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REGULAMENTO

Prémio Círculo Richard Wagner
Jovem Pianista

Edição 2021

Uma iniciativa conjunta do Círculo Richard Wagner  
e da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco (ESART)

Por iniciativa conjunta do Círculo Richard Wagner e da ESART é criado o “Prémio Círculo 
Richard Wagner – Jovem Pianista”, a atribuir ao/à vencedor/a do concurso de piano previsto 
no presente regulamento.  
  
O “Prémio Círculo Richard Wagner – Jovem Pianista” consiste na atribuição ao vencedor
do Concurso de uma Bolsa para participação em masterclass(es) de Piano que, salvo caso
de força maior, consistirá numa inscrição na Semana Internacional de Piano de Óbidos,
em 2022.
 
Ao vencedor do Prémio será ainda assegurada a realização de um recital, com honorários
de 1.200 euros, integrado na programação cultural da Câmara Municipal de Castelo Branco, 
que será da única responsabilidade deste município.

Podem candidatar-se ao concurso jovens pianistas portugueses ou cidadãos de um país
da EU e ainda cidadãos de países terceiros residentes em Portugal, com idade,
no dia 1 de agosto de 2021, compreendida entre os 17 e os 34 anos (inclusive) que não 
tenham anteriormente beneficiado do Programa de Bolseiros da Fundação Richard Wagner, 
através de qualquer das associações Richard Wagner de todo o mundo.

Os candidatos são obrigados a declarar o seu interesse e disponibilidade para a estadia
no local e nas datas em que decorrer o Programa da Bolsa atinente ao Prémio
e a comprometer-se, expressamente, a frequentar o programa da Bolsa na sua íntegra. 

O vencedor do concurso fica ainda obrigado a participar, pro bono, num evento designado 
pelo Círculo Richard Wagner, onde dará uma breve entrevista e tocará um mínimo
de 45 minutos, incluindo, obrigatoriamente no programa uma obra, uma transcrição
ou uma paráfrase de obra de Richard Wagner.

As candidaturas ao concurso, conforme modelo anexo, devem ser remetidas por correio 
eletrónico, para o endereço premiopianocrw@ipcb.pt, até ao dia 31 de agosto do corrente 
ano de 2021.   
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A ESART analisará as candidaturas no sentido de verificar o preenchimento das condições 
de admissão acima expressas e divulgará, no site da ESART e na página de Facebook
do concurso, a lista definitiva dos concorrentes, até ao dia 15 de setembro de 2021.  

O concurso consistirá em duas provas, sendo a primeira por gravação, 
e a segunda presencial. O conteúdo das provas é o seguinte:

Primeira prova. Os candidatos deverão enviar, durante o período das candidaturas,
por correio eletrónico para o endereço referido no ponto 7 deste regulamento, juntamente 
com o formulário da candidatura, uma gravação vídeo, realizada num único take, sem 
edição, em full HD (1920x1080 p) das peças que apresentam a concurso. A câmara deve 
estar fixa num plano em que se veja sempre o teclado e o rosto, as mãos e os pés
do candidato. A gravação das peças musicais deve ser antecedida da menção verbal “Prémio 
Richard Wagner – Jovem Pianista”. A gravação deve conter entre quinze e vinte minutos
de música, incluindo obrigatoriamente uma obra de J. S. Bach e um estudo de F. Chopin. 
Entre 20 e 30 de setembro, os trabalhos apresentados a concurso serão exibidos na página 
de Facebook do Concurso, em data que a ESART divulgará ao público e comunicará por 
e-mail aos candidatos. O Júri analisará as gravações recebidas e classificará os concorrentes, 
declarando apurados para uma prova final presencial pública os 4 primeiros classificados, 
no final da qual o Júri designará o vencedor do Prémio CRW-JP.

Segunda prova. Os candidatos admitidos à segunda prova devem apresentar, na data e sala 
em Castelo Branco a serem oportunamente comunicados, um recital com duração
de quarenta e cinco a cinquenta minutos, incluindo obrigatoriamente uma obra,
uma transcrição ou uma paráfrase de obra de Richard Wagner.

O júri terá cinco elementos nomeados pela ESART e decidirá, com a ESART, a forma do seu 
funcionamento e tomada de decisão.

O júri reserva-se o direito de não atribuir o Prémio, caso a qualidade das provas a concurso 
não o justifique, bem como de o atribuir a outro/a concorrente, caso o/a vencedor/a não se 
encontre em condições de usufruir do Prémio e desde que se cumpram as condições
referidas no ponto 4 deste regulamento.

Após a declaração do vencedor pelo Júri, terá lugar uma sessão para entrega do prémio
e em que este tocará a obra de Richard Wagner apresentada na prova presencial.

Os concorrentes aceitam que o Círculo Richard Wagner e a ESART poderão, se o desejarem, 
proceder à apresentação em streaming das provas apresentadas pelos concorrentes.   

Quaisquer dúvidas ou omissões serão decididas pelas duas entidades organizadoras.

A apresentação da candidatura traduz a aceitação tácita pelo concorrente das normas 
constantes do presente regulamento. 
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