
Conservatório 
de Música 

de Coimbra

Formulário de Inscrição
Inscrições até dia 20 de março

Nome Completo:

Endereço de email:

Contacto telefónico:

Nº Cartão de Cidadão:

Data de nascimento:

Local de residência:

Categoria a que se candidata:

Categoria Júnior: Categoria Média: Categoria Superior:

Instituição de ensino da música:

Repertório: Indique as obras que irá executar:

Precisa de pianista acompanhador?

Consentimento de utilização de dados:

Consinto que os dados apresentados sejam recolhidos 
e tratados para os fins previstos no formulário 

Informação relevante:

1º Concurso 
Internacional 
de Violoncelo

À Corda

9 e 10 
Abril

CONTACTOS 

E-mail: associacaoacorda@gmail.com 
Contacto telefónico: 915 638 408 
Facebook: acordacellosessions 
Instagram: @a.corda__

O “Concurso Internacional de Violoncelo 
À Corda” destina-se a jovens violoncelistas 
portugueses, estrangeiros ou residentes em 
Portugal.

O Concurso será dividido em três categorias, 
segundo nível etário de participação:

1- Categoria Júnior:
entre os 10 e os 13 anos de idade;
2- Categoria Média:
entre os 14 e os 17 anos de idade; 
3- Categoria Superior:
entre os 18 e os 21 anos de idade.

A idade dos participantes tem por referência a 
data do concurso.
A Associação estudará possíveis exceções à 
segmentação etária de cada categoria, se o for 
solicitado através do boletim de inscrição ou 
e-mail e devidamente fundamentado.

Todos os participantes terão um diploma de 
participação e um voucher de 15% de desconto 
numa encrinatura no Atelier Tintori & Amaral. 

Inscrições 
Abertas!

A inscrição deverá ser feita através do envio do flyer 
preenchido para o email associacaoacorda@gmail.com ou 
por correio postal:  Rua Padre Manuel da Nóbrega, n.º 59; 
3000-323, Coimbra (selo CTT registado até 15 de março)



PROGRAMA DO CONCURSO

A Categoria Júnior consiste de uma prova única. As Categorias Média e Superior compreendem uma fase eliminatória e uma final. 

Categoria Júnior:
- Duas obras contrastantes até 10 minutos (estudo; peça; andamento de sonata/sonatina; andamento de concerto/concertino; entre outros) 

Categoria Média:
Eliminatória:
- Um estudo e uma obra com piano à escolha (peça; andamento de sonata/sonatina; andamento de concerto/concertino; entre outros)
Final:
- Um andamento de concerto/concertino e uma obra contrastante à escolha (peça; andamento de sonata/sonatina; andamento de 
concerto/concertino; entre outros)

Categoria Superior:
Eliminatória:
- Dois andamentos contrastantes de uma das Suites para Violoncelo Solo de J.S. Bach e uma das seguintes obras portuguesas: Nocturno de 
Frederico de Freitas; Página Esquecida de Fernando Lopes Graça; e 5 Canções Populares de Fernando Lopes Graça.
Final:
- Primeiro andamento de um dos seguintes concertos para violoncelo: Concerto n.º 1 em lá menor de C. Saint-Saens; Concerto n.º 1 em dó 
maior de J. Haydn; Concerto n.º 2 em ré maior de J. Haydn; Concerto n.º 1 em mi bemol maior de D. Shostakovich; Concerto em si menor, 
op. 104 de A. Dvorák; Concerto em lá menor, op. 129 de R. Schumann; Concerto em ré menor de E. Lalo; Variações sobre um Tema Rococó, 
op. 33 de P. Tchaikovsky; Concerto em mi menor de E. Elgar; e uma obra contrastante à escolha (exemplo: estudo; capricho; peça; 
andamento de sonata; andamento de concerto; peça virtuosística; entre outros)

Os candidatos não poderão repetir na fase final obras executadas na fase eliminatória. Qualquer exceção ao programa 
estipulado para as provas deverá ser informada e aprovada pela associação.

PRÉMIOS

Todos os premiados do concurso ganharão um passe geral para a III Edição do Festival de Violoncelo À Corda: Cello Sessions agendado para 
setembro de 2022. 

Categoria Júnior:
1.º Prémio – Diploma + Recital “Jovens Talentos” a realizar na III Edição do Festival de Violoncelo À Corda: Cello Sessions + Material 
didático + Merchandising “Les Artistes”
2.º Prémio – Diploma
3.º Prémio – Diploma

Categoria Média:
1.º Prémio - Diploma + Recital “Jovens Talentos” a realizar na III Edição do Festival de Violoncelo À Corda: Cello Sessions + Set de cordas 
Larsen II Cannone Warm + Cedência de um arco montado em prata pelo Atelier Tintori & Amaral por um período de 6 meses
2.º Prémio – Diploma + Valor monetário de 200 euros
3.º Prémio – Diploma + Valor monetário de 100 euros

Categoria Superior:
1.º Prémio – Diploma + Recital “Jovens Talentos” a realizar na III Edição do Festival de Violoncelo À Corda: Cello Sessions + Concerto a solo 
com a Orquestra Clássica do Centro (OCC) + Set de cordas Larsen Magnacore Arioso + Valor monetário de 400 euros
2.º Prémio – Diploma + Set de cordas Larsen II Cannone Direct + Valor monetário de 300 euros
3.º Prémio – Diploma + Valor monetário de 200 euros

Será atribuído um Prémio de Melhor Interpretação de Peça Portuguesa na eliminatória da categoria superior.

ENQUADRAMENTO
A Associação À Corda é uma associação sem fins lucrativos que tem por fim contribuir para o ensino, promoção e dinamização de 
manifestações de excelência artística na região Centro de Portugal. A Associação procurar apelar ao público conimbricense, limítrofe e 
nacional com iniciativas de sensibilização para a música e para a arte, através de concertos, eventos erudito-culturais, atividades de teor 
pedagógico, científico, social e filantrópico. 
A primeira edição do “Concurso Internacional de Violoncelo À Corda” procura promover o intercâmbio de experiências no domínio do 
ensino e da aprendizagem deste instrumento. O concurso incrementa a divulgação do violoncelo em contexto didático, numa época em que o 
contexto epidemiológico afasta os alunos dos palcos e de experiências valorativas para o seu crescimento pedagógico e musical.
 O “Concurso Internacional de Violoncelo À Corda” decorrerá nos dias 9 e 10 de abril de 2022 na Escola Artística do Conservatório de 
Música de Coimbra (Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra).

REGULAMENTO

a) A participação no Concurso requer o preenchimento da inscrição dentro do prazo estipulado, assim como o pagamento da 
taxa de inscrição.

b) A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário disponível no seguinte link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEf4va4gGVjWYPApIV0sTHcTHuNoGJmx7KsrIvIYfwgmAWPw/viewform ,ou 
através do envio do flyer preenchido para o email associacaoacorda@gmail.com ou por correio postal:  Rua Padre Manuel da 
Nóbrega, n.º 59; 3000-323, Coimbra (selo CTT registado até 15 de março).

c) O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até ao dia 20 de março por transferência bancária. A inscrição considera-se 
finalizada após o envio de comprovativo de pagamento para associacaoacorda@gmail.com. A taxa de inscrição não é 
reembolsável. Os alunos da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra estão isentos de pagar a taxa de inscrição, ao 
abrigo do protocolo celebrado entre o Conservatório e a Associação.

Taxa de Inscrição:
Júnior – 20 euros
Médio – 35 euros
Superior – 50 euros

Dados para Transferência Bancária:

ASSOCIAÇÃO MOMENTOS À CORDA
PT50 0045 3034 4034 1519 8815 8
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA NOGUEIRAS
ESTRADA DA BEIRA, N.º 109 3030-173 SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS, COIMBRA

e) O repertório a executar no Concurso não pode ser alterado sem o consentimento da organização, sob pena de desqualificação. 

f) As provas serão realizadas por ordem alfabética. No dia do concurso, os participantes deverão trazer o cartão de cidadão ou 
bilhete de identificação.

g) Não é permitida a gravação áudio/vídeo das provas. 

h) O júri reserva-se ao direito de interromper as provas; não atribuir prémios e de atribuir menções honrosas. 

Pianista Acompanhador:

O Concurso disponibiliza um pianista acompanhador para os candidatos que o solicitarem no formulário de inscrição. A 
requisição de pianista acompanhador acresce à taxa de inscrição um valor de: 20 euros, 30 euros e 50 euros nas categorias júnior, 
médio e superior, respetivamente. 

JÚRI
O jurado será constituído por um representante da Associação À Corda, da Escola Artística do Conservatório de Música de 
Coimbra, da Orquestra Clássica do Centro e um membro convidado.

AUTORIZAÇÕES
No ato da inscrição, os candidatos autorizam a recolha dos dados pessoais solicitados para a logística inerente ao Concurso. A 
Associação assegura a utilização exclusiva destes dados pessoais para o fim exposto, garantindo a confidencialidade dos 
participantes e o exercício dos direitos previstos no Código Civil e demais legislações. Os candidatos autorizam, no ato da 
inscrição, a gravação e divulgação de imagem/som durante a realização do concurso. 

OMISSÃO
Com a formalização da inscrição, os candidatos aceitam todas as condições expressas neste regulamento. Em caso de caso omisso, 
vigora as decisões tomadas pela Direção da Associação À Corda.


