Concurso Interno de Guitarra 2021
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

Este Concurso, consiste numa prova de execução instrumental realizada através de vídeos e tem

como principais objetivos a motivação para o estudo do instrumento, o reconhecimento
do trabalho realizado pelos alunos e a valorização da performance no âmbito do Ensino
Especializado da Música.

Regulamento
1. Destinatários
1.1. Todos os alunos de guitarra que frequentam os 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico
da Academia de Música José Atalaya.

2. Inscrição
2.1. A participação de cada concorrente está sujeita à aprovação do respetivo professor
de instrumento.
2.2. As inscrições devem ser feitas online, clicando em “Ficha de Inscrição” (este link,
encontra-se no final deste regulamento).
2.3. O período de inscrições termina a 04 de junho de 2021.

3. Prova
3.1. O programa a apresentar consiste em duas obras de livre escolha, com duração total
máxima de 10 minutos.
3.2. Cada concorrente deverá realizar a gravação dos vídeos sob a supervisão do seu
professor.
3.3. A prova deve ser enviada para o e-mail: cidalia.fernandes@amjatalaya.net,
através de um link do Google Drive, Dropbox ou similar, até 27 de junho de 2021.
3.4. Nos nomes dos ficheiros enviados devem constar as seguintes informações: nome,
turma, compositor e título da obra.
3.5. Os vídeos enviados devem obedecer às seguintes regras: não deve haver qualquer
modificação ou montagem de som; devem ser gravados na horizontal; devem conter
a totalidade do corpo do concorrente assim como uma profundidade aceitável; o
concorrente deve escolher um local neutro para a gravação; não deve haver qualquer
ruído de fundo que possa prejudicar a audição da prova.

4. Categorias
Categoria A: alunos que frequentam o 1.º grau de instrumento
Categoria B: alunos que frequentam o 2.º grau de instrumento
Categoria C: alunos que frequentam o 3.º grau de instrumento
Categoria D: alunos que frequentam o 4.º grau de instrumento
Categoria E: alunos que frequentam o 5.º grau de instrumento

5. Prémios
1.º prémio: tripé + diploma
2.º prémio: afinador + diploma
3.º prémio: cordas + diploma
Menção Honrosa: diploma
5.1. Todos os participantes receberão um diploma de participação.
5.2. O júri poderá não atribuir determinado prémio, caso entenda que nenhuma das
provas apresentadas corresponde à qualidade esperada para a atribuição do mesmo.
5.3. A decisão do júri é inapelável.

6. Júri
6.1. O júri será constituído por Luís Leite, José Miguel Teixeira, Cidália Fernandes e
Márcio Silva, professores de guitarra na Academia de Música José Atalaya.
6.2. Nenhum concorrente será avaliado pelo seu próprio professor de guitarra, ficando a
apreciação da sua prova a cargo dos restantes três elementos do júri.

7. Informações restante
7.1. Os resultados serão apresentados no dia 1 de julho, no website e na Academia.
7.2. Os diplomas serão entregues a partir do dia 1 de julho na secretaria da Academia.
7.3. Os vídeos premiados poderão ser publicados online.
7.4. A participação no concurso implica a aceitação deste regulamento.

Ficha de inscrição: https://forms.gle/2HwxD4GQbpFgomMR7

