guitarra.
• Possibilitar o intercâmbio musical entre instrumentistas de diferentes
escolas e o convívio de diversos níveis etários e vivências musicais.
• Proporcionar aos estudantes a oportunidade de divulgar o seu trabalho e
de o verem reconhecido.
REGULAMENTO
OS CONCURSOS serão abertos ao público e decorrerão:
• Nos dias 4 e 5 de maio de 2019, na SALA MANOEL de OLIVEIRA (GUITARRA)
e no TEATRO-CINEMA de Fafe (Clarinete).
• Os concorrentes podem inscrever-se num só escalão.
• Os concorrentes não podem inscrever-se num nível em que já tenham obtido
o 1º prémio.
• Só será admitido um número médio de 15 candidatos por Escalão.
• A idade dos concorrentes terá como referência o dia 31 de dezembro de
2018.
• A data limite de inscrição é até ao dia 23 de abril de 2019 (Clarinete e Guitarra).
• Cada participante deverá inscrever-se mediante o preenchimento da ficha de
inscrição na nossa página www.amjatalaya.net .
• São documentos obrigatórios a ficha de inscrição devidamente preenchida,
partitura do programa a ser executado (inclusive as partes de piano quando
solicitado o pianista da organização), documento de identificação pessoal,
fotografia tipo passe atualizada e pagamento da inscrição.
• O pagamento da inscrição poderá ser realizado por transferência bancária
(I.B.A.N. PT50 0045 1110 4013 0511 167 80 da Caixa Agrícola de Fafe), ou por
cheque à ordem da Associação Cultural de Educação pelas Artes. No caso de
pagamento por transferência bancária, terá que ser anexado o respetivo
comprovativo à inscrição.
• Não é necessário o envio de partituras das peças obrigatórias.
• Qualquer alteração ao repertório deverá ser acordada diretamente com a
comissão organizadora do concurso.
• As inscrições terão os seguintes valores:
▪ Concorrentes da Academia – 25€
▪ Concorrentes externos – 40 €
▪ Concorrentes externos com pianista acompanhador da organização:
▪ 60€ para concorrentes com prova única;
▪ 80€ para concorrentes com prova Eliminatória.
• O valor pago será devolvido se a inscrição não for validada.
• Os concorrentes que solicitem pianista acompanhador da organização, devem
estar atentos, para se inscreverem na nossa página, onde marcarão o ensaio
com o pianista.
• As decisões do Júri serão inapeláveis.
• O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer um dos prémios.
• O Júri reserva-se o direito de interromper as provas.
• Será valorizada a qualidade e variedade do repertório.
• Podem ser atribuídos primeiro, segundo e terceiro prémios em cada escalão,
podendo também ser atribuídas menções honrosas. Não haverá lugar à
atribuição de prémios em ex-aequo, salvo em situações verdadeiramente
excecionais e sempre em articulação com a Organização do Concurso.
• Os horários das provas serão afixados na nossa página logo que possível.
• Os concorrentes deverão apresentar-se nas instalações da Academia de
Música José Atalaya trinta minutos antes da prova. Se o concorrente não
estiver presente no momento da prova, será excluído salvo qualquer situação
excecional que fica sujeita à apreciação da Comissão Organizadora.
• A entrega dos prémios realizar-se-á da seguinte forma:
• Os Diplomas de participação serão entregues aos candidatos no
momento em que são divulgados os resultados;
• Os Prémios e os Diplomas de Prémio serão entregues nas respetivas
cerimónias de encerramento dos concursos, no dia 5, em horário a
definir pela organização.
• A organização não se responsabiliza por qualquer dano material durante
o Concurso.
• Qualquer questão omissa no Regulamento fica sujeita a apreciação da
Comissão Organizadora do Concurso.

XIII Concurso Luso-Espanhol de Fafe
Clarinete|Guitarra

Contactos:
Academia de Música José Atalaya - Edifício do Teatro-Cinema
Rua Monsenhor Vieira de Castro nº132
4820-279 Fafe – Portugal
E-mail: concursolusoespanholdefafe@gmail.com
academiatalaya@sapo.pt
Página Web: amjatalaya.net
Tel.: 00351 253 492 919

CLARINETE | GUITARRA - 04 e 05 de maio de 2019

JÚRI DE CLARINETE

JÚRI DE GUITARRA

ANTÓNIO SAIOTE
Concertista e professor na ESMAE do Porto.
TIAGO ABRANTES
Concertista e professor no Conservatório de Música do Porto.
FREDERIC CARDOSO
Concertista e professor no Conservatório de Música de Paredes.

RICARDO BARCELÓ
Concertista e professor na Universidade do Minho - Braga.
PAULA SOBRAL
Concertista e professora no Conservatório de Música de Viseu Dr. José de Azeredo Perdigão.
PEDRO RODRIGUES
Concertista e professor na Universidade de Aveiro.

ESTRUTURA DO CONCURSO
XIII CONCURSO LUSO-ESPANHOL DE FAFE – CLARINETE
ESCALÕES:
ESCALÃO I - até aos 9 anos, inclusive.
PROVA ÚNICA:
Duas peças livres.
ESCALÃO II - até aos 11 anos, inclusive.
PROVA ÚNICA:
Duas peças livres.
ESCALÃO III - até aos 13 anos, inclusive.
PROVA ÚNICA:
Duas peças livres.
ESCALÃO IV - até 15 anos, inclusive.
PROVA ELIMINATÓRIA:
D. Milhaud: Petit Concert.

ESTRUTURA DO CONCURSO
XIII CONCURSO LUSO-ESPANHOL DE FAFE – GUITARRA
ESCALÕES:
ESCALÃO I - até aos 8 anos, inclusive.
PROVA ÚNICA
No mínimo tem de apresentar 2 obras, sendo que o tempo
duração da prova é de 3 minutos.
ESCALÃO II - até aos 10 anos, inclusive.
PROVA ÚNICA
No mínimo tem de apresentar 2 obras, sendo que o tempo
duração da prova é de 5 minutos.
ESCALÃO III - até 12 anos, inclusive.
PROVA ÚNICA
No mínimo tem de apresentar 2 obras, sendo que o tempo
duração da prova é de 7 minutos.
ESCALÃO IV - até 14 anos, inclusive.
PROVA ELIMINATÓRIA
No mínimo tem de apresentar 2 obras, sendo que o tempo
duração da prova é de 7 minutos.

PROVA FINAL:
Uma obra à escolha com duração máxima de 10 minutos.
ESCALÃO V - até aos 20 anos inclusive, desde que não frequente o
Ensino Superior.
PROVA ELIMINATÓRIA:
H. Rabaud: Solo de Concours.
PROVA FINAL:
Um andamento de concerto.
Uma obra à escolha com duração máxima de 10 minutos.
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PROVA FINAL
No mínimo tem de apresentar 2 obras diferentes da prova anterior,
sendo que o tempo máximo de duração da prova é de 7 minutos.
ESCALÃO V - até 16 anos, inclusive.
PROVA ELIMINATÓRIA
No mínimo tem de apresentar 2 obras, sendo que o tempo máximo de
duração da prova é de 10 minutos.
PROVA FINAL
No mínimo tem de apresentar 2 obras diferentes da prova anterior,
sendo que o tempo máximo de duração da prova é de 10 minutos.
ESCALÃO VI - até aos 20 anos, inclusive, desde que não frequentem o
Ensino Superior.
PROVA ELIMINATÓRIA
No mínimo tem de apresentar 2 obras, sendo que o tempo máximo de
duração da prova é de 15 minutos.
PROVA FINAL
No mínimo tem de apresentar 2 obras diferentes da prova anterior,
sendo que o tempo máximo de duração da prova é de 15 minutos.

PRÉMIOS de CLARINETE
Escalão l
1º prémio - 100 € e Diploma
2º prémio - 65 € e Diploma
3º prémio - 40 € e Diploma
Escalão ll
1º prémio - 150 € e Diploma
2º prémio - 80 € e Diploma
3º prémio - 50 € e Diploma
Escalão lII
1º prémio - 200 € e Diploma
2º prémio - 100 € e Diploma
3º prémio - 50 € e Diploma
Escalão IV
1º prémio - 250 € e Diploma
2º prémio - 150 € e Diploma
3º prémio - 75 € e Diploma
Escalão V
1º prémio - 350 € e Diploma
2º prémio - 200 € e Diploma
3º prémio - 100 € e Diploma

PRÉMIOS de GUITARRA
Escalão l
1º prémio - 70 € e Diploma
2º prémio - 50 € e Diploma
3º prémio - 40 € e Diploma
Escalão ll
1º prémio - 100 € e Diploma
2º prémio - 65 € e Diploma
3º prémio - 40 € e Diploma
Escalão llI
1º prémio - 150 € e Diploma
2º prémio - 80 € e Diploma
3º prémio - 50 € e Diploma
Escalão lV
1º prémio - 200 € e Diploma
2º prémio - 100 € e Diploma
3º prémio - 50 € e Diploma
Escalão V
1º prémio - 250 € e Diploma
2º prémio - 150 € e Diploma
3º prémio - 75 € e Diploma
Escalão Vl
1º prémio - 350 €, Diploma e
Inscrição gratuita no Festival de
Guitarra da Ciutat d’Elx - Espanha,
num valor aproximado de 500€.
A inscrição no Festival inclui:
- participação ativa com três
professores;
- entrada gratuíta em
conferências;
- entrada gratuíta em concertos;
- participação no Concurso do
Festival de Guitarra d’Elx.
2º prémio - 200 € e Diploma
3º prémio - 100 € e Diploma

