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REGULAMENTO DO CONCURSO 

1) Poderão concorrer ao 1.• Concurso Sul-Americano de Execução Mu
sical, com S'ede em Recife, todos os pianistas de ambos os sexos, 
que na data de 30 de julho de 1970 não tenham completado 31 anos. 

2) Os candidatos deverão ser sul-americanos natos ou naturalizados, 
sendo facultado, porém, os mesmos direitos a estrangeiros residen
tes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos. 

3) A solenidade de abertura do Concurso será em local a ser escolhi
do, no dia 9 de agôsto de 1970. 

4) O candidato deverá inscrever-se até o dia 30 de junho de 1970, 
utilizando para isto a última página dêste prospecto. 

5) Anexo à inscrição, o candidato enviará um certificado de nasci
mento, duas fotos tamanho postal e um "curriculum vitae" de ati
vidades artísticas. 

6) Cada candidato pagará no ato de inscrição uma taxa de NCr$ 50,00 
ou (US$ 12:00). Esta importância não será devolvida em caso de 
desistência do candidato. 

7) A Comissão organizadora do Concurso se reserva o direito de re
cusar qualquer inscrição. 

8) O Concurso será realizado em 3 (três) etapas distintas: 

a) Prova eliminatória (a portas fechadas). 

b) Recital público (atribuição de diplomas e medalhas). 

c) Concêrto com orquestra (destinado aos concorrentes da alínea 

b que forem designados pelo júri para . atribuição de prêmios) . 

9) No dia 24/8 haverá um concêrto, à noite, com a colaboração da 
Orquestra Sinfônica do Recife, no qual participarão os laureados 
designados pelo júri, sendo nesta ocasião distribuídos os prêmios, 
medalhas e diplomas. 
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PROVA ELIMINATóRIA 

10) O Candidato apresentar-se-á na Secretaria do Concurso, ( Conser
vatório Pernambucano de Música, Av. João de Barros, 594), no 
dia 8 de agôsto de 1970, ocasião em que lhe será indicada a hora 
e o dia da sua prova . 

).1) Antes da eliminatória, o candidato dará por escrito os títulos e 
os autores das peças propostas no concurso. Neste momento será 
efetuado um sorteio para o número de ordem de apresentação, nú
mero êste que o candidato conservará até o final do concurso. 

12) Ao júri não será permitido ver os concorrentes que se apresenta
rão atrás de uma cortina, sendo identificados exclusivamente pelo 
número do sorteio. O candidato que por qualquer meio tentar iden
tificar-se a qualquer membro do júri será sumàriamente eliminado. 

13) Cada membro do júri fará seu julgamento usando a escala de 1 a 
10. Para ser admitido à prova seguinte, o candidato deverá obter 
a média mínima de 6 (seis). 

14) Os resultados da prova eliminatória serão conhccidcs no dia se
guinte, na secretaria do concurso. Neste momento serão indicados 
os números dos candidatos admitidos ao recital público. 

RECITAL PúBLICO 

16) O Recital Público será realizado no Teatro Santa Isabel. Os can
didatos admitidos a esta prova serão inscritos por o·rdem alfabéti
ca, a partir da letra c. 

16) Cada concorrente executará as peças escolhidas conforme o pro
grama do concurso. As execuções serão de memória e a ordem de 
execução será determinada pelo candidato. 

17) Ao Presidente do júri é facultado o direito de fazer sair o público 
do recinto, em caso de manifestação que vise a prejudicar ou aju
dar qualquer candidato. 

18) Os prêmios serão atribuídos por voto individual de cada membro 
do júri. 



19) Compete ao júri desigt1ar os concorrentes para a prova final com 
orquestra. A atribuição de medalhas será por maioria absoluta, en
quanto que aquêles que não forem contemplados com medalhas, 
receberão um certificado· de participação . 

CONCURSO COM ORQUESTRA 

20) Os candidatos designados pelo júri para esta prova, executarão a 
obra escolhida entre aquelas do programa do concurso. Compete 
ao presidente do júri escolher o movimento do concêrto a ser apre
sentado . 

21) O júri designará os laureados para os lo. e 2o. prêmios .. O candida
to que não obtiver prêmio, será distinguido com uma medalha de 
distinção. O júri não distribuirá obrigatoriamente os' prêmios, se não 
o,s julgar merecidos. No caso da não atribuição do lo. prêmio, o 
Júri poderá dar um, dois ou três segundos prêmios, em igualdade 
de condições ou por ordem de mérito. 

22) Outros prêmios poderão ser atribuídos, desde que eventuais patro· 
cinadores contribuam com a iniciativa do concurso . 

23) As decisões do Júri são inapeláveis, obrigando-se o candidato, no 
ato da inscrição, a reconhecê-las. 

....._ 
~ CONC:íl:RTO DOS LAUREADOS 

Ao Júri, compete designar os laureados que participarão dn con
cêrto final sem t élhunerll!!ã~~t"e-tt>n-eêrtif'"Será no Teatro Santa 
Isabel, no dia 24 de agôsto sendo retransmitido por estações de 
rádio e TV. 

Os prêmios serão distribuídos _}(pós o final do Concêrto, ocasião em 
que será oferecido coquetel.)f'os participanteS', membros do júri, au
toridades, patrocinadores 
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PRt!:MIOS 

1.• PR:I!:MIO ..... . ....... . .... .. ........... . NCr$ 10.000,00 

2.• PR:I!:MIO .. .. ........ .. .. .. .... . . NCr$ 5.000,00 

Atribuição de Medalhas, Diplomas e Certificados de Participação. 

Ao 1. • colocado serão oferecidos ainda : 

a) Recital em João Pes'Soa, patrocinado pela Universidade F 'ederal da 

Paraíba . . . . NCr$ 500,00. 

b) Apresentações em estações de TV e Gravação de um disco comercial. 

c) Contrato para um concêrto na temporada oficial da Orquestra Sin

fônica do Recife, no ano de 1971. 



PROGRA M A 

P ELIMINATóRIA 

GRUPO A - J . S. BACH- Um Pr elúdio e Fuga do " Cravo Bem Tem

perado" (Livre escolha). 

GRUPO B - Um estudo a escolher entre os seguintes : 

1) CHOPIN: Op 10 n. 2, Op 10 n. 4, Op 10 n. 8, Op. 25 

n . 11, Op 25 n . 12; 2) LISZT: A Legerezza; 3) S'CRIA

BIN: Op 42 n. 3 ou Op 42 n . 8; 4) RACHMANINOFF: 

Étudc Op 33 n. 3; 5) DEBUSSY: Estudo n . 1 ou n . 7; 

6) STRAWINSKY: Étude Op 7 n . 4. 

GRUPO C - Uma Obra a escolher entre as seguintes: 

1) CZERNY: Tocata; 2) CHOPIN: Estudo Op 25 n. 6, 

Estudo Op 25 n. 8; 3) LISZT: Feux Follete ou Mazeppa; 

4) RUBINSTEIN: Estudo Op 23 n . 5; 5) RACHMANI

NOFF: Prelúdio Op 23 n . 9; 6)MOSKOWSKY: Estudo 

Op 72 n . 13; 7) S.CRIABIN: Estudos Op 8 n. 6 ou Op n. 10; 

8) DEBUSSY: Estudo n . 2 ou n. 4 

Obs .. Os estudos escolhidos do ttem b) e c) não podem ser do 

mesmo autor. 

GRUPO D - Uma Obra Moderna a escolher entre as seguintes: 

1) SCRIABIN: Uma das Sonatas 5, 6, 7, 8, 9 ou 10; 2) 

STRAWINSKY: 3 Movimentos de Petrouschka (completo) 

ou Sonata; 3) BARTOK: Sonata; 4) PROKOFIEF; Uma 

das Sonatas (com exceção da la. e 3a); 5) BARBER: So

nata ; 6) MILHAUD : Sonata; 7) HINDEMITH: Sonata n . 

3 ; 8) KABALEVSKY: Sonata n . 2 ou n . 3; 9) SHOS

TAKOVICH: 2a. Sonata; 10l GINASTERA : Sonata; 11\ 

SANTORO : Sonata n . 4 . 

2.11- ELIMiNATóRIA- -, 

GRUPO A - Uma das seguintes Sonatas: 

MOZART: Sonata em Lá Maior K 331; Sonata em Lá Me
nor K 310; Sonata em Fá Maior K 332; Sonata em Dó 
Menor K 457; Sonata em Ré Maior K 576; ou HAYDN : 
Sonata n . 1 em Mi b Maior (Ed . Peters) . 

GRUPO B -Uma das Sonatas: 

BEETHOVEN : Op 81a.; Op 101; Op 109; Op 110; Op 111. 

GRUPO C - Uma das seguintes Obras: 

1) SCHUBERT: Wanderer Fantasie Op 15, Sonata Si b 
Maior (Op Póstumo) . 2) SCHUMANN: al F'an.tasia Op 17, 
bl Sonata Op 22, c) Estudos Sinfônicos Op 13 . 3) CHO
PIN: a) Sonata n . 2 Op 35 . bl Sonata n . 3 Op 58 . c) Po· 
lonesa Fantasia Op 61, Balada Op 23_ e Noturno-Op 62 n. 1 
(estas 3 obras de Chopin, do ítem c, serão apresentadas 
como um inteiro) . dl Fantasia Op 49, 4. • Scherzo Op 5~ 
e Noturno Op 48 n . 1 (formando um todo) . 4) LISZT: al 
Sonata em Si Menor . b) Mefisto Valsa, 2.a Polonesa e Um 
Suspiro (formando um todo) . c) Aimées de pelerinage 
(Suisse) completo . dl Aimées de pelerinage (Italie) com
pleto. 5) BRAHMS: a) Sonata Op 1, 2 ou 5 . b) Variações 
e Fuga Op 24 . c) Variações sôbre tema de Paganini Op 35 
(lo. ou 2o. caderno) . 

GRUPO D - Uma Obra a escolher entre: 
DEBUSSY: a) A llha Alegre. bl Feux d 'Artifice . c) 
Poissons d'Or (de Images) . d) Mouvements (de Imagesl . 
e) Toccata (de Pour le Piano). ou RAVEL: a) Ondine (de 
Gaspard de la Nuitl. b) Alborada del Gracioso (de Mi
roirsl. c) Noctuelles (de Miroirsl . d) Uma barca no ocea
no (de Miroirs). e) Toccata (do Tombeau de Couperinl . 
f) Jeux d/Eau. 

GRUPO E - Uma peça ou .conjunto de peças com a duração mínima de 
5 minutos de um dos seguintes autores brasileiros: Villa
Lôbos, Camargo Guarnieri, Mignone, Cláudio Santoro, Ra
damés G'natalli, Guerra Peixe. 

Obs.: Em se tratando de conjunto de peças, não será obrigatório 
que o mesmo seja de um único autor . 



PROVA F-INAL 

Um dos seguintes concertos para Piano e Orquestra: 

1. BEETHOVEN: Ns. 4 ou 5. 

2 . BRAHMS: Concêrto Op 15 ou 83. 

3. LISZT: Concêrto n. 1 ou 2. 

4. CHOPIN: Concêrtos ns. 1 ou 2. 

5 . TCHAIKOVSKY: N.• 1 Op 23. 

6. SAINT-SAENS: Concêrt<> em Sol Menor Op 22. 

7. RACHMANINOFF: Concêrto n. 3 Op 30. 

8. RACHMANINOFF: Variações sôbre um tema de Pa
ganini. 

9. RA VEL: Concêrto em Sol Maior. 

10. PROKOFIEF: Concêrto n. 3 ou 5. 

11. BARTOK. Concêrt<> n. 3. 

12. VILLA-LôBOS: Um dos Concêrtos. 

13. SANTORO: N:• 1. 
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PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

Nome ........... . 

Data de nascimento 

Nacionalidade . . . . . . _. 

Lugar de nascimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Estudos, Conservatórios, Pr<>fessores, Escolas, etc. . . . . . . . . . . . . . ... 

Inscrevo-me como participante do 1.• Concurso Sul-Americano de 
Execução Musical e declar<>-me de acôrdo com as condições do Regula
mento, aceitando desde já as decisões do Júri. 

Data, 

~ 
Assinatura 

NOTA: A data de nascim bem como a nacionalidade sàmente deve-
rão ser comprov o ato de apresentação do· candidato. 

Tôda correspondência, bem como a taxa de ins-crição deverão 
ser endereçadas a: 

Conservatório Pernambucano- de Música, 
Concurso Sul-Americano de Execução Musical 
Av. João de Barros, 594- Recife - Pernambuco - Brasil 


