
REGULAMENTO DO FESTIVAL III SCALAFLAUTA 

com o apoio de Cardoso & Conceição e Buffet Crampon 

Introdução 

O III Scalaflauta, apoiado pela Cardoso & Conceição e Buffet Crampon, é organizado pelo 

Conservatório de Música de Santarém (CMS), estabelecimento de Ensino Particular e 

Cooperativo com autonomia pedagógica.  

O Festival irá incluir Masterclasses, Workshops e o I Concurso Scalaflauta, tendo como objetivo 

estimular e premiar os jovens flautistas dos 10 aos 18 anos.  

 

Art.º 1 – Destinatários  

O concurso é destinado aos jovens a residir em Portugal, com idades entre os 10 e os 18 anos.  

As Masterclasses são destinadas a todos os flautistas, não tendo limite de idades. 

Os Workshops são abertos a toda a comunidade, sendo o workshop de respiração 

recomendado a alunos/instrumentistas de sopro. 

 

Art.º 2 – Local e Data 

O Festival irá realizar-se entre os dias 2 e 6 de julho de 2022 nas instalações do Conservatório 

de Música de Santarém: 

1. O concurso irá decorrer entre os dias 2 e 3 de julho; 

2. As masterclasses decorrerão entre os 4 e 5 de julho;  

3. Os workshops terão lugar no dia 6 de julho. 

 

Art.º 3 – Categorias 

Categoria A – 10 aos 12 anos;  

Categoria B – 13 aos 15 anos;  

Categoria C – 16 aos 18 anos;  

Nota: Considera-se a idade para inscrição feita até 2 de julho de 2022, inclusive.  

 

Art.º 4 – Inscrições 

A inscrição no concurso implica a aceitação do regulamento e de qualquer alteração feita pela 

organização em situações extraordinárias.  

1. A inscrição deve ser efetuada através do preenchimento do formulário disponível no site. 

2. A inscrição deverá ser submetida até 10 de junho de 2022. 

3. Taxa(s) de inscrição  



3.1.  Inscrição só para o Concurso 

 Concurso 

Sem pianista da organização Com pianista da organização 

Categoria A 30 euros 50 euros 

Categoria B 30 euros 50 euros 

Categoria C 70 euros 100 euros 

 

3.2.  Inscrição para Masterclasses e Workshops 

 Masterclasses e Workshops 

Masterclasse + 1 Workshop Masterclasse + 2 Workshops 

Participantes 65 euros 70 euros 

Ouvintes 25 euros 30 euros 

 

3.3.  Inscrição só para Masterclasses 

 Masterclasses  

Participantes 60 euros 

Ouvintes 20 euros 

 

3.4.  Inscrição para o Concurso + Masterclasse + Workshops 

 Concurso + Masterclasse + Workshops 

 Sem pianista Com pianista 

Categorias A  75 euros 95 euros 

Categoria B 75 euros 95 euros 

Categoria C  110 euros 140 euros 

 

3.5.  Inscrição só para Workshops 

 Workshops “Ioga e a Performance” e “Respiração” 

Um Workshop Dois Workshops 

Alunos internos 10 euros 15 euros 

Participantes externos 12 euros 20 euros 

 

4. A inscrição só será valida após a anexação do comprovativo de pagamento no formulário 

de inscrição. 

5. Em caso de desistência do concorrente não será reembolsado o valor da inscrição. 



6. O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para a conta: 

IBAN: PT50 0036 0044 9910 0068 4834 5 

 

Art.º 5 - Provas 

• Categorias A:  

Duas peças (ou andamentos) contrastantes à escolha, com duração máxima até 10 min.  

• Categoria B: 

Eliminatória: uma obra à escolha das três apresentadas: “Romance” – P. Gaubert; 

“Romance” – G. Brun; “Madrigal” – P. Gaubert 

Final: Repertório à escolha do candidato até 12 min. 

• Categoria C: 

Eliminatória: Rondo em Ré M, KV 184 - W. A. Mozart 

Final: O candidato deverá apresentar uma obra a solo e uma obra contrastante 

(andamentos de concerto, sonata ou peça) até 20 minutos no total.  

Nota:  

1) Todos os candidatos deverão apresentar um documento de identificação no dia das 

provas, sob pena de não participarem no concurso. 

2) A organização não se responsabiliza por quaisquer danos materiais durante o evento.  

 

Art.º 6 – Calendário do Concurso 

A hora e o local das provas serão comunicados aos candidatos e divulgado no site, no dia 20 de 

junho de 2022.  

 

Art.º 7 – Pianista Acompanhador/a 

Os candidatos que desejem ter pianista acompanhador/a disponibilizado pela organização 

deverão selecionar a opção no formulário.  

Os ensaios com o pianista do concurso irão decorrer em dia e local a indicar pela organização a 

20 de junho de 2022.  

 

Art.º 8 – Júri 

O Júri será composto por: 

• Anabela Malarranha (Presidente do Júri) 

• Ana Maria Ribeiro 

• João Pedro Fonseca 



Notas: 

1) O Presidente do Júri tem poder de veto; 

2) O Júri reserva-se o direito de interromper a prova a qualquer momento; 

3) As decisões do Júri são inquestionáveis e definitivas; 

4) A organização pode nomear novos membros do Júri, se necessário.  

 

Art.º 9 - Resultados 

Os resultados serão afixados após o final das provas de cada categoria.  

 

Art.º 10 – Prémios 

Os prémios, apoiados pela C&C e Buffet Campon, serão divulgados no site do festival. 

 

Art.º 11 – Entrega de Prémios e Concerto de Laureados 

A entrega de prémios e o Concerto de Laureados terá lugar no dia 3 de julho em local e hora a 

divulgar posteriormente. 

 

Art.º12 – Direitos de som e imagem 

A organização reserva-se o direito de filmar e/ou fotografar as provas, com a finalidade de 

divulgar e promover futuras edições. Com a inscrição o concorrente cede os seus direitos de 

imagem de forma gratuita e por prazo indeterminado à organização do Concurso.  

 

Art.º 13 – Considerações Finais 

As dúvidas e/ou omissões das normas do presente regulamento serão decididas pelo júri do 

concurso.  

 

Contactos: 

Rua Miguel Bombarda, nº 4 1º 

2000-080 Santarém 

Email: conservatoriosantarem@gmail.com ou info.conservatoriosantarem@gmail.com  

T. (+351) 915 335 478/ 913 890 411 

mailto:conservatoriosantarem@gmail.com
mailto:info.conservatoriosantarem@gmail.com

