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1º Concurso Internacional de Guitarra Clássica de Braga 
 

O Concurso Internacional de Guitarra Clássica de Braga é uma atividade do Festival de Guitarra 

de Braga e terá uma realização bianual, alternando nos anos intercalares com um Concurso Internacional 

de Música de Câmara com Guitarra. 

Este concurso tem duas categorias distintas de concorrentes: “Categoria Internacional” e 

“Categoria Nacional”, esta última com quatro escalões. 

  

 
Categoria Internacional 
 

 

Idade Insc. Provas Reportório Datas 

Até  
30 anos 

65€ 
(até 10/Jan) 

Eliminatória 
(vídeo) 

 
+ 
 

Semifinal 
(presencial) 

 
+ 
 

Final 
(presencial) 

Eliminatória: 
min.  2 obras  ou  andamentos 

máximo de 15 min. 
 

Semifinal: 
min.  2 obras  ou  andamentos 

 + 
Obra Portuguesa obrigatória 

(encomenda do festival) 
máximo total de  20 min. 

 
Final: 

Programa livre  
máximo de  25 min. 

Envio link  até 
10/Jan/2019 

 
 
 
 

9  Março 
 
 
 
 

10  Março 

 

  



 
 
 
 

 

● A idade dos concorrentes terá como referência o dia 31 de Janeiro do ano a que respeita o 

concurso.  

● O programa das várias provas não pode ser repetido com exceção para a prova final em que o 

concorrente pode integrar uma obra ou andamento apresentado na prova eliminatória ou a peça 

Portuguesa obrigatória apresentada na prova semifinal. 

● Apesar do caráter bastante livre do reportório a apresentar, recomenda-se a seleção estratégica 

de reportório musicalmente contrastante. 

● Será necessário verificar-se um nº mínimo de 12  inscrições para a realização desta categoria do 

concurso. 

● O número de concorrentes que ficarão apurados para a prova semifinal bem como  para a prova 

final será definido segundo critério do júri. 

● Valorizar-se-á a execução  do programa de memória. 

 
 
Inscrições 

  

● As inscrições efetuam-se através do preenchimento online do formulário de inscrição. 

● A data limite para a receção das inscrições no concurso é de 10/Jan/2019. 

● O pagamento das inscrições efetua-se por transferência bancária. É obrigatório indicar o 

destinatário da transferência (Concurso Internacional de Guitarra Clássica de Braga) bem como 

enviar um comprovativo do pagamento da inscrição por correio eletrónico 

(festivalguitarrabraga@gmail.com). 

● Devido constrangimentos administrativos, o pagamento das inscrições deve efetuar-se no 

período de 1 - 10 de Janeiro de 2019. 

● A prova eliminatória efetua-se através do envio de um link para visionamento do vídeo gravado 

para o concurso (alojamento no Youtube, Vimeo ou outra plataforma similar) até ao dia 

https://goo.gl/forms/DPWKhtDtgeragmyx1
mailto:festivalguitarrabraga@gmail.com


 
 
 
 

 

10/Jan/2019. Deve ser reconhecível o rosto do concorrente na gravação vídeo efetuada para o 

concurso. 

● Os vídeos enviados para o concurso não podem ter sofrido nenhum tipo de trabalho de edição, 

podendo apenas ser eventualmente legendados (autor, obra, andamento, etc.).  

● A divulgação dos nomes dos concorrentes apurados para a prova semifinal efetuar-se-á através 

de publicação na página web do festival e do conservatório no dia 18 de Fevereiro de 2019, 

sendo os concorrentes também informados por email. 

● Caso o concurso não se realize, será devolvido o valor pago pela inscrição. 

● Não haverá devolução do valor pago pela inscrição em caso de desistência. 

 

Dados bancários para pagamento das inscrições:  

Conta nº: 0171114185230  

IBAN: PT50 0035 0171 00114185230 87  

BIC SWIFT: CGDIPTPL 

 

 
Documentos necessários 
 

● Digitalização de documento de identidade ou outro documento que permita a verificação da data 

de nascimento do concorrente; 

● 1 fotografia com qualidade em que seja claramente visível o rosto do ´concorrente; 

● Curriculum Vitae sumário; 

● Os documentos solicitados devem ser enviados para o endereço de correio eletrónico do festival 

(festivalguitarrabraga@gmail.com). 

.  
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Júri 
 
Composição do júri: 
 
José Pina (Portugal/ Guitarra) 
Pavel Steidl (Rep. Checa/ Guitarra) 
Ricardo Barceló (Uruguai/ Guitarra) 
André Santos (Portugal/ Composição) 
Charles Roussin (Brasil/ Direção) 

 

 
● O júri da categoria internacional é constituído por 5 elementos de reconhecida credibilidade 

profissional. 

● As decisões do júri serão soberanas e não plausíveis de recurso. 

● No caso de algum concorrente ser ou ter sido aluno de algum dos elementos do júri nos últimos 

dois anos, implicará que esse elemento do júri não participe na avaliação desse concorrente. 

 

  



 
 
 
 

 

Prémios  
 

1º Prémio 2000.00€ + Concerto   
(Concerto pago integrado na edição de 2020 do Festival de Guitarra de Braga) 

2º Prémio 1200.00€ 

3º Prémio  700.00€ 

4º Prémio Melhor Interpretação  
Obra Portuguesa Obrigatória  

(encomenda do festival) 

250.00€ 
(prémio atribuído pelo júri para a melhor interpretação da 
obra obrigatória encomendada pelo concurso a um dos 
concorrentes presentes na prova semifinal)  

5º Prémio Prémio do Público 150.00€ 
(prémio atribuído pelo público através de votação dos 
vídeos disponíveis na página web do concurso - as 
votações decorrem de 20/Jan. - 10/Março de 2019) 

 

● Os prémios do concurso serão atribuídos pela Câmara Municipal de Braga de acordo com os 

valores pecuniários referidos no presente regulamento. 

● Não haverá a atribuição de prémios ex-aequo. 

● O Júri poderá atribuir menções honrosas a concorrentes não premiados. 

● A cerimónia de encerramento decorrerá no segundo dia de provas presenciais do concurso 

(10/Março.) em horário a designar posteriormente. Para além da comunicação das classificações 

do concurso, entrega de prémios e diplomas de participação, realizar-se-á uma pequena audição 

em que participarão os guitarristas premiados interpretando uma seleção de obras/andamentos 

feita pelo respetivo júri. Os concorrentes premiados deverão estar presentes na cerimónia de 

encerramento sob pena da não atribuição do respetivo prémio. 

● O resultado das votações para o prémio do público será constatado online durante a cerimónia 

de encerramento.  

 



 
 
 
 

 

Outras informações 
 

● Apesar de poderem utilizar fotocópias, os candidatos deverão fazer prova de possuírem as 

edições originais das obras que interpretam. Os concorrentes devem entregar uma cópia das 

obras que interpretam ao júri do concurso.  

● As audições do concurso serão públicas e poderão ser gravadas, reservando a organização o 

direito da sua utilização para fins de divulgação na rádio, televisão ou outros meios durante ou 

depois da realização do concurso, sem a obrigação da realização de qualquer tipo de pagamento 

ou royalties aos concorrentes. 

● A organização do concurso não se responsabiliza por eventuais perdas e/ ou danos que ocorram 

eventualmente nos espaços onde decorre o concurso. 

● Qualquer situação omissa neste regulamento fica sujeita à apreciação e consequente 

deliberação da organização do concurso. 

● Informações mais específicas relativamente ao concurso serão enviadas por email para os 

concorrentes inscritos (horários, local de realização das provas, etc.). 

● Caso haja necessidade de alguma informação adicional (alojamento, transporte, etc.), tal deve ser 

solicitado para o endereço de correio eletrónico do festival. 

 
Contactos 
 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga  

 (Concurso Internacional de Guitarra Clássica de Braga)  
Rua Fundação Gulbenkian 

 4710 – 394 Braga / Portugal 
www.festivalguitarrabraga.pt 

www.conservatoriodebraga.pt 
www.facebook.com/FestivalGuitarraBraga 

Email: festivalguitarrabraga@gmail.com 
Telefone: 00 351 916050997 

 
 

  Organização:                                                                                                       Direção Artística: Vítor Gandarela    

http://www.festivalguitarrabraga.pt/
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