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Concurso
Sabe

ou
Não 

Sabe...
que música é esta?

Neste concurso os alunos de piano e as suas famílias 
são convidados a identificar um conjunto de obras pré-

definidas e às quais terão acesso ao longo do 1º período
No dia 19 de Novembro vai ser a grande prova, com pré-

mios  quase fantásticos para os vencedores!

Mais info: www.conservatoriodemusicadesintra.org/concurso-sabe-ou-nao-sabe.html

Instituição de Utilidade Pública
fundada em 1975

Níveis de dificuldade: Iniciado | Intermédio | Shazaaaaam!
Inscrições até 15 de Dezembro na secretaria do Conservatório.



Concurso
Sabe ou

Não Sabe...
Que música é esta?
REGULAMENTO

1. Organização, data e local

O Concurso “Sabe ou não sabe... que música é 
esta?” é promovido pelo Departamento de Piano do 
Conservatório de Música de Sintra e decorre no dia 
19 de Dezembro de 2016, nas suas instalações.

2. Âmbito

Os participantes são convidados a descobrir o mun-
do maravilhoso da música para Piano através de uma 
lista de obras que terão que reconhecer e identificar. 
A lista será divulgada no site do Conservatório.

3. Candidatos

O Concurso é aberto a todos os alunos de piano e 
suas famílias, que devem inscrever-se em equipas de 
dois elementos (aluno e pai ou mãe; aluno e irmão; 
aluno e primo, etc).

4. Inscrição

A inscrição é gratuita e efectua-se na secretaria do 
Conservatório de 15 de Novembro a 15 de Dezembro. 

5. Estrutura do Concurso

A lista de obras a concurso será divulgada no site 

do Conservatório a partir de 15 de Novembro. Du-
rante os meses de Novembro e Dezembro serão fei-
tas sessões de audição para os alunos. O concurso 
realiza-se no dia 19 de Dezembro, pelas 17.30h. 

6. Níveis do Concurso

O Concurso será constituído por três níveis:

6.1 Nível Iniciado - Destina-se a alunos de Iniciação. 
Será composto por 15 obras de fácil reconhecimento, a 
identificar por escolha múltipla.

6.2 Nível Intermédio - Destina-se a alunos dos Cursos 
Básico, Secundário, Livre e famílias. Será composto por 
20 obras de compositores e estilos variados, a identificar 
por escolha múltipla.

6.3 Nível Shazaaaaam - Destina-se a participantes dos 
níveis anteriores que queiram testar a sua perícia! 10 
obras de um conjunto de 12 do mesmo compositor de-
vem ser identificadas.

7. Vencedores e Prémios

7.1. Serão atribuídos prémios ao primeiro classificado em 
cada nível: Iniciado, Intermédio e Shazaaaaam

7.2. Será igualmente entregue um prémio de participação 
a todos os alunos inscritos.
7.3 O vencedor em cada nível será apurado pelo número 
de respostas correctas e rapidez na entrega das mesmas.

8. Júri
O júri será constituído pelo menos por três professoras 
de piano do Conservatório de Música de Sintra

9 Aceitação do regulamento

9.1. A participação neste concurso implica a aceitação 
integral do presente regulamento.

9.2. Qualquer situação não prevista neste regulamento 
será resolvida pela organização, sem possibilidade de 
recurso a qualquer outra instância sobre a decisão da 
mesma.

10. Dúvidas e esclarecimentos

Qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento sobre um 
ponto deste regulamento pode ser solicitado através do 
e-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

www.conservatoriodemusicadesintra.org/
concurso-sabe-ou-nao-sabe.html


