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Regulamento de inscrição – Masterclasses VERÃO CLÁSSICO 2018

1. As Masterclasses são destinadas a estudantes de música, músicos profissionais e/ou docentes, que podem 
inscrever-se nas modalidades de participante efetivo (instrumentista solista e instrumentista em agrupamento 
de música de câmara) e participante ouvinte. Os Professores lecionarão aulas sobre técnica e interpretação 
musical, com base nas obras apresentadas pelos participantes. 

2. Existem duas modalidades de participação nas Masterclasses:

a) Participante efetivo (solista ou músico de câmara), com direito a: 
> Três aulas.
> Entrada em todos os concertos do Festival VERÃO CLÁSSICO.
> Candidatura aos Prémios VERÃO CLÁSSICO.
> Participação em concertos do Festival VERÃO CLÁSSICO, consoante seleção da direção artística 
e dos Professores.
> Audição de todas as Masterclasses.
> Sala de estudo (no mínimo, 2 horas por dia).
> Certificado de participação no VERÃO CLÁSSICO.
> Uma aula opcional de música de câmara para os instrumentistas solistas, a escolher no ato da inscrição. 
Os participantes que escolherem esta opção serão integrados em agrupamentos de música de câmara 
e informados do repertório antes do início do VERÃO CLÁSSICO.
> Uma aula opcional de Técnica Alexander com o professor Alexander Olschewski, a escolher no ato da inscrição.



b) Participante ouvinte, com direito a: 
> Audição de todas as Masterclasses.
> Entradas nos concertos do Festival VERÃO CLÁSSICO. 
> Salas de estudo, quando disponíveis.
> Certificado de frequência.

3. Os instrumentistas solistas terão aulas com o(s) Professor(es) do seu instrumento. 

4. Os agrupamentos de música de câmara participantes poderão ser duos, trios, quartetos, quintetos, etc, 
e terão aulas com um ou mais Professores do VERÃO CLÁSSICO, consoante a formação instrumental e o 
repertório proposto. 

5. Os participantes (solistas ou agrupamentos) deverão apresentar pelo menos três obras musicais ou três 
andamentos de uma obra.

6. Alguns participantes inscritos (solistas ou agrupamentos) poderão vir a ser convidados para participar 
em concertos do Festival VERÃO CLÁSSICO.

7. Todos os participantes efetivos são candidatos aos Prémios VERÃO CLÁSSICO (nas categorias dos vários 
instrumentos e de música de câmara), cujo júri é formado pelos Professores. No final do VERÃO CLÁSSICO 
serão entregues os respectivos diplomas aos premiados. Alguns premiados serão convidados pelo VERÃO 
CLÁSSICO para concertos remunerados inseridos nas próximas temporadas de orquestras e de festivais 
em Portugal.

8. As Masterclasses terão a colaboração de pianistas acompanhadores. 

9. Valores das taxas de inscrição e propinas:

A) Participante efetivo:
(solista ou músico de câmara)

Solista

1.ª fase: até 1 de abril

2.ª fase: até 15 de maio

Taxa de inscrição

125 €

145 €

Propina

270 €

375 €

Valor total

395 €
       (ou 197,50 € x 2 prestações)

                    520 €
       (ou 260 € x 2 prestações)

Músico de câmara

1.ª fase: até 1 de abril

2.ª fase: até 15 de maio

Taxa de inscrição

85 €

95 €

Propina

 90 €

155 €

Valor total

175 € 
      (ou 87,50 € x 2 prestações)

250 €
      (ou 125 € x 2 prestações)

Aulas extra disponíveis para participantes efetivos (solistas ou músicos de câmara):
Instrumento - valor por aula extra: 125 €
Música de Câmara - valor por aula extra: 55 €
Técnica Alexander - valor por aula extra: 35 € 

B) Participante ouvinte: 
1.ª fase de inscrição, até 1 de abril: valor total 95 €
2.ª fase de inscrição, até 15 de maio: valor total 125 €
Valor diário (sem direito a entradas nos concertos do Festival VERÃO CLÁSSICO e ao certificado de frequência): 25 € 



10. Inscrição:
A inscrição só poderá ser efetuada no site www.veraoclassico.com e deverá incluir:
> Identificação do participante.
> Curriculum Vitae artístico.
> Obras propostas, com alterações possíveis até 15 de maio.
> Link(s) de YouTube, Vimeo ou Google Drive, com gravação vídeo do solista, entre 3 e 10 minutos, 
com 1 ou 2 obras.
> Documento(s) comprovativo(s) da(s) transferência(s) bancária(s) do(s) pagamento(s).

Datas limite para inscrição:
1.ª fase: 1 de abril
2.ª fase: 15 de maio
Após 15 de maio, é ainda possível enviar um pedido de inscrição pelo e-mail info@veraoclassico.com. 
A inscrição poderá vir a ser aceite, caso ainda existam vagas disponíveis.
A taxa de inscrição é relativa a custos administrativos e não é reembolsável.

11. Pagamento:
O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária, numa das duas seguintes modalidades, 
mencionadas no ponto 9 do regulamento: 
> Pagamento do valor total (inscrição e propina) no momento de inscrição. 
> Pagamento em 2 prestações, sendo que a primeira deverá ser paga no ato da inscrição e, 
a segunda até à data limite da respetiva fase de inscrição.
> No caso das aulas extra pretendidas, o respetivo pagamento poderá ser feito juntamente 
com a inscrição e a propina ou isoladamente até ao dia 15 de maio.

Dados para as transferências bancárias:
NOME: DSCH – ASSOCIAÇÃO MUSICAL
IBAN: PT50 0007 0000 0078 0973 5792 3
BIC: BESCPTPL
NÚMERO DE CONTA: 000780973579
NOME DO BANCO: NOVO BANCO
MORADA DO BANCO: AVENIDA DA LIBERDADE, 195, 1250-142 LISBOA, PORTUGAL

As despesas de transferências bancárias são da total responsabilidade dos participantes. Se possível, 
na transferência bancária deverá estar mencionado VERÃO CLÁSSICO e nome do participante. A respetiva 
fatura recibo será posteriormente enviada por e-mail, juntamente com a confirmação da receção da inscrição.

12. As inscrições são aceites por ordem de chegada. 
Caso o número de inscrições exceda o número de vagas, será efetuada uma pré-seleção de participantes, 
da responsabilidade dos Professores e da direção pedagógica, com base nos currículos dos candidatos 
e nas gravações enviadas. 
O resultado da decisão de admissão será comunicado aos participantes, o mais tardar, até 1 de junho. 
Os candidatos não selecionados como participantes efetivos serão reembolsados na totalidade da propina 
(a taxa de inscrição não é reembolsável) e terão o direito de passar à categoria de participante ouvinte 
sem custos adicionais.
Os candidatos que cancelem a sua inscrição até 15 de maio serão reembolsados em 50% do valor 
da propina (a taxa de inscrição não é reembolsável). Após 15 de maio, não haverá lugar a nenhum reembolso.

13. Ao inscreverem-se nas Masterclasses, os participantes autorizam que fotografias, vídeos e gravações 
das Masterclasses e dos concertos, podem ser utilizados para divulgação do VERÃO CLÁSSICO.

14. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelos Professores, pela Direção Pedagógica 
e pela Direção do Centro Cultural de Belém.

http://www.veraoclassico.com/
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