
 

 

 

Conservatório de Música de Vila do Conde  
   Concurso Interno de Cordas Dedilhadas 

17º Concurso Interno de Guitarra 

1º Concurso Interno de Guitarra Portuguesa 

 
O  Concurso Interno de Cordas Dedilhadas decorrerá nos dias 10 e 12 de fevereiro de 2020, no Salão de Festas 

do Centro Municipal de Juventude de Vila do Conde. 

 
Âmbito 

Este Concurso é destinado a todos os alunos do Conservatório de Música de Vila do Conde que se encontrem 

matriculados e a frequentar a Classe de Guitarra e Guitarra Portuguesa. 

 
Inscrição 

O boletim de inscrição, em formato digital, deverá ser preenchido e enviado até ao dia 07 de fevereiro de 2020. 

A inscrição pode ser realizada através dos seguintes links:  

 
Guitarra 

 
Guitarra Portuguesa 

 
A inscrição é gratuita para os alunos detentores do estatuto de “Amigo do Conservatório”. 

Para todos os outros alunos a inscrição tem o valor de 20 euros. 

Após a data limite, as inscrições serão aceites mediante aprovação do júri do concurso e com um agravamento 

no valor de 2 euros. 

 
Níveis de participação 

Os níveis de participação neste concurso são: 

Nível A - Alunos matriculados nos 1º e 2º anos dos cursos de Iniciação em Música; 
Nível B - Alunos matriculados no 3º e 4º anos dos cursos de Iniciação em Música; 
Nível C - Alunos matriculados no 1º grau; 
Nível D - Alunos matriculados no 2º grau; 
Nível E - Alunos matriculados no 3º grau; 
Nível F - Alunos matriculados no 4º grau; 
Nível G - Alunos matriculados no 5º grau; 
Nível H - Alunos matriculados no curso secundário; 
 
 

Repertório 

Níveis A, B, C, D e E:    Prova única: 2 peças de livre escolha. 

 

Níveis F, G e H:        Prova Eliminatória: 2 peças de livre escolha; 

                                 Prova Final: 2 peças de livre escolha. 

 

Na Prova Final dos Níveis F, G, e H os concorrentes não poderão repetir qualquer das peças apresentadas na 

prova eliminatória. 

 

 

 

Provas 

 

A prova única dos Níveis A, B, C, D e E decorrerá no dia 10 de fevereiro. 

Nos Níveis F, G e H as Provas Eliminatórias e Finais serão nos dias 10 e 12 de fevereiro respetivamente. 

Todas as provas serão públicas. 

A ordem de apresentação dos concorrentes será previamente afixada. 

Se solicitado, os concorrentes deverão disponibilizar as respetivas partituras ao Júri. 

A performance de memória, embora não obrigatória, será valorizada pelo júri. 

 

Prémios 

 

Em cada nível, serão atribuídas as seguintes distinções: 

- 1º Lugar; 

- 2º Lugar; 

- 3º Lugar; 

- Menção Honrosa; 

- Prémio “Duarte Costa” (no caso da especialidade de Guitarra) 

- Prémio “Carlos Paredes” (no caso da especialidade de Guitarra Portuguesa) 

 

Este último será atribuído à melhor interpretação (não obrigatória) das obras destes autores. 

Todos os concorrentes terão direito a diploma de participação. 

 

Júri 

 

Ao júri reserva-se o direito de não atribuir alguns dos prémios. 

As decisões do júri são finais e inapeláveis. 

O Júri será constituído por: 

Presidente:  Joaquim Santos Simões 

Vogal:   Luís Vareiro 

Vogal:   Márcio Silva 

 

A entrega dos prémios e dos diplomas de participação terá lugar no Concerto de Laureados, no dia 12 de fevereiro 

pelas 19h00 no Salão de Festas do Centro Municipal de Juventude. 

 

Os laureados terão de participar obrigatoriamente nesta cerimónia. 


