
Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode 

 

XIV CONCURSO INFANTO JUVENIL / 2021 

Alterações ao regulamento 

 

Com é do vosso conhecimento, nesta altura, os alunos candidatos à participação 

no Concurso Infanto Juvenil do Conservatório, estariam a preparar-se para as provas, conforme 

regulamento publicado em dezembro de 2020.  

Tendo presente todas as contingências, decorrentes do evoluir da pandemia que a todos nos 

afeta e que compromete algumas das práticas e projetos artísticos em que estão envolvidos 

alunos/professores, pensamos que seria oportuno redefinir alguns prazos e adaptar alguns 

procedimentos, de maneira que este Concurso não fosse adiado pela 2.ª vez consecutiva.  

Assim, e mesmo que limitados no acompanhamento pedagógico, pensamos que a introdução 

de algumas medidas e alterações ao regulamento, poderão garantir as condições mínimas 

exigidas, para que este Concurso seja uma realidade.  

 

1. As inscrições devem realizar-se até 12 de março, mediante o pagamento de uma joia no valor 

de 5 euros;  

2. Todas as gravações (áudio e vídeo) devem ser realizadas nos locais definidos pela organização:  

 Edifício Sede - Salão Nobre - “Concerto”, Instrumentos de Cordas 

Friccionadas, Instrumentos de Sopro, Cravo, Piano, Órgão, Percussão e Música 

de Câmara 

 Polo de São Martinho – Dança e Teatro  

 Polo do Bom Jesus – Canto, Acordeão, Instrumento de Cordas Dedilhadas  

3. As gravações agendadas para o período compreendido entre os dias 22 e 31 de março serão 

realizadas pelos técnicos do Gabinete de Comunicação, Edições e Formação, em horário a 

definir brevemente; 

4. Os concorrentes, em articulação com os respetivos professores, poderão optar por antecipar 

estas gravações; nestes casos, todo o processo de captação de áudio e vídeo, ficará à sua 

responsabilidade e a marcação do espaço (caso esteja disponível), deverá ser efetuada, com a 

antecedência mínima de uma semana, contactando diretamente o respetivo colaborador: 

 Edifício Sede - Salão Nobre – D.ª Helena Batista  

 Polo de São Martinho – D.ª Águeda Gama  

 Polo do Bom Jesus – D.ª Marisa Vasconcelos adiar  

5. Os alunos poderão, excecionalmente, solicitar ao Diretor Pedagógico, aulas presenciais para a 

preparação das gravações, conforme já foi anunciado em reunião com os coordenadores de 

departamento, na presença do nosso Presidente. 

6. Em casos muito pontuais, poderão ser considerados os suportes instrumentais gravados (Play 

back’s), ao nível do acompanhamento dos candidatos; 

7. O transporte dos candidatos para as gravações será da responsabilidade dos próprios; no 

entanto, caso não haja essa disponibilidade, a organização tentará encontrar soluções. O horário 

dos ensaios e das gravações deverá cumprir as orientações definidas pelo Governo Regional; 



8. O prazo de envio das gravações termina no dia 31 de março; 

9. Embora que as diferentes peças possam ser gravadas em separado, não haverá edição dessas 

mesmas gravações; 

10. Na música de Câmara, não poderão candidatar-se formações com mais de 5 elementos;  

11. No decorrer da gravação, a câmara deve permanecer sempre numa posição fixa. As mãos e a 

cara do concorrente devem estar bem visíveis. No momento que antecede a performance, o 

concorrente deverá dirigir-se para a câmara e pronunciar em voz alta o seu nome, idade, nível, 

a modalidade em que concorre; 

12. As gravações devem ser enviadas em formato link do Yutube privado ou por WeTransfer em 

formato mp4 para geral.cepam@edu.madeira.gov.pt; em cada gravação deve estar identificado 

o nome do compositor, título da peça e a duração; 

13. Um júri avaliará as diferentes performances no período compreendido entre 19 e 23 de abril;  

14. A publicação dos resultados acontecerá a 26 de abril;  

15. As gravações realizadas no âmbito do concurso, não poderão ser divulgadas; 

16. O concerto dos laureados será em data a definir.            
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