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PIANO 
Estão abertas as candidaturas para as bolsas de estudo da Yamaha Music Foundation of Europe. A YMFE vai atribuir 

um total de 46 bolsas, em 33 países, a estudantes de música a tempo inteiro (Portugal = 1 x 2.000€).   

 

As condições de participação para a Portugal são as seguintes: 

Podem participar alunos de música (da disciplina de piano) que estudem numa escola, academia ou conservatório de 

música em Portugal; os interessados devem preencher o formulário em PDF (disponível nesta página) e anexar a 

gravação de duas obras por correio eletrónico (ver direção de abaixo). 

 

GRAVAÇÃO 

• Enviar a gravação de duas peças em WAV ou MP3 (no mesmo email da candidatura) *; 

• As duas peças devem ser de épocas diferentes, uma das peças deve conter um movimento de uma Sonata 

clássica;  

• A qualidade de som não afeta o processo de seleção; 

• A duração total da gravação (das duas peças) não pode exceder os 20 minutos;  

*Em alternativa, se os ficheiros forem demasiados grandes, fornecer um link para descarregar a gravação. 

 

SUBMETER CANDIDATURA 

• No email colocar no assunto: Candidatura às Bolsas de Estudo YMFE Piano 19/20 + primeiro e último nome; 

• Anexar formulário da candidatura preenchido em PDF (letra legível – maiúsculas preferencialmente); 

• Anexar gravações de áudio (ou link para download); 

• Anexar uma foto; 

• Anexar a declaração da escola, academia ou conservatório que está a frequentar; 

 

O prazo para apresentar as candidaturas termina a 10 de Dezembro de 2019  

O participante não pode ter mais de 25 anos no momento do concurso (previsão fev./mar. 2020) 

 

Para envio de toda a documentação, questões ou dúvidas, utilize por favor a seguinte direção de correio eletrónico: 

yamaha-iberica-smb@yamaha-europe.com. 


