CATEGORIAS E PRÉMIOS
CONCURSO
DE PIANO
DE OEIRAS

REGULAMENTO
1 – Condições Gerais:
1.1 – O Concurso de Piano de Oeiras é uma iniciativa da Associação
CulturXis organizada em parceria com Câmara Municipal de Oeiras.
1.2 – O concurso decorrerá entre os dias 25 e 27 de Junho, no Auditório do
Centro de Congressos do Taguspark (Oeiras).
1.3 – Destina-se a todos os alunos de piano, até 29 anos (tendo como
referência o dia 31 de Dezembro de 2020), de qualquer nacionalidade.
1.4 – As categorias de Prova Única serão em formato presencial. As
categorias D e E decorrerão em formato misto: as eliminatórias em formato
online – com envio da gravação até dia 1 de junho, independente da fase de
inscrição – e a final em formato presencial.
1.5 – Os concorrentes que pretendam inscrever-se numa categoria superior
à respetiva faixa etária poderão fazê-lo desde que esta participação seja
autorizada pela organização do concurso.
1.6 – A candidatura pressupõe a aceitação das condições, normas e
programa estipulados no presente regulamento bem como o respetivo
cumprimento dos Requisitos de Inscrição.
1.7 – A inscrição no concurso implica a autorização dos direitos
audiovisuais, sem que possam ser reclamadas compensações por parte
dos concorrentes ou encarregados de educação, para fins de divulgação
(website e redes sociais).
1.8 – Verificando-se o improvável cenário constatado em 2020, a
organização reserva-se ao direito de se adaptar ao modelo de participação
virtual/online, sem lugar a reembolso de inscrição.
2 – Requisitos de Inscrição
2.1 – As inscrições efetuar-se-ão através do preenchimento do formulário
de inscrição, disponível em http://www.oeirasconcursopiano.com,
e anexos os seguintes documentos: Fotocópia do Documento de
Identificação do participante, Fotocópia das partituras a apresentar em
Concurso e comprovativo de pagamento. A gravação audiovisual das
Eliminatórias das Categorias D e E deverão ser submetidas até dia 1 de
junho, com o nome do(a) participante e categoria respetiva, através de uma
das seguintes opções: Dropbox, WeTransfer, Google Drive ou similar.
2.2 – 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
propina de inscrição, realizado por transferência bancária para o IBAN:

PT50.0036.0058.99100193547.33 | BIC/SWIFT: MPIOPTPL | Nome da
conta: CULTURXIS.
2.3 – A comissão organizadora encerrará as inscrições assim que for atingida
a máxima capacidade logística. Neste caso, os candidatos serão prontamente
notificados e reembolsados do respetivo valor da propina de inscrição.
2.4 – No dia 5 de junho, será anunciado, no site http://www.
oeirasconcursopiano.com e na página de Facebook do concurso, a lista final
dos participantes. Será anunciada, também, a calendarização da transmissão
das eliminatórias das categorias D e E, a decorrer no dia 6 de junho. As
gravações serão divulgadas e transmitidas por ordem alfabética, dentro da
categoria a que concorrem.
2.5 – A propina de inscrição na 1.ª fase – até 30 de Abril – é de €25. Na 2.ª
fase – entre o dia 1 de Maio e 1 de Junho – a propina será no valor de €40. Em
caso de desistência este valor não será reembolsado.
3 – Outras disposições
3.1 – O repertório apresentado deve ser executado sem repetições e,
preferencialmente, de memória. Não poderão ser alterados programas a
partir do dia 1 de Junho.
3.2 – A gravação, indicada nas categorias D e E, poderá ser realizada através
de smartphone ou tablet, se salvaguardada um mínimo de qualidade, câmara
de filmar, entre outros. Poderá ser realizada em casa ou, preferencialmente,
solicitar a sala de aula ou auditório, procurando que aconteça em piano
acústico. No vídeo, realizado sem pausa entre peças, cortes ou edições,
deverá ser visível o perfil direito do concorrente, incluindo articulação do
pedal, ou seja, de corpo inteiro.
3.3 – Nas provas finais (categorias D e E) não poderão ser repetidas obras
executadas na prova eliminatória.
3.4 – O Júri reserva-se ao direito de não atribuir prémios ou de atribuir
prémios ex-aequo e/ou menções honrosas. Perante a atribuição de prémio
monetário ex-aequo, este será dividido, em partes iguais, pelo número de
vencedores.
3.5 – Quando um participante a concurso é aluno de um dos elementos do
júri, este abster-se-á de qualquer avaliação sobre o mesmo.
3.6 – Qualquer decisão do júri é irrevogável.
3.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela organização do concurso.
4 – Anúncio de Resultados
4.1 – Os resultados das provas eliminatórias (categorias D e E) serão
reveladas no site do concurso e na página do Facebook, após o término de
ambas as categorias.
4.2 – Os resultados das provas únicas (categorias A, B e C) serão anunciados
no final das provas de cada categoria, acompanhados pela entrega dos
diplomas de mérito (prémios).
4.3 – Os resultados das provas finais (categorias D e E) serão anunciados após
deliberação do Júri e publicados no site do concurso e na página do Facebook.

A1

até 7 anos
Prémios - Material Didático

A2

até 9 anos
Prémios - Material Didático

B1

até 11 anos
Prémios - Material Didático

B2

até 13 anos
Prémios 1º - 250€
		
2º - 100€
		
3º - Material Didático
C

até 15 anos
Prémios 1º - 450€*
		
2º - 200€
		
3º - 100€
D

até 18 anos
Prémios 1º - 800€*
		
2º - 250€
		
3º - 150€
E

até 30 anos
Prémios 1º - 7000€***
		
2º - 600€
		
3º - 400€
Melhor interpretação de peça portuguesa, entre as
Categorias C, D e E: 250€
—
* Ao valor monetário do 1.º Prémio acresce um recital partilhado com o
vencedor da categoria D, na Casa da Música (Porto), em 2022.
** O 1.º Prémio contempla o valor de 500€, complementados por um
recital partilhado com o vencedor da categoria C, na Casa da Música
(Porto), em 2022, e um recital solo, no CCC, em 2022, com cachê de 300€.
*** O 1.º Prémio contempla o valor monetário imediato de 1000€, ao
qual acresce a) um recital solo, na temporada 2021/2022 do Festival
Internacional do Algarve, b) um recital solo, na temporada 2021/2022 do
Festival de Música de Mafra, e c) gravação de CD.

