
15º Concurso Interno do CMB 
Professor José de Oliveira 

 

REGULAMENTO 

 
O Conservatório de Música da Bairrada (CMB) promove entre os dias 4 e 5 de julho de 2022 (provas eliminatórias) e 7 de julho 
de 2022 (prova final) o 15º Concurso Interno Prof. José de Oliveira para atribuição de prémios com vista ao apoio na formação e 
aperfeiçoamento artístico das áreas da Música e da Dança. 
 
1. O 15º Concurso Interno do CMB Prof. José de Oliveira é destinado, exclusivamente, a alunos do Conservatório de Música da 
Bairrada. 
 
2. O Concurso é aberto a executantes de todos os instrumentos lecionados no CMB, assim como aos alunos de Dança. 
 
3. O Concurso para aluno solista (música) constará de duas provas, uma eliminatória e uma final, e está dividido nas seguintes 
categorias:  
 Categoria A: alunos inscritos nos Cursos Infantil e Iniciação (1º, 2º e 3º anos) 
 Categoria B: alunos inscritos no 4º ano de Iniciação e 1º grau do Curso Básico 
 Categoria C: alunos inscritos nos 2º e 3º graus do Curso Básico 
 Categoria D: alunos inscritos nos 4º e 5º graus do Curso Básico 
 Categoria E: alunos inscritos nos 6º, 7º e 8º graus do Curso Secundário 

 
Serão tidos em consideração os graus da disciplina de Instrumento. 

 
4. Os alunos a frequentar o Curso Livre e que se queiram apresentar como solistas inscrever-se-ão numa das categorias acima 
referidas, de acordo com a opinião do professor de instrumento. 
 
5. Na categoria de Formação Musical será atribuído o prémio ao aluno com melhor média à disciplina de Formação Musical em 
cada uma das categorias, tendo em conta todos os momentos de avaliação deste ano letivo. Não é necessária inscrição nesta 
modalidade, estando automaticamente inscritos todos os alunos do CMB que frequentem a referida disciplina.  
 
6. A categoria Momento Livre/Criatividade terá uma única prova, com duração máxima de 5 minutos. Os alunos podem 
apresentar-se a solo ou em conjunto, sendo considerado o grau de instrumento do aluno mais velho para aferição da categoria 
em que concorrem. Categorias: 

Categoria A: alunos inscritos no 1º, 2º e grau de instrumento 
 Categoria B: alunos inscritos no 3º, 4º e 5º grau de instrumento 

Categoria C: alunos inscritos no curso Secundário de instrumento 
 
7. Será atribuído um prémio à melhor composição original apresentada no âmbito da categoria Momento Livre/Criatividade. 
 
8. Na modalidade de Dança haverá uma única prova, com a duração máxima de 5 minutos, em dueto ou a solo com 
acompanhamento multimédia, dividida nas seguintes categorias: 
 Categoria A: alunos inscritos nos cursos de Iniciação 
 Categoria B: alunos inscritos nos cursos do Básico 

Categoria C: alunos inscritos no curso Secundário 
 

9. Cada candidato de dança será avaliado individualmente, mesmo fazendo a prova em dueto. 
 

10. Para a atribuição do prémio de melhor comportamento cívico serão tidos em conta os seguintes critérios: comportamento, 
pontualidade, assiduidade, cumprimento das regras e prazos dentro e fora da sala de aula, relacionamento com a comunidade, 
espírito de entreajuda, capacidade crítica e interventiva. 
 
11. Nas categorias de aluno solista (música) os alunos deverão apresentar o seguinte programa: 

Prova eliminatória: 2 obras, uma das quais poderá ter acompanhamento de piano/suporte multimédia (duração 
máxima de 10 minutos para categorias A, B e C; duração máxima de 15 minutos para categorias D e E). Os alunos de 
Canto podem ter as duas peças com acompanhamento de piano/suporte multimédia. 
Prova final: uma obra, com ou sem acompanhamento de piano/suporte multimédia 
(duração máxima de 15 minutos para categorias A, B e C; duração máxima de 20 minutos para categorias D e E) 

 
12. Os alunos vencedores de 1º prémios no 14º Concurso Interno do CMB Prof. José de Oliveira nas categorias de solistas (música) 
não poderão concorrer na mesma categoria.  
 
13. As peças apresentadas na prova eliminatória não podem ser repetidas na prova final. 
 
 



14. O Júri reserva-se o direito de interromper a execução da prova. 
 
15.  O concorrente apresentar-se-á nas provas pela ordem estabelecida por sorteio. 
 a) não será permitido alterar a ordem do sorteio 
 b) o concorrente que não se apresentar de acordo com a ordem do sorteio será excluído 
 
16.  Os concorrentes das categorias aluno solista (música) deverão enviar as partituras das obras a apresentar nas eliminatórias 
e final em formato .pdf para o endereço concurso.eab@gmail.com até ao dia 27 de junho de 2022, mencionando no email o 
nome do aluno concorrente. Até esta data devem obrigatoriamente ser enviadas, também, as partituras do acompanhamento 
de piano dos alunos que dele necessitem. Os concorrentes que não o fizerem não terão direito a pianista acompanhador em 
nenhuma das fases do Concurso.  
 
17. O prazo de inscrição termina no dia 27 de junho de 2022. A inscrição é gratuita e deverá ser feita na secretaria do CMB. 
 
18. O calendário das provas será anunciado no dia 30 de Junho de 2022. Os alunos que não se apresentem nas datas e horários 
estabelecidos no calendário serão eliminados. 
 
19. As decisões do Júri são inapeláveis. 
 
20. O Júri reserva-se o direito de não atribuir todos os prémios. Pode haver prémios ex-aequo. 
 
21. Todas as Provas são públicas e decorrerão no Conservatório de Música da Bairrada. 
 
22. Os prémios serão diplomas e montantes pecuniários. Estes montantes poderão ser descontados em propinas, ou pagos aos 
alunos, mediante a apresentação de comprovativos de gastos com formação e/ou material didático relacionados com o ensino 
artístico. 
 
23. Eventuais situações omissas neste regulamento serão supridas e decididas pela Organização do Concurso. 
 
 
 
PRÉMIOS 

 
Comportamento cívico: 200€ 
 
Aluno solista (música): 
. Categoria A 

1º prémio – 70€ , 2º prémio – 35€, 3º prémio – 20€ 
. Categoria B 

1º prémio - 90€, 2º prémio – 45€, 3º prémio – 25€  
. Categoria C 

1º prémio - 110€, 2º prémio – 55€, 3ºprémio – 30€  
. Categoria D 

1º prémio - 130€, 2º prémio – 65€, 3ºprémio – 35€  
. Categoria E 

1º prémio – 150€, 2º prémio – 75€, 3ºprémio – 40€  
 
Formação Musical 
. Categoria A (1º e 2º grau) – 50€ 
. Categoria B (3º, 4º e 5º grau) – 70€ 
. Categoria C (6º, 7º e 8º grau) – 90€ 

 
Momento livre/criatividade 
. Categoria A (1º e 2º grau) – 40€ 
. Categoria B (3º, 4º e 5º grau) – 60€ 
. Categoria C (6º, 7º e 8º grau) – 80€ 
 
Melhor peça original:  50€ 
 
Dança 
. Categoria A:  

1º prémio – 50€, 2º prémio – 25€ 
. Categoria B: 

1º prémio – 70€, 2º prémio – 35€ 
. Categoria C 

1º prémio – 90€, 2º prémio 45€ 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Secretariado: 
Escola de Artes da Bairrada | Rua Jaime Pato, nº8 | 3770-410 Troviscal 

Telf: 234 752 648 
Email: concurso.eab@gmail.com 

www.escolartes.com 


