
Conservatório de Música do Porto 
Concurso Interno 2023 

 

 

Regulamento Geral 
 

1. O Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto decorrerá de 6 a 15 de março de 2023 

e está aberto a todas as classes de instrumentos, Música de Câmara e Composição. 
 

2. Poderão participar apenas os alunos inscritos na disciplina de instrumento, acompanhamento e 

improvisação ou classe de conjunto a que pretendam concorrer, que estejam devidamente 
autorizados pelo respetivo professor e que não frequentem qualquer ensino superior de música. 

 

3. As provas terão lugar no Conservatório de Música do Porto ou noutros locais desta cidade a 
designar pela organização. 

 

4. O Concurso será estruturado da seguinte forma: 
 

4.1. Famílias de instrumentos 

 
Canto 

 

Cordas Dedilhadas 
 

Cordas Friccionadas 
 

Sopros Madeiras 

 
Sopros Metais 

 

Percussão 
 

Instrumentos de Tecla: 

               -Piano 
               -Cravo 

               -Órgão 

               -Acordeão 
 

4.2. Música de Câmara; 

 
4.3. Composição. 

 

 
5. As inscrições efetuam-se através do preenchimento pelos professores do formulário eletrónico 

enviado para estes e do pagamento da taxa de inscrição por parte do aluno junto dos serviços 

administrativos. Taxas de inscrição: 
 

Instrumento: €15 

Música de Câmara: €10 por cada elemento do grupo.  
Composição: €10 

 

6. O prazo de inscrição decorre de 24 de janeiro até ao dia 24 de fevereiro de 2023. A ausência do 
pagamento da taxa de inscrição até esta data implica a não consideração da inscrição. 

 

Provas performativas 
 

1. Todas as provas serão públicas. 

 
2. Os concorrentes terão de se apresentar no local das provas 15 minutos antes do início das 

mesmas.  

 
3. A partir da data acima referida não poderá ser alterado o programa a executar. 

 

4. Alunos que já tenham ganho o 1º prémio numa determinada categoria poderão candidatar-se 
excecionalmente a uma categoria superior. 

 

5. As obras apresentadas não poderão ser repetidas nas diferentes provas pelo mesmo concorrente. 
 

6. A execução de memória será um elemento de valorização. 
 

7. A organização do Concurso será da responsabilidade da Comissão Organizadora e a constituição 

dos júris será da responsabilidade de cada Departamento. 
 

8. O Júri reserva-se o direito de interromper as provas em qualquer momento e as suas decisões 

são soberanas, não sendo passíveis de recurso. 
 

9. A autorização de qualquer tipo de registo de som ou imagem deverá ser solicitada previamente 

à Comissão Organizadora. 

 

10. Todas as questões omissas serão submetidas à apreciação da Comissão Organizadora. 

 
 

Composição 
 

1. Poderão participar os alunos inscritos nas disciplinas de A.T.C. ou Composição, em qualquer 

ano e regime de ensino. 

 
2. As composições deverão ser sempre inseridas no contexto da música erudita. 

 

3. As obras deverão ser rigorosamente inéditas, sendo excluídas todas aquelas que tenham sido 
tornadas públicas por qualquer meio, ou que tenham sido encomendadas por qualquer outra 

instituição. 

 
4. Com exceção da Categoria A – Música Orquestral, não há formação instrumental obrigatória, 

podendo ser constituída por qualquer instrumento lecionado no CMP. 

 
5. O concurso está dividido nas seguintes categorias: 

Categoria A – Música para Orquestra – obras de 6 a 12 minutos, qualquer formação 

orquestral 
Categoria B – Música de Câmara - obras de 3 até 8 minutos, formação instrumental até 7 

instrumentos 

Categoria C – Música Solo – obras de 3 a 8 minutos, instrumento solo 
Categoria D – Música Eletrónica – obras eletrónicas ou instrumentais com suporte 

eletrónico, obras de 3 a 8 minutos 



 
6. As peças podem ser constituídas por mais que um andamento. 

 

7. Quaisquer futuras execuções, edição em CD ou outro formato de gravação de uma obra que 
tenha obtido prémio, deverão obrigatoriamente incluir nas notas de programa a menção “Obra 

vencedora do Concurso Interno de Composição do Conservatório de Música do Porto 2022-

2023”.  
 

8. A data-limite para submeter partituras é o dia 31 de março de 2023. 

 
9. Cada concorrente pode apenas participar com uma obra. 

 

10. As obras devem ser enviadas em formato digital (não serão aceites partituras em papel), através 
de email “anónimo” (com pseudónimo não identificativo do autor), criado para o efeito, dirigido 

a concursodecomposicaocmp@gmail.com.  

 
11. Em anexo ao email deverá ser enviado: 

a) Ficheiro com obra editada em formato Finale, Sibelius, Musescore, entre outros 

(categorias A, B e C); no caso da categoria D, deverá ser anexado ainda todo o suporte 
digital necessário à execução da obra; 

b) Ficheiro áudio exportado do software de notação (gravação, midi, mp3) ou similares 

(gravação, etc.) 
c) Memória descritiva da peça, indicando no topo a categoria à qual concorre. 

 

12. Os ficheiros das composições devem ostentar apenas o título da obra e o endereço de email 
“anónimo”/pseudónimo, não devendo conter qualquer elemento suscetível de identificação do 

seu autor.  
 

13. Os concorrentes serão notificados dos resultados através dos endereços de email facultados. 

 
14. No caso de obras vencedoras será solicitado, através de email, a identificação do concorrente, 

bem como uma declaração escrita e assinada pelo compositor, atestando que a obra foi escrita 

por si, que é inédita, nunca apresentada publicamente e/ou premiada ou que a mesma não 
concorre simultaneamente a nenhum outro concurso. 

 

15. As obras premiadas serão anunciadas no Concerto de Laureados, onde decorrerá também a 
entrega do prémio respetivo. 

 

 

Prémios 
 

1. Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados de cada nível.  

 
2. Será atribuído um prémio de €500 ao vencedor no Nível Secundário de Música de Câmara pela 

Associação de Amigos do CMP. 

 
3. Realizar-se-á um Recital de Laureados no dia 28 de abril de 2023 com a cerimónia de entrega 

de prémios. 

 
3.1 Serão atribuídos os Prémios Conservatório de Música do Porto/Casa da Música, 

Conservatório de Música do Porto/Orquestra do Norte, e Conservatório de Música do 

Porto/Madalena Sá e Costa no Concerto de laureados com a participação dos primeiros 
prémios do nível A de cada grupo e do nível Secundário de Música de Câmara. Os 

premiados apresentar-se-ão em recital na Casa da Música, em concerto com a Orquestra do 
Norte e num espaço Municipal do Porto em data a anunciar. 

 

4. O júri poderá não atribuir qualquer prémio caso nenhum dos concorrentes revele mérito 
suficiente para o obter.  

 

5. Poderão ser atribuídas Menções Honrosas. 
 

6. Aos premiados serão atribuídos os respetivos diplomas e aos restantes concorrentes, certificados 

de participação.  
 

7. Os prémios serão entregues no Concerto de Laureados. Poderão ainda ser levantados na 

secretaria até à data estipulada pela organização, a divulgar oportunamente, após o qual o 
candidato perde o direito ao mesmo. 

 

8. Em Composição, haverá lugar a um prémio por categoria. 

Prémios 

 Diploma  

 Estreia da obra em Concerto no ano letivo seguinte 

 Gravação da obra no concerto de estreia   

 Material Escolar/Didático  

 
 

Níveis e Programa das Provas Performativas 
 

Canto 

 
Nível A (alunos do 8º grau/12º ano) 

Prova Eliminatória 

• 1 Trecho dos séculos XVI, XVII ou XVIII 

• 1 Canção de compositor não português, dos séculos XIX, XX ou XXI  

• 1 Trecho de compositor português, em língua portuguesa 

 

Prova Final 

• 1 Ária de Ópera, de Oratória, Missa, Motete ou Cantata 

• 1 peça de livre escolha 

 

Nível B (alunos de 7º grau/11º ano) 

Prova única 

• 1 Trecho dos séculos XVI, XVII ou XVIII 

• 1 Canção de compositor não português, dos séculos XIX, XX ou XXI  

• 1 Trecho de compositor português, em língua portuguesa 

 
Nível C (alunos de 6º grau/10º ano) 

Prova única 

• 1 Peça de livre escolha  

• 1 Trecho de compositor português, em língua portuguesa 

 

 

 

mailto:concursodecomposicaocmp@gmail.com


Canto e Canto Gregoriano – Canto Básico 

 

Nível D (alunos de 9º ano) 

Prova única 

• 1 Peça de livre escolha  

• 1 Trecho de compositor português, em língua portuguesa 

 

Nível E (7º e 8º anos) 

Prova única 

• 1 Peça de livre escolha  

• 1 Trecho de compositor português, em língua portuguesa 

 

Nível F (5º e 6º anos) 
Prova única 

• 1 Peça de livre escolha  

• 1 Trecho de compositor português, em língua portuguesa 

 

 

Cordas Dedilhadas 

 

Nível A (alunos do 7º e 8º graus /11º e 12º anos) 
Prova Eliminatória 

• 1 Estudo; 

• 1 Peça de livre escolha. 

 
Prova Final 

• Programa livre entre 15 e 20 minutos. 

 
Nível B (alunos do 5º e 6º graus / 9º e 10º anos) 

Prova única 

• 1 Estudo; 

• 2 Peças. 

 

Nível C (alunos do 3º e 4º graus /7º e 8º anos)  

Prova única 

• 1 Estudo; 

• 2 Peças. 

 

Nível D (alunos do 1º e 2º graus / 5º e 6º anos) 

Prova única 

• 1 Estudo; 

• 2 Peças. 

 

Nível E (alunos do preparatório/I ciclo) 
Prova única 

• 2 Peças ou Estudos. 

 
*Também são consideradas como peças, andamentos de sonatas, de sonatinas ou de concertos.  

 

 

 

 

 

Cordas Friccionadas 

 

Nível A (alunos de 7º e 8º graus/11º e 12º anos) 

Prova Eliminatória 

• 1 andamento de uma Partita ou Sonata de Bach para violino 

• 1 andamento de uma Suite de Bach para violoncelo, viola ou contrabaixo; 

• 1 peça; 

• 1 estudo. 

 

Prova Final 

• 1 peça concertante ou 1 andamento de concerto. 

 

Nivel B (alunos de 5º e 6º graus/9º e 10º anos) 
Prova Única 

• 1 estudo ou 1 peça; 

• 1 peça. 

 
Nível C (alunos de 3º e 4º graus/7º e 8º anos) 

Prova Única 

• 1 estudo ou 1 peça; 

• 1 peça. 

 
Nível D (alunos de 1º e 2º graus/5º e 6º anos) 

Prova Única 

• 1 estudo ou 1 peça; 

• 1 peça. 

 

Nível E (alunos do preparatório/I ciclo) 

Prova Única 

• 1 estudo ou 1 peça; 

• 1 peça. 

 

*Também são consideradas como peças, andamentos de sonatas, de sonatinas, de concertos e de 

concertinos. 
 

 

Sopros/Madeiras 

 

Nível A (alunos dos 7º e 8º graus/11º e 12º anos) 

Prova Eliminatória 

• Programa livre com duração entre 15 e 20 minutos 

 
Prova Final 

• Programa livre com duração entre 20 e 30 minutos 

*Não será permitido aos candidatos repetir programa da eliminatória na final. 

 

Nível B (alunos dos 5º e 6º graus/9º e 10º anos) 
Prova única 

• Programa livre com duração entre 15 e 18 minutos 

 
Nível C (alunos dos 3º e 4º graus/7º e 8º anos)  

Prova única 

• Programa livre com duração entre 7 e 10 minutos 



Nível D (alunos dos 1º e 2º graus/5º e 6º anos) 
Prova única 

• Programa livre com duração entre 3 e 5 minutos 

 

Nível E (alunos do Preparatório/ I Ciclo) 

Prova única 

• Programa livre com duração até 5 minutos 

 

 
Sopros/Metais 

 
Nível A (alunos dos 7º e 8º graus/11º e 12º anos) 

Eliminatória 

• 1 estudo; 

• 1 obra de livre escolha; 

• 1 andamento de Concerto ou Sonata de livre escolha. 

 

Final 

• 1 Concerto ou Sonata de livre escolha. 

 

Nível B (alunos dos 5º e 6º graus/9º e 10º anos) 
Prova única 

• 1 estudo; 

• 2 obras de livre escolha (considerando-se 1 andamento de Concerto ou Sonata  

                                             equivalente a 1 obra). 
 

Nível C (alunos dos 3º e 4º graus/7º e 8º anos) 

Prova única 

• 1 estudo; 

• 1 obra de livre escolha. 

 

Nível D (alunos dos 1º e 2º graus/5º e 6º anos) 

Prova única 

• Programa livre 

• Duração máxima de 8 minutos. 

 

Nível E (alunos do Preparatório/ I Ciclo) 

Prova única 

• Programa livre 

• Duração máxima de 5 minutos. 

 

 

 

Percussão 

 
Nível A (alunos de 7º e 8º graus, 11º e 12º anos) 

Eliminatória  

• 1 estudo;  

• 1 obra de livre escolha;  

• 1 andamento de Concerto ou Sonata de livre escolha.  

Final  

• 1 obra completa de livre escolha.  

 

Nível B (alunos dos 5º e 6º graus/9º e 10º anos)  
Prova única  

• 1 estudo;  

• 2 obras de livre escolha (considerando-se 1 andamento de Concerto ou Sonata  

equivalente a 1 obra).  

 
Nível C (alunos dos 3º e 4º graus/7º e 8º anos)  

Prova única  

• 3 obras de livre escolha (1 de caixa, 1 de lâminas e 1 de timbales/multipercussão) 

 

Nível D (alunos dos 1º e 2º graus/5º e 6º anos)  
Prova única  

• 3 obras de livre escolha (1 de caixa, 1 de lâminas e 1 de timbales/multipercussão) 

• Duração máxima de 8 minutos.  

 
Nível E (alunos do Preparatório/ I Ciclo)  

Prova única 

• 3 obras de livre escolha (1 de caixa, 1 de lâminas e 1 de timbales/multipercussão) 

• Duração máxima de 6 minutos.  

 
 

Instrumentos de Tecla 

Piano 
 

Nível A (alunos de 7º e 8º graus, 11º e 12º anos) 

Eliminatória 

• 1 Estudo; 

• 1 Obra de J. S. Bach ou de outro compositor, mas de carácter contrapontístico. 

 

 Final 

• 1 andamento vivo de Sonata ou Concerto; 

• 1 Peça de livre escolha. 

 

Nível B (alunos de 5ºe 6º graus/ 9ºe 10º anos) 

Prova Única 

• 1 Estudo; 

• 1 Obra de J. S. Bach; 

• 1 Andamento de Sonata; 

• 1 Peça de livre escolha. 

 

Nível C (alunos de 3º e 4º graus/ 7º e 8º anos) 

Prova Única 

• 1 Estudo; 

• 1 Obra de J. S. Bach; 

• 1 Andamento de Sonata; 

• 1 Peça de livre escolha. 

 

Nível D (alunos de 1º e 2ºgraus/5º e 6º anos) 
Prova Única 

• 1 Estudo; 

• 1 Obra de J. S. Bach; 

• 1 Andamento de Sonata ou Sonatina;  

• 1 Peça de livre escolha. 



 
Nível E (alunos do preparatório/I ciclo) 

Prova Única 

• 1 Estudo; 

• 2 Peças de livre escolha. 

 
 

Cravo 

 
Nível A (alunos do 6º, 7º e 8º graus/10º, 11º e 12º anos) 

Prova Única 

• 1 Obra Ibérica; 

• 1 Obra de Bach; 

• 1 Peça de livre escolha. 

   
Nível B (alunos do 4º e 5º graus/8º e 9º anos) 

Prova Única 

• 1 Obra de Bach; 

• 2 Peças de livre escolha. 

 
Nível C (alunos do 2º e 3º graus/6º e 7º anos) 

Prova Única 

• 1 Obra de Bach; 

• 2 Peças de livre escolha. 

 
Nível D (alunos do preparatório e 1º grau/I ciclo e 5º ano) 

Prova Única 

• 3 Peças de livre escolha do concorrente. 

 

 
Órgão 

 

Nível secundário 
Prova Única: Em local a anunciar. 

• Uma obra de J. S. Bach sem cantus firmus 

• Uma obra do período romântico 

*Os concorrentes deverão estar no local da prova 15 minutos antes da realização da mesma. 

*A presença de um registrante/virador de páginas é da responsabilidade do concorrente. 

*Cada concorrente terá uma hora de estudo no órgão da Igreja de Cedofeita, em horário a definir pela 

Comissão Organizadora. 

 

 
Acordeão 

 

Nível A (alunos do 7º e 8º graus, 11º e 12º anos)  
Prova Única 

• Uma obra Cíclica (Sonata, Suite);  

• Uma obra do Período Barroco;  

• Uma obra de livre escolha. 

    

 

Nível B (alunos do 5º e 6º graus/9º e 10º anos) 
Prova Única  

• Uma obra do Período Barroco; 

• Uma obra Original para Acordeão; 

• Uma obra de livre escolha.  

 

 

Nível C (alunos do 3º e 4º graus/7º e 8º anos)  
Prova Única  

• Uma obra original para Acordeão; 

• Duas obras de livre escolha.   

 

Nível D (alunos do 1º e 2º graus/5º e 6º anos)  
Prova Única  

• Três obras de livre escolha. 

 

Nível E (alunos do preparatório 1º ciclo)  

Prova Única 

• Três obras de livre escolha. 

 
 

Música de Câmara 

 

• Dois níveis: básico e secundário (por média de graus no instrumento dos elementos que compõem o 

grupo, maioritariamente do básico ou do secundário). 
 

• Mínimo de 2 e máximo de 8 elementos. 

 

• No mínimo duas obras contrastantes com o máximo de 15’ para o nível básico e 20’ para o nível 

secundário. 
 

* Na composição dos grupos, é admitida a presença de alunos externos, desde que frequentem durante 

presente ano letivo a disciplina de classe de conjunto com autorização da direção. 
* As obras apresentadas têm de ser executadas por todos os elementos do grupo. 

 

 
 

 

 

 


