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ABERTURA DE CONCURSO 

 

BOLSAS DE ESTUDO 
PARA 

APERFEIÇOAMENTO 
ARTÍSTICO 2014/2015 

 

ENTREGA DE CANDIDATURAS ATÉ 
8 DE JUNHO DE 2015 

 
 

REGULAMENTO 
  
1. Patrocinadas pelo  Rotary Club Lisboa-Estrela e pela Associação de Amigos 
da Escola de Música do Conservatório Nacional, as bolsas de estudo objecto do 
presente concurso apoiam a participação de alunos em cursos de 
aperfeiçoamento artístico de curta duração, no país ou no estrangeiro, sempre 
na qualidade de executantes/praticantes. 
  
2. As bolsas destinam-se a alunos que, no presente ano lectivo, frequentem o 
Curso Secundário (Vocacional ou Profissional) na Escola de Música do 
Conservatório Nacional.  
  
3. É da competência da Directora da escola, coadjuvada por uma comissão de 
docentes por si designados, a decisão relativa à selecção dos candidatos, da 
qual não haverá recurso.  
 
4. REQUISITO DE CANDIDATURA: Ter obtido, na disciplina principal 
(Instrumento), classificação igual ou superior a 15 valores em cada um dos 
períodos do ano lectivo corrente. 
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5.  DOSSIER DE CANDIDATURA   
a entregar na secretaria da EMCN (funcionária Paula Santos) até às 16h de dia 8 de Junho 
Documentos a fornecer pelo aluno (sem os quais a candidatura não será válida): 
5.1. Ficha de Candidatura devidamente preenchida (em formulário próprio 
disponível no Balcão do Chaveiro e na página web da EMCN)  
5.2. Carta de recomendação elaborada e assinada pelo respectivo professor de 
Instrumento; 
5.3. Breve curriculum artístico, manuscrito, elaborado pelo aluno (referindo 
expressamente a sua participação em actividades curriculares e extra 
curriculares da EMCN); 
5.4. Folheto informativo do curso (em alternativa, indicar endereço na internet) 
e comprovativo de inscrição (caso esta já tenha sido efectuada). 
 
6. A decisão da comissão de apreciação das candidaturas será formulada tendo 
em atenção: 
6.1. o percurso escolar e artístico do aluno, designadamente, o equilíbrio entre 
as várias componentes da formação académica; 
6.2. o seu grau de envolvimento e participação nas actividades artísticas e 
pedagógicas promovidas pela EMCN; 
6.3. a natureza artística do curso e respectivo custo. 
 
7. O montante a atribuir aos candidatos apurados é variável em função dos 
critérios atrás enunciados. 
  
8. Em caso de alteração das condições de participação no curso 
(nomeadamente, o cancelamento da inscrição ou a alteração do estatuto de 
participante para ouvinte) o aluno deverá devolver o montante não utilizado da 
bolsa, para futura atribuição a outros candidatos. 
  
9. Os alunos contemplados deverão, obrigatoriamente, fazer prova de 
frequência do curso, remetendo, no final do mesmo, o respectivo 
comprovativo à Associação de Amigos da EMCN. O não cumprimento 
desta cláusula, obriga à devolução do apoio atribuído. 
 
10. A entrega das Bolsas será feita em cerimónia integrada no Concerto de 
Encerramento do ano lectivo, que terá lugar no Cinema São Jorge, no dia 11 de 
Junho, pelas 18 horas.  
 
O Presidente da Associação de Amigos da EMCN 
José Brandão 
Lisboa, 15 Maio de 2015 


