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FESTIVAL CRIASONS - CONCURSO PARA COMPOSITORES “EMERGENTES” 

REGULAMENTO 
 
Organização 

MUSICAMERA PRODUÇÕES 

Rua Ovídio Martins nº 6 

2855-355 CORRROIOS 

E-Mail: geral@musicamera.pt 

 

 

Área artística 

Música / Composição 

 

Género 

Música erudita 

 

Critérios de inclusão 

1. Compositores portugueses com domicílio postal no território nacional. 

2. Compositores portugueses temporariamente domiciliados no estrangeiro por motivo de 

estarem a cursar estudos musicais superiores - ou fazerem parte do corpo docente - em 

estabelecimentos de ensino especializado situados fora do território nacional. 

3. Compositores luso-descendentes com dupla nacionalidade devidamente comprovada. 

4. Compositores de outras nacionalidades, residentes legalmente em Portugal, com 

domicílio postal no território nacional e portadores de Autorização de Residência 

outorgada pelo Serviço de Estrangeiros do Ministério de Administração Interna da 

República Portuguesa. 
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Condições da inscrição    

Apresentação de 2 / 3 obras à escolha do candidato, sem qualquer limitação temática, estética 

ou conceptual e com total liberdade no que diz respeito a estrutura morfológica, 

enquadramento estilístico, formação instrumental e duração. 

Não existe obrigatoriedade de que as obras sejam inéditas ou de que sejam escritas 

especialmente para apresentação neste concurso.  

 

Comissão de Avaliação 

Será integrada pelos seis compositores residentes no Festival Criasons 2018 - Eurico 

Carrapatoso, Alexandre Delgado, Amílcar Vasques Dias, Fernando Lapa, Cândido Lima e 

Alejandro Erlich Oliva - e pelo Maestro Brian MacKay, que presidirá. 

 

Critérios de Avaliação 

Serão definidos pelos membros da Comissão, em plena liberdade. Da sua decisão não poderá 

haver recurso. 

 

Procedimento de inscrição 

A inscrição - simples e gratuita - concretiza-se pelo preenchimento e submissão da ficha de 

inscrição em anexo e envio das obras. 

Estas devem ser enviadas por E-Mail em versão imprimível (PDF para partitura geral) e com 

referência auditiva (MP3 para suporte áudio gerado eletronicamente). 

Também serão aceites gravações (áudio ou vídeo) de execução real, sempre que 

acompanhadas pelas partituras em PDF. 

 

Prazos 

O concurso estará aberto de 4 a 27 de Setembro de 2018. 

O Júri terá a sua reunião final a 29 de Setembro,  por forma a tornar pública a sua escolha nos 

primeiros dias de Outubro. 
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Distinções 

A comissão escolherá um máximo de 6 compositores, a quem serão outorgadas as seguintes 

contrapartidas e distinções: 

 

1) Os candidatos selecionados serão convidados a compor uma nova obra e coadjuvados 

no seu trabalho criativo pelo compositor cujo programa a sua obra integra. Esta 

deverá respeitar o dispositivo vocal / instrumental definido para esse programa. 

2) Primeira Audição Mundial da Obra 

A Primeira Audição Mundial da obra será integrada na programação do FESTIVAL 

CRIASONS, com interpretação ao vivo a cargo da CAMERATA VOCAL E INSTRUMENTAL 

MUSICAMERA, conjunto de geometria variável formado por instrumentistas 

profissionais de prestígio, especialmente convocados.  

3) Entrega de diplomas 

Todos os compositores candidatos receberão um diploma comprovativo da sua 

participação autoral no Concurso Criasons 2018/2019. 

4) Publicação discográfica e edição das obras 

Todas as obras selecionadas serão gravadas em CD para uma etiqueta com prestígio, a 

determinar. Também se garante a edição em partitura das obras em estreia. 

 

Considerações finais 

Qualquer caso omisso no regulamento será decidido pelo júri. Qualquer disputa legal deverá 

ser dirimida na comarca de Lisboa, à exclusão de qualquer outro local. Quaisquer dúvidas que 

este regulamento possa suscitar deverão ser esclarecidas junto do secretariado através do e-

mail – geral@musicamera.pt 

 
 
 
 
 
 


