
 

REGULAMENTO DO PRÉMIO 

 
 

Missão  
O Prémio “JOVENS TALENTOS DO CONSERVATÓRIO” tem como missão 
intensificar as ligações com a geração mais nova que se formou no Conservatório 
- Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode.  Este concurso, 
na área da música, significa um voto de confiança na sua qualidade e também 
lança um desafio no sentido de lhes possibilitar uma contribuição ativa, em prol 
da melhoria da atividade artística, pedagógica e científica da Região. 

 

Ao longo dos 75 anos da sua atividade pedagógica e artística, o Conservatório 
tem acolhido e formado com sucesso milhares de jovens. Além de ter cumprido 
com a sua missão de formar cidadãos para as artes, sobretudo no âmbito da 
música, o êxito da sua atividade é testemunhado pelo facto de muitos dos ex-
alunos do Conservatório terem regressado à sua casa-mãe como excelentes 
professores e outros terem continuado a sua atividade artística e pedagógica, no 
continente e no estrangeiro, com resultados assinaláveis. 

 

Num sentido mais lato, a comunidade educativa da escola abrange igualmente 
todos os seus ex-alunos, dos quais a escola tanto se orgulha. Cumprindo com o 
objetivo de reforçar os laços com os seus ex-alunos, e também o de incentivar a 
excelência entre aqueles que ainda se encontram no final do seu percurso 
educativo no Conservatório, esta escola decidiu promover um concurso 
destinado especificamente a eles. 

 



A 1ª edição do Prémio “JOVENS TALENTOS DO CONSERVATÓRIO”, a ter lugar em 
2022, será aberta aos alunos que, no ano letivo 2021/2022, terminam o nível 
secundário no Conservatório e a ex-alunos que tenham concluído o Curso Básico, 
o Curso Secundário ou o Curso Profissional, até aos 30 anos de idade. O Concurso 
será aberto nas categorias de Interpretação, Composição e Estudos 
Musicológicos. 

Destinatários 
1. Antigos alunos do Conservatório, que tenham finalizado um dos ciclos de 

ensino (Básico, Secundário do EAE ou Curso Profissional), até aos 30 anos de 
idade, à data-limite de inscrição no concurso. 

2. Atuais alunos a frequentar o último ano do Curso Profissional ou do Ensino 
Secundário. 

 

Categorias  
1. Interpretação 
2. Composição 
3. Estudos Musicológicos 

 

PROGRAMA 
Em cada categoria, o concurso tem uma prova única que consiste em: 
 

1. Categoria interpretação - uma gravação de um recital em formato integral 
não editado com duração mínima de 30 minutos e máxima de 40 minutos. 

a. Todos os vídeos enviados não devem ser editados (som ou vídeo). 
Todos os vídeos editados serão desclassificados automaticamente. 

b.  Todas as gravações enviadas pelos candidatos devem ser feitas nos 
últimos seis meses antes da data de submissão e gravadas “de uma 
vez só” sem cortes, como numa atuação ao vivo. 

c. Todos os vídeos enviados devem incluir o rosto e as mãos do 
candidato no mesmo quadro, sem quaisquer efeitos especiais, 
como zoom ou telas divididas.  

d. Todos os vídeos devem ser enviados diretamente para um serviço 
online (privado ou público) onde possa ser transmitido sem 
necessidade de download (Youtube, Vimeo, Dropbox ou 
equivalente).  



e. Os arquivos de vídeo não devem ser enviados por serviços como 
WeTransfer ou semelhantes, que têm uma data de expiração. 

f.  Submissões de DVD não serão aceites. 
g. É responsabilidade dos candidatos verificar se o seu link está online 

e visível após a inscrição até ao anúncio dos premiados.  
h. É responsabilidade dos candidatos garantir a qualidade do som do 

seu vídeo para que o júri possa julgar com imparcialidade.  
i. Uma cópia das partituras do programa deve ser digitalizada e 

enviada para o secretariado do concurso. 
j. O programa é de livre escolha, mas é recomendado incluir pelo 

menos uma peça escrita por um compositor português. 
k. O repertório solístico deverá ser interpretado de memória, exceto 

para certas composições contemporâneas e repertório em duo (por 
exemplo, sonatas).  

 

2. Categoria Composição - uma partitura profissionalmente editada, 
acompanhada de uma gravação áudio para  uma das seguintes formações: 
Orquestra (até ao seguinte efetivo instrumental: Madeiras 2/2/2/2; 
Trompas, 2 Trompetes, 2 Trombones 2; 1 Tuba; Tímpanos 1 e Percussão 1; 
Cordas) ou Música de câmara (incluindo os cordofones tradicionais 
madeirenses: quarteto de cordas; quinteto de madeiras; quinteto de 
metais; septeto de metais; orquestra de cordas; duos e trios) ou 
Instrumento solo, incluindo os cordofones tradicionais madeirenses. 

a. As obras têm de ser inéditas, ainda não publicadas e executadas 
publicamente.  

b. A estreia mundial das obras premiadas é obrigatoriamente 
realizada na sequência do Concurso.  

c. Todas as obras já editadas e/ou executadas publicamente serão 
automaticamente desclassificadas. 

d. Os concorrentes podem apresentar mais do que uma obra. 
e. A partitura e a gravação áudio devem ser enviadas para o e-mail do 

secretariado (paulo.esteireiro@edu.madeira.gov.pt). 

 

3. Categoria Estudos Musicológicos - gravação de uma conferência ou 
conferência-recital sobre uma investigação original com duração máxima 
de 20m  

a. Todos os vídeos enviados não devem ser editados (som ou vídeo). 
Todos os vídeos editados serão desclassificados automaticamente. 

b. Todas as gravações enviadas pelos candidatos devem ser feitas nos 
últimos seis meses antes da data de submissão e gravadas “de uma 
vez só” sem cortes e sem efeitos especiais, como numa conferência 
ao vivo.  



c. No plano geral da conferência pode incluir-se a projeção de uma 
apresentação power point ou outra similar. 

d. Todos os vídeos devem ser enviados diretamente para um serviço 
online (privado ou público) onde possa ser transmitido sem 
necessidade de download (Youtube, Vimeo, Dropbox ou 
equivalente).  

e. Os arquivos de vídeo não devem ser enviados por serviços como 
WeTransfer ou semelhantes, que têm uma data de expiração. 

f.  Submissões de DVD não serão aceites. 
g. É responsabilidade dos candidatos verificar se o seu link está online 

e visível após a inscrição até ao anúncio dos premiados.  
h. É responsabilidade dos candidatos garantir a qualidade do som do 

seu vídeo para que o júri possa julgar com imparcialidade.  
i. Uma cópia do texto da investigação deve ser enviada para o 

secretariado do concurso. 
j. O tema da investigação é de livre escolha, mas é recomendado que 

seja ligado à música portuguesa e, de forma mais específica, à 
música madeirense. 

 

CALENDÁRIO 
 

1. A inscrição tem uma taxa de 10 euros e tem de ser realizada até ao dia 31 de 
dezembro de 2021. 

2. O prazo para a entrega das candidaturas com os vídeos termina a 31 de maio 
de 2022. 

3. Os resultados dos premiados serão anunciados no dia 15 de julho 2022 via e-
mail e redes sociais.  

4. A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no âmbito das celebrações do 
Dia do Conservatório, no dia 29 de outubro de 2022. 

 

PRÉMIOS 
 

1. Os seguintes prémios serão atribuídos aos vencedores de cada categoria 
respetiva: 

• Categoria Interpretação: 1200 € e um concerto ou recital para o 
primeiro prémio; 600 € para o 2º prémio; 300 € para o 3º prémio. 



• Categoria Composição: 1200 € e a inclusão da obra em concerto ou 
recital para o primeiro prémio; 600 € para o 2º prémio; 300 € para o 3º 
prémio. 

• Categoria Estudos Musicológicos: 1200 € e apresentação pública da 
conferência ou conferência-recital para o primeiro prémio; 600 € para o 
2º prémio; 300 € para o 3º prémio. 

 

2. O júri poderá ainda atribuir menções honrosas. 

3. O júri poderá reservar-se ao direito de não atribuir qualquer um dos prémios, 
se não estiverem cumpridos os critérios mínimos de avaliação estabelecidos pelo 
júri. 

 

A Orquestra Clássica da Madeira programará um concerto com um dos laureados 
da categoria interpretação, na Temporada 2022-2023. Na categoria composição, 
a Orquestra Clássica da Madeira selecionará uma obra  orquestral para incluir 
num dos seus programas.  

 

REGRAS GERAIS 
1. O 1º Prémio "JOVENS TALENTOS DO CONSERVATÓRIO” está aberto todos os 
Antigos alunos do Conservatório, que tenham finalizado um dos ciclos de ensino 
(Básico, Secundário do EAE ou Curso Profissional), até aos 30 anos de idade, à 
data-limite de inscrição no concurso, bem como aos atuais alunos a frequentar o 
último ano do Curso Profissional ou do Ensino Secundário. 

2. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição on-line do Concurso 
e fazer o upload da seguinte documentação até ao prazo final de 31 de janeiro de 
2022: 

a. CV (em português); 
b. uma foto digital artística recente (em alta resolução, máx. 2 MB); 
c. uma cópia do cartão do cidadão do candidato; 
d. um documento de autorização do encarregado de educação no 

caso de o candidato ser menor de 18 anos; 
e. comprovativo de pagamento (digitalização da transferência 

bancária); 
f. O programa completo com durações das obras. 

    

3. A candidatura só será confirmada após a receção da taxa de inscrição.   




