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CONDIÇÕES GERAIS 
 

 O Concurso de Piano de Cascais tem como 
objetivo: dinamizar o estudo do Piano entre os 
jovens pianistas, preparar para outros desafios 
musicais, proporcionar um contacto pessoal com 
grandes músicos nacionais (júri e convidados), 
promover o intercâmbio entre as escolas e 
professores e divulgar Cascais como o local de 
eleição para o piano. 
 

 O 2º Concurso de Piano de Cascais está aberto a 
todos os residentes ou estudantes de piano do 
Distrito de Lisboa com idades entre os 6 e 17 
anos. 
 

 O Concurso está dividido em quatro categorias: 
Categoria A (6-8 anos) 
Categoria B (9-11 anos) 
Categoria C (12-14 anos) 
Categoria D (15-17 anos) 

 
 Será considerada a idade que os participantes 

terão à data do início do Concurso - 13 de Maio 
2017. 
 

 A organização poderá efetuar registos 
fotográficos, áudio ou vídeo das provas dos 
participantes e de outras apresentações integradas 
no Concurso para fins de divulgação. 
 

 A organização e o júri deliberarão em tempo 
útil sobre casos omissos no regulamento. 

 

INSCRIÇÕES 
 

 O período de inscrição começará no dia 01 de 
Março terminará no dia 01 de Maio (inclusive). 
 

 Os candidatos vencedores do 1º prémio em 
edições anteriores não poderão concorrer na 
mesma categoria onde foram premiados. 
 

 As inscrições efectuar-se-ão através do 
preenchimento do formulário de inscrição e 
anexo dos seguintes documentos: Fotocópia do 
Documento de Identificação do participante, 
Fotocópia das partituras a apresentar em 
Concurso e comprovativo de pagamento. 

 

 As inscrições serão consideradas válidas apenas 
para as candidaturas que apresentem dentro das 
datas previstas todos os elementos solicitados no 
formulário de inscrição e mediante o pagamento 
da respetiva taxa de inscrição. 

 

 A taxa de inscrição é de 10 euros para todos os 
participantes. Em caso de desistência esse valor 
não será reembolsado. 

 

 O pagamento pode ser feito por transferência 
bancária para o IBAN PT50 0007 0028 

00000470007 62 - ou por envio de cheque à 
ordem de Clube Nacional de Ginástica. 
 

 A comissão organizadora encerrará as inscrições 
assim que for atingida a máxima capacidade 
logística. Neste caso os candidatos serão avisados 
com a máxima brevidade e reembolsados do valor 
da taxa de inscrição. 
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PROGRAMA 
 

 

 Programa a apresentar nas Provas Eliminatórias 
e Finais, sendo que não poder haver repertório 
repetido na prova eliminatória e na prova final: 

CATEGORIA A (6-8 anos) 

Prova Única 

2 Peças de livre escolha sendo uma obrigatoriamente de 

autor português. 
 

CATEGORIA B (9-11 anos) 

Eliminatória 

1 peça de livre escolha 

Final 

2 peças de livre escolha sendo uma obrigatoriamente de 

autor português (uma das peças poderá ser um andamento 

de Sonata ou Sonatina). 
 

CATEGORIA C (12-14 anos) 

Eliminatória 

1 estudo 

1 peça polifónica 

Final 

Programa de livre escolha, incluindo obrigatoriamente 

obra de autor português, não excedendo os 12 min de 

duração 
 

CATEGORIA D (15-17 anos) 

Eliminatória 

1 estudo 

   1 Prelúdio e Fuga de J. S. Bach (ou Suite, Partita, etc) 

   Final 

Programa de livre escolha, incluindo obrigatoriamente 

obra de autor português, não excedendo os 15 min de 

duração. 

 
 

 Após o envio da inscrição, as obras a executar no 
Concurso não podem ser alteradas. 
 

 
 

 

PROVAS 
 

 As provas terão lugar no Auditório do Centro 
Cultural de Cascais em horário a anunciar 
oportunamente. 
 

 No dia 13 Maio realizar-se-ão as provas 
eliminatórias das Categorias B, C, e D e a prova 
única da Categoria A. 
 

 No dia 14 de Maio realizar-se-ão as provas finais 
das Categorias B, C e D e serão anunciados os 
premiados de todas as categorias. Realizar-se-á 
de seguida o recital de laureados com a respetiva 
entrega de diplomas e prémios. Realizar-se-á 
também o recital de um pianista convidado para 
o qual todos os participantes e famílias estão 
convidados. 
 

 O calendário das provas será publicado no 
website do Clube Nacional de Ginástica e na 
página de Facebook do Concurso de Piano de 
Cascais com uma semana de antecedência. 

 

 A apresentação dos candidatos será 
determinada por ordem alfabética dentro da 
categoria em que concorrem. 

 

 As interpretações serão avaliadas por um Júri 
de mérito artístico e pedagógico reconhecido. 

 

 Em caso de participação de alunos de 
membros do Júri, caberá a avaliação destes 
candidatos aos dois outros elementos do Júri, 
não se pronunciando em qualquer instância o 
referido professor/jurado. 

 

 
  

 

 

 

 
 Todas as obras serão executadas de memória. Será 

valorizada a variedade de repertório apresentado, 
qualidade técnica e artística da interpretação e a 
adequação do programa escolhido ao nível de 
desenvolvimento do candidato. Especialmente nas 
Categorias A e B será valorizada a apresentação de 
obras originalmente escritas para piano (ou cravo, 
no caso de repertório barroco), por oposição a 
arranjos ou versões de dificuldade adaptada. 
 

 O atraso ou falta de comparência dos candidatos 
implica a sua desclassificação. 
 

 As participações são públicas e de entrada livre, 
porém limitadas à lotação do Auditório. 

 

PRÉMIOS 

 
 Serão atribuídos 1º, 2º e 3º prémio em cada 

categoria. O Júri reserva-se o direito de não 
atribuir algum dos prémios e/ou de atribuir 
menções honrosas. 
 

 Em cerimónia a realizar no final de todas as provas, 
serão entregues pelo Júri do Concurso os diplomas 
e prémios a todos os participantes e laureados. A 
presença dos premiados é obrigatória para a 
entrega do prémio e respetivo diploma. 
 

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

 

 


