


9º CONCURSO

NACIONAL
DE CANTO
CONSERVATÓRIOS OFICIAIS DE MÚSICA

REGULAMENTO

1. Os professores de Canto da Escola de Música do Conservatório Nacional organizam, em 
2016, a IX Edição do Concurso Nacional de Canto, aberto a alunos inscritos na disciplina de 
Técnica Vocal do curso de Canto dos Conservatórios Oficiais de Música.

2. O Concurso decorre no dia 23 de Março, com início às 10h00, e está aberto a alunos que 
estejam a frequentar o 3º Ano de Técnica Vocal do curso secundário de Canto.

3. A taxa de inscrição obrigatória do Concurso Nacional de Canto - IX Edição (2016) é de 30 
(trinta) euros.

4. 4. Todas as peças têm de ser cantadas de memória.

5. Os concorrentes devem cantar pelo menos em dois idiomas diferentes, para além do 
português.

6. A ordem de participação dos concorrentes é determinada por sorteio e só pode ser 
modificada em caso de extrema necessidade e com o consentimento do júri.

7.7. A EMCN disponibiliza um pianista acompanhador oficial mediante o pagamento da quantia 
de 10 (dez) euros, mais a taxa de inscrição obrigatória (30 euros). Cada concorrente tem direito 
a um ensaio e ao acompanhamento da respectiva prova.

8. Os concorrentes podem trazer o seu pianista acompanhador.

9. A falta ou desistência do concorrente à prova do Concurso Nacional de Canto - IX Edição 
(2016) não dá direito ao reembolso do montante da taxa de inscrição obrigatória.

10.10. Será atribuído um 1º prémio e um prémio para a melhor interpretação de uma peça de 
autor português.

11. A entrega dos prémios realizar-se-á no dia 23 de Março após a publicitação dos resultados.

12. Os concorrentes que obtiveram o 1º Prémio em edições anteriores na categoria A (alunos 
a frequentar o 3º Ano de Técnica Vocal do curso complementar de Canto) não podem 
concorrer à IX Edição do Concurso Nacional de Canto.

13.13. O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, se considerar que o nível 
requerido não foi atingido.

14. As decisões do Júri são finais e sem direito a recurso.

15. As despesas de deslocação e estadia são da responsabilidade dos concorrentes.

16. A organização do Concurso fica detentora dos direitos de gravação áudio e vídeo, 
fotográficos e de difusão das provas dos concorrentes. 

17. As provas do Concurso são abertas ao público em geral.
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INSCRIÇÕES 

18. Os concorrentes devem inscrever-se, impreterivelmente, até ao dia 1 de Março de 
2016, utilizando, para o efeito, o boletim de inscrição anexado a este regulamento.

19. Juntamente com o boletim de inscrição, os concorrentes devem enviar para o 
Secretariado do Concurso Nacional de Canto - IX Edição - 2016, ao cuidado da Prof. 
Filomena Amaro:
  - Um comprovativo de matrícula na disciplina de Técnica Vocal do curso de Canto, 
devidamente autenticado pelos serviços administrativos do Conservatório de Música 
que estão a frequentar;
 - Uma fotografia tipo passe;
 - Um cheque no valor de trinta (30) euros, acrescido de 10 (dez) euros, se o concorrente 
solicitar um pianista oficial da Escola de Música do Conservatório Nacional, à ordem da 
Associação de Amigos da EMCN.
  - Fotocópias das partituras, se o concorrente solicitar um pianista oficial.

20. O boletim de inscrição deve ser enviado em carta registada com aviso de recepção 
para o endereço: Secretariado do Concurso Nacional de Canto - IX Edição - 2016, ao 
cuidado da Prof. Filomena Amaro, Rua dos Caetanos Nº 29 1200 Lisboa.

PROGRAMA DAS PROVAS
1. Uma peça dos sécs. XVI, XVII ou XVIII
2. Uma ária de ópera, oratória ou cantata
3. Um 3. Um lied, mélodie ou canção em língua inglesa (dos sécs. XIX, XX ou XXI)
4. Uma peça de autor português.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL
Rua dos Caetanos Nº 29, Bairro Alto, Lisboa

INFORMAÇÕES
Escola de Música do Conservatório Nacional - Prof. Nuno de Vilallonga

CONCONTACTOS
concursocantoemcn@gmail.com
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO(a)

Leia com atenção! Todos os campos são de preenchimento obrigatório!

Nome: .......................................................................................................................................................

Idade:.................. Telefone: ....................................

Nome do Encarregado de Educação (b): ..................................................................................................

Morada: .....................................................................................................................................................

Código Postal: .............. - ..........

Estabelecimento de Ensino que fEstabelecimento de Ensino que frequenta: ..............................................................................................

Ano: ...........................................

Curriculum: .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................

PPrograma: ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Assinatura compAssinatura comprovativa da aceitação do Regulamento do Concurso Nacional de Canto - IX Edição - 2016 (c)

....................................................................................................................................................................

***
(a) Enviar para o Secretariado do Concurso Nacional de Canto - IX Edição - 2016, ao cuidado da Prof. 
Filomena Amaro, Rua dos Caetanos Nº 29 1200 Lisboa. 
b) Preenchimento obrigatório para concorrentes menores de 18 anos.
c) Assinatura do concorrente ou do Encarregado de Educação dos concorrentes menores de 18 anos.
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