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Programa de Bolsas de Estudo 2022/2023 

 
 
Estão abertas as candidaturas para as bolsas de estudo da Yamaha Music Europe Foundation (YMEF). A YMEF vai 
atribuir um total de 44 bolsas em 31 países. Para este ano letivo (2022/23), as bolsas de estudo são para alunos de: 
 
 

PERCUSSÃO SINFÓNICA 

  
 
Os regulamentos podem variar em função do país. Os candidatos devem preencher o respetivo impresso, que 
consta do verso desta folha, e enviá-lo para o correspondente endereço de contacto, juntamente com a gravação 
de duas obras em vídeo. 
 
- Submeter a inscrição para o seguinte endereço: yamaha-iberica-smb@music.yamaha.com com o assunto: YMEF  
  Bolsas de Estudo 22/23 | nome do candidato; 
- As gravações da interpretação das obras devem ser em formato de vídeo (.mp4) e devem ser carregadas por   
  wetransfer (e o link para as descarregar deve ser inserido no email da candidatura) – cada obra deverá ser   
  carregada em ficheiros separados – as gravações não devem ser cortadas ou pós-produzidas. O som e imagem  
  devem ser gravadas ao mesmo tempo. 
- A qualidade de som e de vídeo não tem qualquer efeito sobre o processo de pré-seleção: 
- O nome de cada ficheiro deverá apresentar a seguinte estrutura: nome abreviado do candidato, instrumento  
  abreviado, nome do compositor, nome abreviado da obre, referência ao andamento (ex.: António Magalhães,   
  Marimba, Ney Rosauro, Concerto Nº1 para Marimba = AM_MA_NR_CON1MA) 
- Obras a submeter:  

1. obra a solo para Marimba ou Vibrafone 
2. obra a solo para caixa, conjunto de multipercussão ou tímpanos.  

- A duração das duas peças gravadas, combinadas, não deve superar os 20 min no total. 
 
AVISO IMPORTANTE: 
As candidaturas devem ser submetidas no país onde o aluno candidato está a estudar. 
A data limite para a apresentação das candidaturas para o Programa de Bolsas 2022/2023 é até ao dia 30 de 
Novembro de 2022. 
Só podem submeter a candidatura os alunos candidatos nascidos depois de 1 de Abril de 1997 e com menos de 26 
anos (á data da prova final – Março de 2023). 
Em Portugal será atribuída uma Bolsa no valor de 2.000€. 
 
Para qualquer questão ou dúvida, deverá utilizar os seguintes contactos: 
 
PORTUGAL 
Yamaha Music Europe GmbH Iberica, 
Sucursal Ibérica 
Ctra.de la Coruna Km. 17,200, 
28231 Las Rozas (Madrid) – Espanha 
 
Ou por email: yamaha-iberica-smb@music.yamaha.com 
(com o assunto: Dúvidas YMEF 2022/23 + Nome do Candidato) 
Mais informação disponível também no site da YMEF em: http://scholarship.yamaha-europe.com 
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Impresso de Candidatura 

Nome Completo: 

Morada Completa: 

Cód.Postal.: 

Telefone: Telemóvel: 

Data de Nascimento: 

Email: 

Curso:   Instrumento: 

Professor:  A estudar na Academia / Conservatório: 

Nacionalidade: Língua: 

Confirmação da Academia / Universidade 
Apor a assinatura do diretor ou da faculdade / professor. 

Confirmo por este meio que, 

é um estudante a tempo inteiro nesta 

Local / Data, Assinatura 

Audições 
Certifique-se de que, juntamente com o seu impresso de candidatura, envia o link para poder descarregar as 
gravações em formato de vídeo (.mp4). A qualidade do som e imagem da gravação não tem qualquer efeito sobre 
o processo de seleção posterior.

1ª Obra / Gravação: 

Compositor: Obra / Título: Duração: 

2ª Obra / Gravação: 

Compositor: Obra / Título: Duração: 

Proteção de dados: Processamos os seus dados de acordo com as disposições do RGPD e a legislação de 
proteção de dados local. Pode encontrar mais informação em: https://download.yamaha.com/files/
tcm:39-1581642

Data Assinatura 

Data/Assinatura do encarregado de educação 
(necessário quando o subscritor tem menos de 18 anos de idade)

http://music4.life/data_collection_en
https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1581642
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