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estimular o gosto pela Música
apoiar e promover o talento de jovens músicos nacionais e estrangeiros
promover e estimular o estudo dos instrumentos musicais e o mérito artístico
proporcionar aos concorrentes a interação entre alunos de diferentes instrumentos e escolas
divulgar a Música portuguesa e estimular o interesse dos jovens intérpretes pelo repertório nacional.

A 5.ª edição do Prémio Ilda Moura decorrerá de 10 a 13 de junho de 2021 na cidade do Porto, em homenagem a Ilda Moura, a
quem a Escola de Música Guilhermina Suggia deve a sua existência. Para dar continuidade ao seu legado, a EMGS decidiu
criar um concurso e um prémio com o seu nome, num sinal de agradecimento e homenagem sentida a uma personalidade
que sempre reconheceu a importância da Música na formação das crianças e jovens.

O Prémio Ilda Moura, criado pela Escola de Música Guilhermina Suggia e tem como principais objetivos:

Nesta 5.ª edição, além dos vários prémios atribuídos a diferentes categorias e escalões, serão entregues pela primeira vez
dois prémios especiais: o Prémio Ilda Moura, para o melhor candidato solista de entre todos os vencedores do escalão E nos
vários instrumentos e o Prémio Daniel Cunha para o melhor intérprete de uma obra portuguesa na categoria Piano, em
qualquer escalão aberto a concurso.

Com o Prémio Ilda Moura, a Escola de Música Guilhermina Suggia (EMGS) irá distinguir um dos concorrentes vencedores no
escalão E, procurando homenagear o talento e o trabalho do jovem músico e contribuir para o sucesso do seu percurso
artístico. 

Com o Prémio Daniel Cunha, a EMGS homenageia um seu professor e membro do júri deste concurso, falecido em 2020, que
foi um dos mais destacados pianistas da sua geração e um dos mais dedicados à interpretação de Música Portuguesa. A
EMGS contribui, deste modo, para que o nome de Daniel Cunha, já merecidamente associado à Música Portuguesa, possa
continuar a servir de inspiração e estímulo à participação de novos intérpretes da nossa Música, para 
que seja mais tocada, incitando os concorrentes a apresentarem mais repertório nacional.

Artigo 1 - INSTRUMENTOS
 

O concurso está aberto aos seguintes instrumentos: Piano, Guitarra Clássica, Violino, Viola d’Arco, Violoncelo, Contrabaixo,
Flauta Transversal, Oboé, Saxofone.

Artigo 2 - LOCAL E DATA DAS PROVAS PRESENCIAIS
 

De 10 a 13 de junho de 2021 na Escola de Música Guilhermina Suggia, Atmosfera M e Casa das Artes.

Artigo 3 - INSCRIÇÕES
 

Serão admitidos a concurso indivíduos de qualquer nacionalidade cujas idades cumpram os limites definidos para cada nível
de participação e cujo programa a apresentar esteja de acordo com o presente regulamento. A inscrição no concurso implica
a aceitação integral das regras definidas neste Regulamento e deverá ser feita através do preenchimento do formulário
disponibilizado no site www.emgs.pt
A inscrição deverá ser feita até 14 de maio de 2021.
A inscrição só será considerada válida depois da correta submissão de todos os documentos exigidos, assim como envio de
comprovativo de pagamento no caso deste ser feito por transferência bancária. Será enviado a cada candidato um e-mail a
validar e confirmar inscrição.
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Taxas de inscrição por escalão*:
 
 

                                  A           B             C             D             E
 

 Cordas
 Piano                              20€        30€         40€          40€         45€
 Sopros

Piano_Improvisação                                  35€

  
 

* Os alunos da EMGS/AMAC usufruem de 50% de desconto sobre o valor total de inscrição
 

Artigo 4 - LIMITES DE IDADE POR CATEGORIA
 

SOPROS, CORDAS E PIANO
 

A - dos 6 até aos 9 anos*
B - até aos 12 anos*
C - até aos 15 anos*
D - até aos 17 anos*
E - até aos 20 anos*

 
PIANO_IMPROVISAÇÃO

 
Escalão único - até aos 25 anos*

 
*Idade do candidato a 31 de dezembro de 2020

 
Artigo 5 - MEIOS DE PAGAMENTO

 
Por transferência bancária: 

IBAN :  PT50  0007  0413  00097680009  19
Em numerário: Secretaria da EMGS

 
Artigo 6 - JÚRI

 
O júri será composto por personalidades de reconhecido mérito artístico e pedagógico do panorama nacional e
internacional, divididos pelas áreas de especialização.
Ao júri do Prémio Ilda Moura reserva-se o direito de não atribuir prémios e de atribuir prémios ex aequo e/ou menções
honrosas. Em caso de ex aequo, o prémio será partilhado pelos dois participantes. As decisões do júri são soberanas e
irrecorríveis. Se um elemento do júri for docente ou familiar de um dos candidatos, não poderá avaliar a sua prova.

Júri PIANO: João Pedro Mendes dos Santos, Fausto Neves, Luís Duarte
Júri CORDAS: João Pedro Mendes dos Santos, Aires Pinheiro, Augusto Trindade, Jorge Ribeiro
Júri SOPROS: João Pedro Mendes dos Santos, Fernando Ramos, Juliana Félix, Sílvia Cancela
Júri PIANO_IMPROVISAÇÃO: Carlos Azevedo, Paulo Gomes, Telmo Marques

 
Artigo 7 – PROVAS

 
SOPROS

Escalão A, B e C - Prova única presencial no dia 10 de junho
Escalão D e E - Prova eliminatória por gravação em vídeo submetido até 26 de maio; Prova final presencial no dia 10 de
junho.
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duas peças contrastantes

um estudo
uma obra original de J.S. Bach 
uma peça

um estudo
uma obra original de J.S. Bach 
uma peça ou 1º andamento de Sonata

um estudo
uma obra original de J.S. Bach

peças de escolha livre, com execução obrigatória de 1º andamento de Sonata

CORDAS
 

Escalão A, B e C - Prova única presencial no dia 11 de junho
Escalão D e E - Prova eliminatória por gravação em vídeo submetido até 26 de maio; Prova final presencial no dia 11 de junho

 
PIANO

 
Escalão A, B e C - Prova única presencial no dia 12 de junho
Escalão D e E - Prova eliminatória por gravação em vídeo submetido até 26 de maio; Prova final presencial no dia 12 de junho

 
PIANO_IMPROVISAÇÃO

 
Prova eliminatória por gravação em vídeo submetido até 16 de maio
Prova final presencial no dia 13 de junho

 
Os candidatos deverão respeitar o tempo máximo permitido para cada prova, nos casos em que se aplica, cabendo ao júri a
decisão de a interromper se o tempo for ultrapassado.
As provas presenciais serão abertas ao público, de acordo com as limitações de lotação impostas nos locais onde decorrerão.
Cada candidato deverá fazer-se acompanhar de um documento de identificação. A participação dos concorrentes será feita
por ordem alfabética, no entanto a organização reserva-se o direito de a alterar.
Nas provas eliminatórias, o candidato deverá submeter um vídeo que contenha o repertório da eliminatória sem edição
áudio ou vídeo. As mãos e rosto do candidato deverão estar sempre visíveis. O vídeo deverá ser enviado através de link
YouTube não listado para o email premioildamoura@gmail.com, não sendo aceite a sua submissão através de qualquer outra
plataforma.

Não será permitida a apresentação de repertório na prova final que tenha sido executado na prova eliminatória.
Os concorrentes poderão consultar a lista de candidatos e respetivas provas que será colocada no site www.emgs.pt
Os concorrentes deverão apresentar-se no local das provas presenciais 30 minutos antes do início das mesmas, sob pena de
serem desqualificados.

Os participantes deverão providenciar à organização do concurso um exemplar das obras que irão interpretar, no momento
da prova. A não utilização de partituras originais é da inteira responsabilidade do concorrente. Os participantes são livres de
escolher a ordem das peças que irão apresentar. Quaisquer alterações ao programa a apresentar deverão ser feitas até à
data limite de inscrição.

 
Artigo 8 - REPERTÓRIO A APRESENTAR

 
PIANO

Escalão A: 

Escalão B: duração máxima 10 minutos

Escalão C: duração máxima 15 minutos

Escalão D: Prova eliminatória (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração máxima 20 minutos
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um estudo
uma obra original de J.S. Bach
uma peça portuguesa

peças de escolha livre, com execução obrigatória de Sonata completa

uma peça do período clássico ou romântico
peças de escolha livre

peças de escolha livre

uma peça do período clássico ou romântico
peças de escolha livre

peças de escolha livre

uma peça do período barroco
uma peça do período clássico ou romântico
peças de escolha livre

um estudo a escolher entre os métodos Mazas op.36, Kayser op.20, Kreutzer, Lee, Dotzauer, Popper op.76, Storch,
Rabath, ou outro de dificuldade igual ou superior
uma peça com piano
um andamento de Sonata ou Concerto

um estudo ou Capricho a escolher entre os métodos Mazas op.36, Kreutzer, Dont, Lee, Dotzauer (2º caderno), Popper
op.76, Storch, Simandi, ou outro de dificuldade igual ou superior

uma peça a solo
um andamento de Sonata ou Concerto do período clássico ou romântico

um andamento de uma Sonata/Partita/Suite solo de J.S. Bach ou uma peça a solo de compositor português (apenas
para contrabaixo)

uma peça a solo
um andamento de Concerto com cadência (caso esteja escrita)

Escalão E: Prova eliminatória (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração máxima 30 minutos

 
GUITARRA

 
Escalão A e B: duas peças contrastantes

Escalão C: duração máxima 10 minutos

Escalão D: Prova eliminatória (gravação em vídeo) com duração entre 5 e 8 minutos

Prova final (presencial) com duração máxima 12 minutos

Escalão E: Prova eliminatória (gravação em vídeo) com duração entre 6 e 10 minutos

Prova final (presencial) com duração máxima 20 minutos

 
VIOLINO, VIOLA D'ARCO, VIOLONCELO E CONTRABAIXO

 
Escalão A e B: duas peças contrastantes

Escalão C: duração máxima 15 minutos

Escalão D: Prova eliminatória (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração máxima 15 minutos

Escalão E:
Prova eliminatória (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração máxima 20 minutos
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“12 Fantasias para flauta solo”, G. P. Telemann (TWV 40:2-13): uma Fantasia à escolha do candidato

uma peça a solo
uma peça, Sonatina ou andamento(s) de Sonata ou Concerto

“Syrinx" para flauta solo, C. Debussy

uma peça a solo
uma peça, Sonatina ou andamento(s) de Sonata ou Concerto

“12 Fantasias para flauta solo”, G. P. Telemann (TWV 40:2-13): uma Fantasia à escolha do candidato

uma peça a solo
uma peça, Sonatina ou andamento(s) de Sonata ou Concerto

“Six Metamorphoses after Ovid” op.49 , B. Britten: três andamentos à escolha do candidato

uma peça a solo
uma peça, Sonatina ou andamento(s) de Sonata ou Concerto

“12 Fantasias para flauta solo”, G. P. Telemann (TWV 40:2-13): uma Fantasia à escolha do candidato

uma peça a solo
uma peça, Sonatina ou andamento(s) de Sonata ou Concerto

“Partita em Lá m para flauta solo” BWV 1013, J.S. Bach: I. Allemande; II. Courante

uma peça a solo
uma peça, Sonatina ou andamento(s) de Sonata ou Concerto

 
FLAUTA TRANSVERSAL

 
Escalão A, B e C: duas peças contrastantes
Escalão D: Prova eliminatória com obra obrigatória a solo (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração entre 10 e 15 minutos

Escalão E: Prova eliminatória com obra obrigatória a solo (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração entre 15 e 20 minutos

OBOÉ
 

Escalão A, B e C: duas peças contrastantes
Escalão D: Prova eliminatória com obra obrigatória a solo (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração entre 10 e 15 minutos

Escalão E: Prova eliminatória com obra obrigatória a solo (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração entre 15 e 20 minutos

SAXOFONE
 

Escalão A, B e C: duas peças contrastantes
Escalão D: Prova eliminatória com obra obrigatória a solo (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração entre 10 e 15 minutos

Escalão E: Prova eliminatória com obra obrigatória a solo (gravação em vídeo)

Prova final (presencial) com duração entre 15 e 20 minutos
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versão/improvisação sobre o tema tradicional “Alecrim” com duração entre 3 e 5 minutos

Prova Tema Imposto - versão/improvisação sobre um tema imposto pelo júri (divulgado até 23 de maio), com
duração máxima de 5 minutos 
Prova Tema Livre - versão/improvisação sobre um tema livre à escolha do candidato, com duração máxima de 5
minutos

PIANO_IMPROVISAÇÃO
 

Prova eliminatória (gravação em vídeo)

Prova final em 2 partes (presencial)

Artigo 9 - ACOMPANHAMENTO DE PIANO
 

A organização poderá fornecer contacto de pianistas acompanhadores, quando solicitado pelo concorrente.
Os concorrentes dos escalões A e B poderão recorrer a gravações em modo play along. Nestes casos, a organização
disponibilizará ao concorrente equipamento áudio para o momento da prova.

 
Artigo 10 - PRÉMIOS

 
Escalão A, B

1º, 2º e 3º prémios
Diploma e brindes

 
Escalão C

1º prémio - €125 e diploma
2º prémio - €100 e diploma
3º prémio - €75 e diploma

 
Escalão D

1º prémio - €125 e diploma
2º prémio - €100 e diploma
3º prémio - €75 e diploma

 
Escalão E

1º prémio - €200 e diploma
2º prémio - €175 e diploma
3º prémio - €150 e diploma

 
Escalão único Piano_Improvisação

1º prémio - €200 e diploma
2º prémio - €175 e diploma
3º prémio - €150 e diploma

 
PRÉMIOS ESPECIAIS:

 
PRÉMIO DANIEL CUNHA 

Para a melhor interpretação de peça portuguesa em qualquer escalão na categoria Piano - €500 + partitura + CD

PRÉMIO ILDA MOURA
Para o melhor candidato do Escalão E de qualquer categoria Sopros/Cordas/Piano - €1000

PRÉMIO ESPECIAL EMGS 
Para o melhor candidato da Escola de Música Guilhermina Suggia - cheque oferta da Casa dos Músicos
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Artigo 11 - RESULTADOS, ENTREGA DE PRÉMIOS E CONCERTO DE LAUREADOS

Os resultados da competição serão anunciados presencialmente após as provas da respetiva categoria e escalão. Serão
também publicados no site www.emgs.pt

Cada prémio (diploma e recompensa financeira) só será atribuído na presença do laureado. Em caso de ausência, o candidato
poderá ser desqualificado.

Os premiados participarão no Concerto de Laureados, que terá lugar na Casa das Artes (R. Ruben A, 210, Porto) a 13 de junho,
pelas 21h30. A ausência injustificada no concerto é razão para a não atribuição do prémio. Caberá à comissão organizadora
avaliar a justificação e decidir acerca da sua validade.

Todos os participantes receberão um diploma de participação, mas, para isso, deverão estar presentes quando forem
anunciados os resultados da competição. Caso isso não seja possível, o concorrente deverá informar a organização. O
diploma poderá ser levantado na Secretaria da Escola de Música Guilhermina Suggia até ao dia 30 de julho de 2021. Após essa
data, o concorrente perderá o direito ao diploma.

 
 

Artigo 12 - DIREITOS DE IMAGEM
 

A organização, e apenas ela, tem o direito gracioso e ilimitado de registar e filmar as provas da competição e o concerto de
laureados, para promover e divulgar o concurso, sendo que com a inscrição, o candidato declara ceder à organização os seus
direitos de imagem de forma gratuita e por prazo indeterminado.

O público está impedido de fazer qualquer registo áudio e/ou vídeo, podendo recolher apenas fotografias, desde que sem
flash ou sinal sonoro.

 
 

Artigo 13 - DÚVIDAS E OMISSÕES
 

A organização não se responsabiliza por perdas ou danos de objetos pessoais ou instrumentos, dentro ou fora dos locais
onde decorre o concurso. Todas as dúvidas ou questões omissas deverão ser enviadas à comissão organizadora do concurso,
através do email premioildamoura@gmail.com
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MORADAS E CONTACTOS:

Escola de Música Guilhermina Suggia : Rua D. Manuel II, 226 · 4050-343 Porto | 226091414 ou 913 215 349

Atmosfera M : Rua Júlio Dinis, n.º 158 Porto | 22 000 4270

Casa das Artes : R. Ruben a 210 081, 4150-639 Porto | 22 011 6350

Nota: Para as provas dos dias 11 e 12 na Atmosfera M os participantes poderão estacionar gratuitamente na garagem que
pertence ao espaço, no piso -4. A entrada é feita pelo nr. 290 da Rua Júlio Dinis (antes da estação de serviço da Repsol).
Deverão tocar à campainha aí existente e informar que vêm para o Prémio Ilda Moura. Caso no piso -3 a cancela esteja
fechada, solicitamos que toquem na campainha aí existente.
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