
Concurso de Guitarra de 

Coimbra da TAUC 

 

Regulamento Geral do Concurso 
 
 

1. O I Concurso de Guitarra de Coimbra da TAUC, organizado pela Tuna Académica da 
Universidade de Coimbra, decorrerá em Coimbra em Janeiro de 2018, com concerto de 
Laureados no dia 14 de Março. 

2. As provas de Guitarra de Coimbra realizar-se-ão na Sala de Ensaios da TAUC, nos dias 27 e 
28 de Janeiro de 2018, à porta aberta, e serão gravadas em formato áudio. Os participantes 
apresentar-se-ão por ordem de sorteio, a ser anunciada atempadamente. 

3. Ao júri reserva-se o direito de convocar uma segunda fase de eliminatórias, caso seja 
necessário por questões de indecisão. 

4. Serão aceites a concurso estudantes de guitarra de Coimbra, de qualquer naturalidade, 
nacionalidade ou sexo cujas idades estejam compreendidas entre os 18 e os 30 anos, e cuja 
inscrição seja concluída até ao prazo de 19 de Janeiro de 2018. 

5. A necessária inscrição acompanhada de todos os materiais a apresentar, bem como o 
comprovativo de pagamento da respetiva taxa, devem ser enviados até ao dia 14 de Janeiro 
de 2018 para o endereço e-mail tauc@ci.uc.pt, ou por correio, endereçados a: 

 
Tuna Académica da Universidade de Coimbra 
Rua Padre António Vieira, 
Edifício AAC, 4º  
3000-315 Coimbra 

 
6. Requisitos para inscrição: 

a. Formulário de inscrição preenchido; 
b. Pequena biografia musical; 
c. Foto tipo passe; 
d. Pagamento de €10,00 (dez euros), podendo ser efetuado através de: 

i. Entrega de numerário na Direção da TAUC; 
ii. Transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0671 00005816330 04, com 

envio do comprovativo por correio electrónico, ou por correio juntamente com 
a inscrição. 

mailto:tauc@ci.uc.pt


e. Em caso de desistência, o valor pago não será reembolsado; 
f. As partituras das obras a apresentar devem ser enviadas por correio normal ou 

electrónico, indicando o nome do participante, juntamente com a inscrição. 
7. Os participantes receberão a confirmação da inscrição por correio electrónico, assim como 

as informações sobre dia e hora das suas provas/sorteio até ao dia 17 de Janeiro de 2018. 
8. O número de participantes é limitado à capacidade logística. 
9. Os programas a apresentar não poderão ser alterados depois de 17 de Janeiro de 2018. 
10. Todas as obras devem ser apresentadas de memória.  
11. Não serão permitidas obras que necessitem da utilização de acompanhamento, sendo este 

vedado durante as provas. 
12. Serão atribuídos três prémios monetários, de 400 (quatrocentos), 200 (duzentos) e 100 (cem) 

euros, ao primeiro, segundo e terceiro melhores concorrentes, respetivamente.  
13. Os três vencedores terão a oportunidade de tocar uma peça a solo com acompanhamento da 

Orquestra da TAUC, de entre três peças escolhidas pela Direção Artística da TAUC. O 
vencedor do primeiro lugar poderá escolher de entre as três peças a que pretende 
interpretar. Similarmente, o vencedor do segundo lugar poderá escolher de entre as duas 
peças restantes, e o vencedor do terceiro lugar poderá decidir se pretende interpretar a peça 
restante com a TAUC. 

14. Cada vencedor que pretenda interpretar uma peça com a TAUC poderá contar com um 
mínimo de dois ensaios de preparação com a orquestra, nas semanas antecedentes do 
concerto, sendo estes de caráter obrigatório 

15. No dia 14 de Março de 2018, pelas 21:30 horas, realizar-se-á um concerto da Orquestra da 
TAUC, onde os três vencedores interpretarão as peças com acompanhamento da orquestra. 
Será feita uma cerimónia de entrega de prémios, onde serão atribuídas, caso aplicável, as 
menções honrosas. 

15. O júri reserva-se o direito de não atribuir algum dos prémios e de atribuir menções honrosas. 
16. As decisões do júri são soberanas e não poderão ser contestadas. 
17. Quando um participante a concurso é aluno de um dos elementos do júri, este deve 

abster-se de qualquer avaliação sobre o mesmo. 
18. A organização poderá efetuar registos fotográficos, áudio ou vídeo das provas dos 

concorrentes e de outras apresentações integradas no concurso para fins de divulgação, não 
podendo ser exigida por parte dos participantes qualquer compensação monetária.  

19. A organização do concurso não é responsável por quaisquer perdas ou danos de objetos 
pessoais ou instrumentos nos locais onde decorre o concurso ou as atividades 
complementares. 

20. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da TAUC. 
 

 


