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REGULAMENTO DAS VII OLIMPÍADAS AMOA 

 

I – ORGANIZAÇÃO 

1- As VII Olimpíadas AMOA, são organizadas pela Academia de Música de Música de Oliveira de 

Azeméis (AMOA) e destinam-se a todos os alunos que frequentam este estabelecimento de ensino 

no presente ano letivo. 

2- As VII Olimpíadas AMOA realizam-se nos dias 07 (prova eliminatória) e 14 de maio (prova final) de 

2022. 

3- As provas das VII Olimpíadas AMOA serão realizadas em regime misto: a eliminatória, a realizar 

no dia 07 de maio, será no formato on-line; a final, a realizar no dia 14 de maio, será presencialmente 

nas instalações da AMOA. 

4- As VII Olimpíadas AMOA encontram-se divididas em 5 escalões: 

Escalão A – Alunos que frequentam a Iniciação Musical. 

Escalão B – Alunos que frequentam o 1.º grau. 

Escalão C – Alunos que frequentam o 2.º e 3.º graus. 

Escalão D – Alunos que frequentam o 4.º e 5.º graus. 

Escalão E – Alunos que frequentam o 6.º, 7.º e 8.º graus. 

II – ETAPAS 

1- As VII Olimpíadas AMOA estão divididas em duas etapas – Eliminatória e Final: 

a) Eliminatória – on-line 

Esta prova será realizada entre os alunos do mesmo grupo de instrumentos: 

- Grupo de sopros – Madeiras 

- Grupo de sopros – Metais + Percussão 

- Grupo de cordas 

- Grupo de teclas 

b) Final – presencial  

Esta prova será realizada entre os alunos do mesmo grupo de instrumentos: 

- Grupo de sopros – Madeiras 

- Grupo de sopros – Metais + Percussão 

- Grupo de cordas 

- Grupo de teclas 
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A final será disputada entre os participantes do mesmo escalão. 

Se o júri assim entender, serão atribuídos 3 prémios por cada escalão. 

III – PROGRAMA/ PROVAS 

1- Programa a apresentar: 

a) Eliminatória 

- Escalão A e B: Os participantes executam uma peça à escolha. 

- Escalão C, D e E: Os participantes executam um estudo à escolha. 

b) Final 

- Escalão A e B: Os participantes executam uma peça à escolha. 

- Escalão C, D e E: Os participantes executam um estudo ou peça à escolha. 

Nota: As provas não devem ultrapassar os seguintes tempos: 

Escalão A - 2 minutos 

Escalão B - 3 minutos 

Escalão C - 4 minutos 

Escalão D - 5 minutos 

Escalão E - 7 minutos 

2- Cada prova será pontuada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

3- Na prova eliminatória, passam à fase final os 6 (seis) melhores candidatos, desde que tenham 

pontuação igual ou superior a 75 pontos. 

4- As provas são avaliadas segundo os seguintes critérios: 

Leitura, Ritmo e Notas - 25 pontos 

Andamento e Velocidade - 25 pontos 

Interpretação Musical, Dinâmicas e Fraseado - 25 pontos 

Grau de Dificuldade e Execução - 25 pontos 

5- A prova eliminatória será realizada através do envio de um vídeo, não sendo aceites apenas 

gravações de áudio. 

6- Os candidatos não podem editar o vídeo, sob pena de serem desclassificados. 

7- Os candidatos devem referir, no início ou final do vídeo, a palavra passe que lhes será atribuída. 

8- Será definida uma janela horária para os candidatos enviarem o seu vídeo. 

9- Previamente será enviado para os candidatos, o link para a reunião do respetivo escalão (realizada 

através da plataforma zoom) onde será feita a marcação de presença dos candidatos, dado o acesso 

à palavra passe que terão que referir na gravação de vídeo e definida a janela horária para o envio do 

mesmo. 
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IV – JÚRI 

1- O Júri será constituído por um mínimo de três elementos do corpo docente da AMOA. 

2- As decisões do Júri serão tomadas por maioria, sendo definitivas e delas não havendo lugar a 

recurso. 

V – INSCRIÇÕES 

1- O prazo de inscrição inicia a 21 de abril e termina a 04 de maio de 2022. 

2- A inscrição deverá ser feita on-line através do formulário disponível no website da AMOA. 

3- A inscrição não tem qualquer custo. 

VI – PRÉMIOS 

1- Todos os candidatos recebem um diploma de participação. 

2- Os premiados recebem uma medalha e um diploma onde consta o lugar em que ficaram 

classificados. 

3- Os resultados serão divulgados no dia 23 de maio de 2022, on-line. 

4- A cerimónia de entrega de prémios realizar-se-á em dia a definir. 

VII – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1- Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela organização das Olimpíadas AMOA. 


