
 

                        4º Concurso Internacional de Clarinete de Lisboa 
                                             Ficha de Inscrição 
 

 
Nome: 
 
 

Morada: 
 
 

Codigo Postal:                                                       Nacionalidade: 
                   
 

Numero de Telefone: 
 
 

E-mail: 
 
(É obrigatório fornecer um endereço de E-mail) 
 
Deseja tocar com o pianista oficial do concurso?       Sim         Não   

A ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverá ser enviada por WeTransfer para o seguinte correio electrónico: 
lisbonclarinetcompetition@gmail.com 

A inscrição deverá ser recebida até às 24h GMT do dia 30 de Setembro de 2017. A ficha de inscrição deverá ser 
enviada juntamente com os seguintes documentos: 

a) Uma cópia do bilhete de identidade ou passaporte do candidato. 

b) Uma foto recente (tipo passaporte). 

c) Um “curriculum vitae” com informação essencial sobre o candidato (professores, experiência profissional e pré-

mios) com um máximo de 200 caracteres incluindo espaços. 

d) Lista do programa a executar na semifinal e final. Em caso de necessidade, pode ser pedido ao candidato que 

envie cópias das obras escolhidas por email. 

e) Uma gravação em video de alta qualidade com o candidato executando as obras obrigatórias na prova eliminató-

ria. A gravação não poderá ser editada e deverá ser filmada de frente para o candidato, respeitando uma distância 

aproximada de 5 metros entre o candidato e a câmara. As peças escolhidas podem ser gravadas separadamente.  

f) Propina de inscrição de 120€ que deverá ser paga por transferência bancária para a seguinte conta: 

      Caixa Geral de Depósitos 

Agencia: Tagus Park 

NIB: 0035 0802 00003076530 84 

IBAN: PT50 0035 0802 00003076530 84 

BIC SWIFT: CGDIPTPL 

g)  O candidato deverá enviar comprovativo de transferência. Os custos de transferência são custeados pelo candi-

dato. A inscrição não será validada sem o envio deste documento. 

O 4º Concurso Internacional de Clarinete de Lisboa integra-se no Congresso Europeu de Clarinete organizado pela 

Associação Portuguesa do Clarinete (APC) que se realiza no Porto em Dezembro deste ano, como tal, os candidatos 

que comprovem serem sócios da APC beneficiarão de um desconto de 10% sobre a propina de inscrição. 

A data limite de inscrição será cumprida sem qualquer tipo de excepção. Qualquer inscrição que chegue depois da data 
limite não será aceite 
 

 
                 


