
·· • Ari. · 21 - O julgamento das 
escala de valores : 

diversas provas do Concurs~ obedecerá à seguinte 

' 'd)· ·Mau . . .. . : .. .. : . . .... .. .. . de O a 4 
de 5 a 6 

· c) Bom .... . ...... . . . .. . . . . . de 7" a 8 
de 9 a 10 · · b) Sofrível . . . . ... . . ......... . d) Ótimo 

Art. 22 - Cada membro do Júri votará em sep~~ado, no boietim especiai com ficha
relat6dó à margem, fornecidas pela Secretaria do Concurso. 

§ 1.0 
- As íichas com as notas, nomes e números dos concorrentes serão destacadas 

e ·,entregues ao Secretário do Concurso, indicado pelo Comit·é· Executivo, ap6s a execução 
de cada concorrente, em cada uma das provas do Concurso. · 

·§· 2° -'-'- As notas dos concorrentes serão apuradas ao término de cada prova; cal
culando-se as respectivas médias e lançando-as num mapa geral. ' 

· § 3.0 - -Havendo diferença de maís de dois ·pontos entre as ri.otas atribuídas pelo:> 
membros do Júri, tal diferença será justificada por seu autor. 

Art. 23 - As notas das provas finais serão divulgadas pela Imprensa e pelo Secre
tário do Concurso. 

CAPíTULO Vll 

Dos prêmios 

Artt. 24 - A União dos Músicos do Brasil concederá · cinco (5) prêmios aos vence
dore.1!_ do VI Concurso Nacional de Pianb como segue: 

1.0 Prêmio -a) Doado pela Divisão de Difusão Cultural do ltamarciÚ -'- 50 dólares, por 
mês, durctnte o período de estudos na França; · · · 

b) Doado pela Embaixada da França -,- Viagem ida e volta .Rio-Paris, e 
oito meses de estudo em Paris; · · · 

c) Doado pela Mesbla S/ A - Tournée de concertos na Alemanha e me
dalha de our0; e 

d) Diplomct. 

2.0 Prêmio· - a) Doado pela Divisão de Difusãó Cultural do· Itamarati - Viagem de ida 
e voita Rio-Paris; 

b) Doado pela Fábrica de Pianos Schwartzmann -Um piano modêlo Mozart 
- madeira imbuia; · ,: 

c) Doado pela Mesbla S/ A - Medalha de prata; e 
d) Diplomct. 

3.0 Prêmio -a) Doado pela Mesbla S/ A - Uma vitrola Üp.o estereofônica marca )anson 
· ---' Alta Fidelidade - modêlo FE.848; 

c) Med~lha de Bronze; e 
b) Diploma. 

4.0 Prêmio -Doado pelo Departamento 
mil cruzeiros). 

5° Prêmio -Doado pelo Departamento 
mil cruzeiros). 

Nacional de Educação - Cr$ 80.000 (oitenta 

Nacional de Educação ---, C,r$ 50.000 (cincoenta 

CAPíTULO VIU 

Das Disposições Transitórias 

ArÍ. 25 ·- O pianista que obtiver o primeiro premiO tocará, gratuitamente, no con
cêtto de encerramento ào VI Concurso Nacional de Piano. 

Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva ·ou pelo · Júri 
de conformidade com a natureza àe cada um. 

Comissão Executiva 

JOSÉ SIQUEIRA Presidente 
CORREIA FILHO _:_ Diretor · 
W ALMY FERREIRA - Secretário 
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UNIÃO DOS MUSICOS DO BRASIL 

VI CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

SOB O ALTO PATROCíNIO DÓ 

·Exmo. Senhor Presidente da República 

Exmo. Senhor Ministro da Educação- Departamento Nacional de Educação 

Exmo. Senhor Ministro da Relações Exteriores - Divisão de Difusão Cultural 

Exmo. Senhor Govêrno do Estado da Guanabara -- Secretaria de Educação 

Exmo. Senhor Govêrno do Estado de Pernambuco ~ Secretaria de Educação 

Exmo. Senhor Prefeito do Recife 

De «O Globo;, 

Da Mesbla S/ A - Departamento de Pianos 

* 

1965 



CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

REGULAMENTO 

CAPITULO I 

Das finalidades 

Art. 1.0 
- O Concurso Nacional de Piano promovido pela União dos Músicos do 

Brasil, patrocinado pelos, Ministérios das Relações Exteriores e da Educação e Cultura 
e pelo Govêrno do Estado da Guanabara, tem por objetivo estimular jovens pianistas, 
brasileiros natos ou naturalizados, proporcionando-lhes os meios necessários ao seu 
aprimoramento e apresentação pública, no País e no Exterior. 

CAPITULO li 
Da época e local da realização 

Art. 2.0 
- As provas de habilitação e semi-finais do VI Concurso Nacional de Piano 

realizar-se-ão nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, na terceira semana de julho. 
Art. 3° - As provas finais realizar-se-ão na cidade do Recife na primeira semana 

de agôsto. 

CAPITULO III 
Da: inscrição 

Art. 4.0 
- Poderão concorrer ao VI Concurso Nacional de Piano jov-ens p ianistas 

que na data de inscrição tenham de 16 a 30 anos de idade. 
Art. 5.0 

- Não poderão concorrer os pianistas classificados em 1.0 lugar no Concurso 
Nacional de Piano realizado nos anos anteriores, bem assim os classificados, até duas 
vêzes, em 2.0 lugar. 

Art. 6.0 
- Para a inscrição serão exigidos os seguintes documentos: 

a) certidão d.e nascimento ou fotocópia autenticada; 
b) três (3) fotografias em tamanho passaporte (5 x 7). rubricadas no verso; 
c) dados biográficos, contendo indicações dos cursos, professôres, atividades artís

ticas, prêmios anteriores e outros; 
d ) declcração de que conhece e dá sua plena conformidade ao presente regula

mento, em todos os seus têrmos; e 
e) Cr$ 5. 000 (cinco mil cruzeiros) em dinheiro, cheque visado ou vale postal. cor

respondentes ao pagamento da taxa. 
Art. 7.0 

- O pedido de inscrição deverá chegar ao Comité Executivo, entregue pes
soalmente ou pelo Correio, sob registro, até 15 de junho próximo. 

CAPíTULO IV 
Das provas 

Art. 8.0
- As provas do VI Concurso Nacional de Piano, todas realizadas em público, 

dividem-se em três (3) categorias; 

a) habilitação; 
b) semi-final; 
c) final. 

Art. 9.0 
- É obrigattória a execução, de côr, das obras incluídas em qualquer das 

provas do Concurso. 

Art. 10 - Ficam isentos da prova de habilitação os candidatos aprovados nas provas 
semi-finais do ConcUrso Nacional de Piano dos anos anteriores, promovidos pela União 
dos Músicos do Brasil. 

l 

Art. li - Em qualquer das provas do Concurso os candidatos serão chamados pelo 
número que tiverem obtido em sorteio. 

Art. 12 - As provas finais serão realizadas com acompanhamento de orquestra, 
ficando os candidatos responsáveis pelas respectivas partes orquestrais, quando s~ tra
tar de obra estranha a9 repertório tradicional. 

Art. 13 - Só poderão concorrer às provas Finais os cinco (5) primeios classificado.S 
nas povas semi-finais. · 

Art. 14 - O não comparecimento a qualquer das provas deverá ser justificado com 
documento hábil. .. ,. 

Art. 15 - Entre a prova semi-final e final haverá um intervalo de 2 àim:; , - para 
ensáios com orquestra. · .. ··. 

Art. 16 - As provas semi-finais serão gravadas e postas à disposição dos mém
bros do júri. 

CAPITULO V 

Do programa 

Art. 17 - É o seguinte o programa do VI Concurso Nacional de Piano: 

I - Prova de Habilitação: 

n-

\. J. S. Bach - Um Prelúdio e Fuga do Cravo Bem Temperado; 
2. Haydn, Mozart ou Beethoven - Uma Sonata; e 
3. Uma· das seguintes obras de autores brasileiros romêinticos: 

Henrique Oswald -- Variações sôbre um tema de Barroso Netto 
Francisco Braga - Divertimento 
Alberto Nepomuceno - Brasileira. 

Prova Semi-Final: 
1. Um Estudo de Virtuosidade de Chopin, Liszt, Scriabin, Rachimaninof. Prokolief, 

Debussy ou Stravinsky; 
2. Uma obra escolhida pelo Júri dentre três. (3) apresentadas pelo candidato;· : · • 
3. Uma das seguintes ·obras de autores brasileiros contemporâneos: 

Viila-Lobos - Bachiana Brasileira n9 4 (completa) 
Francisco Mignone - Sonata n 9 I 
Camargo Guarnieri - 39 Sonatina 
José Siqueira - II, III ou VIII Sonatina 
Cláudio Santoro - 39 Sonata 
Aloísio àe Alencar Pinto - Tirana (Dansa do Fandango Gaucho) 
Octávio Mau! - Tríptico (Choro, canção, Dansa) ou Tocata. 
Guerra Peixe - Suíte Nordestina 
Baptista Siqueira - Sonata n 9 3 
Radamés Gnatalii - Valsas Completas. 

Ili - Prova Final: 
1. Luciano Gallet - •Nhô Chico• - Suíte 

. .. ( .. 

2. Um concêrto para Piano e orquestra escolhido pelo candidato dentre os seguinte:;: 
a) Beethoven- Con.cêrto n 9 3, 4 ou 5; f) Grieg - Concêrto em Lá menor; e 
b) Schumann- Concêrto op. 54; e) Saint-Si:ins - Concêrto n9 2 
c) Chopin - Concêrto n 9 I ou 2; g) Ravel - Concêrto em Sol maior. 
d) Liszt - Concêrto n 9 l ou 2; 

CAPITULO VI 

Do júri e do julgamento 

Art. 18 - 0 Júri para as provas de habilitação e semi-finais será constituído de 
cinco (5) membros e para as provas finais de nove (9) membros, todos integrados por 
eminentes músicos profissionais nacionais ou estrangeiros. 

Art. 19 - O Júri, em face dos resultados obtidos pelos concorrentes tem pod er para' 
a) conceder os prêmios; e 
b) não adjudicar todos os prêmios. 

Art. 20 - As decisões do Júri são soberanas e inapeláveis. 



Vl CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

A dar entrada na secretaria antes de 15 de juJho de 1965 

Secretária do Concurso - Avenida Rio Branco, 185 - s/1316 

Rio de janeiro - Estado da Guanabara 

Eu abaixo assinado : 

Nome ................................... ........................ Prenome .... .. ............... .. ...... .. 

Brasileiro ......................... .. ............................... Data de nascimento ... ....... .. ................. . 

Título ou Diploma ................... ..... . 

Declaro, depois de tomar conhecimento do Regulamento do Concurso, aceitar todas as clausulas sem nenhuma 
reserva. 

Peço inscrição no VI Concurso Nacional de Piano. 

Programa escolhido entre as obras impostas : 
1 . Prova de Habilitação. 
2 . Prova Semi-final. 
3 . Prova Final. 

Assinatura 

NOTA : Uma vez aceita a inscrição pela Comissão Central, o candidato receberá uma carta individual de identi
ficação. 


