
FORMATO E 
APRESENTAÇÃO 
DA CANDIDATURA 
A inscrição deverá ser submetida para o email 
jovenssolistas@ocs.pt. Terá sempre de conter 
os seguintes elementos: 

I. A identificação do candidato: nome completo, 
morada, idade, número de bilhete de identidade, 
contacto telefónico e email. 

II. Uma biografia artística com a dimensão máxima 
de 2.500 caracteres em língua portuguesa. 

III. Um vídeo com a interpretação do candidato 
de um concerto para instrumento solista e 
orquestra. Esta interpretação deverá ser feita 
de memória. O registo terá de ser enviado pela 
internet, sempre nos formatos .AVI, .MP4 ou 
.MOV, através de um serviço de transferência de 
ficheiros. 

IV. A descrição detalhada do concerto que o 
candidato se propõe interpretar a solo com a 
Orquestra Clássica do Sul. 
No enunciado deverão ser indicado o título do 
concerto, a respectiva duração, orquestração, 
tonalidade, números de opus, andamentos, e todas 
as outras informações necessárias para a sua 
correta identificação. Só serão aceites propostas 
de concertos para o efetivo da Orquestra Clássica 
do Sul: 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 
2 trompas, 2 trompetes, tímpanos, violinos 1, 
violinos 2, violas, violoncelos e contrabaixos.

Datas e condições regulamentares do concurso

I. Só serão aceites a concurso candidatos com 
idade não superior a 25 anos na data de 31 de 
Junho de 2014, que estudem ou residam na 
área geográfica onde a OCS desenvolve a sua 
atividade: Algarve, Alentejo, Península de Setúbal 
e Andaluzia (Espanha).

II. Todos os elementos que compõem a 
candidatura deverão ser entregues à Orquestra 
Clássica do Sul até ao dia 31 de Maio de 2014.

III. A inscrição é considerada válida após a 
comunicação da sua boa recepção por parte da 
OCS. Se for verificada qualquer irregularidade, 
o candidato é convidado a normalizar a sua 
proposta no prazo de 5 dias úteis. Se o pedido 
não for satisfeito, ou se este prazo for excedido, a 
candidatura não será considerada. 

IV. A escolha do vencedor será determinada pelo 
Diretor Artístico da OCS. 

V. Resultados das apreciações do júri: a decisão 
final será comunicada até ao dia 30 de Junho de 
2014.

VI. Uma vez aprovadas as candidaturas, não será 
aceite qualquer alteração ao concerto proposto. 

Premiado

O premiado terá a oportunidade de se apresentar 
na condição de solista à frente da Orquestra 
Clássica do Sul na temporada 2014.

CONCURSO
 PARA JOVENS 

SOLISTAS
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 


