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1. ENQUADRAMENTO E DISPOSIÇÕES GERAIS
O Prémio Internacional de Composição é 
organizado pela Câmara Municipal de Loures, 
no quadro das iniciativas sob a égide de Loures, 
Capital do Clarinete.
O Prémio Internacional de Composição é criado 
com o intuito de promover e incentivar a criação 
e distinguir o desenvolvimento e a excelência na 
área da composição, premiando obras inéditas  
de autores nacionais ou estrangeiros.
A primeira edição do Prémio tem como 
objetivos específicos a divulgação do clarinete 
e o desenvolvimento da escrita musical para                
a formação de Big Band, que inclua o clarinete 
como solista.

2. PRÉMIOS 
2.1. São atribuídos três prémios aquisitivos tendo 
em conta critérios de qualidade técnica e artística, 
assim como a relevância da obra a concurso no 
panorama musical.
1º prémio: 
Prémio aquisitivo no valor de 1500 euros  
(IVA incluído à taxa legal em vigor)
Edição e publicação da partitura
Gravação, edição áudio e publicação da obra  
em CD e em plataformas online
2º prémio: 
Prémio aquisitivo no valor de 1000 euros  
(IVA incluído à taxa legal em vigor)
Edição e publicação da partitura
Gravação, edição áudio e publicação da obra  
em CD e em plataformas online
3º prémio: 
Prémio aquisitivo no valor de 500 euros  
(IVA incluído à taxa legal em vigor)
Edição e publicação da partitura
Gravação, edição áudio e publicação da obra  
em CD e em plataformas online
2.2. O prémio inclui o pagamento dos direitos 
de autor relativos à cedência de utilização dos 
mesmos à Câmara Municipal de Loures.
2.3. Por decisão do júri, poderão ainda ser 
atribuídas menções honrosas, que conferem  
um diploma.
2.4. As obras premiadas e eventuais menções 
honrosas serão estreadas em concerto público,  
em data a anunciar.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Podem participar todos os compositores, 
nacionais ou estrangeiros, cujas candidaturas 
obedeçam ao disposto nas presentes normas  
de participação. 
3.2. Não podem concorrer elementos do júri, 
bem como pessoas ligadas, por qualquer vínculo, 
laboral à Câmara Municipal de Loures.
3.3. A participação obriga à aceitação de todas  
as cláusulas destas normas. 

4. OBRAS A CONCURSO.  
REQUISITOS ESSENCIAIS 
4.1. A composição deverá obedecer à 
instrumentação para Big Band e clarinete solo, 
com a seguinte formação: 1 clarinete solo, 2 
saxofones altos, 2 saxofones tenores, 1 saxofone 
barítono, 3 trombones tenores, 1 trombone baixo, 
4 trompetes, 1 bateria, 1 guitarra, 1 baixo elétrico, 
1 piano.
4.2. Cada concorrente deverá apresentar, 
obrigatoriamente, uma peça com a duração 
compreendida entre 10 (dez) e 15 (quinze) minutos.
4.3. As obras a concurso devem ser 
absolutamente inéditas e da exclusiva autoria dos 
concorrentes, sendo excluídas todas aquelas que 
tenham sido tornadas públicas ou que tenham 
sido premiadas em qualquer outro concurso até  
à conclusão da presente edição deste prémio.
4.4. Quaisquer futuras execuções, edição da 
partitura ou CD das obras vencedoras de prémio, 
deverão obrigatoriamente incluir nas notas de 
programa a menção: «Obra vencedora do Prémio 
Internacional de Composição para Clarinete  
e Big Band | Organização: Câmara Municipal  
de Loures».

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS 
5.1.  A composição a concurso, assim como os 
dados pessoais de identificação civil (identificação 
completa do(a) autor(a), morada, data de 
nascimento, telefone/telemóvel e endereço 
eletrónico), a comprovar posteriormente sob pena 
de exclusão, terão de ser entregues em envelope 
fechado, tendo no exterior apenas o título da obra 
e o pseudónimo utilizados. 
Com o envio da fotocópia do cartão de cidadão, 
ou equivalente, presume-se o consentimento, 
por parte do titular, da sua reprodução, 
comprovando-se assim, de imediato, todos os 
requisitos de admissão a concurso.
5.2. Cada concorrente só poderá apresentar  
uma obra, acompanhada de declaração, 
atestando a obrigação expressa em 3.3., para 
além dos documentos identificativos mencionados 
no ponto anterior.
5.3. Deverão ser entregues três cópias  
da partitura geral e uma cópia de cada uma  
das partes individuais impressas, assim como  
o respetivo suporte digital em formato pdf  
e um ficheiro midi da obra a concurso.  
Em qualquer um destes formatos, apenas deverá 
constar o pseudónimo do concorrente.
5.4. A composição a concurso pode ser entregue 
em mão ou via correio, por carta registada com 
aviso de receção para: Câmara Municipal de 
Loures, Prémio Internacional de Composição, 
Praça da Liberdade 2674-501 Loures. O prazo  
de entrega termina a 30 de junho de 2020.  
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Para as obras remetidas via correio será 
considerada a data do carimbo dos CTT.

6. JÚRI 
6.1. Para apreciação das obras a concurso 
será constituído um júri composto pelo 
presidente da Câmara Municipal de Loures, 
ou seu representante, que presidirá, e por 
quatro personalidades de reconhecido mérito, 
qualificação, idoneidade e notoriedade  
no campo musical.
6.2. A composição do júri será divulgada no sítio 
eletrónico da Câmara Municipal de Loures.
6.3. O júri não terá acesso à identificação 
dos concorrentes, tendo apenas acesso ao 
pseudónimo associado a cada uma das obras  
a concurso.
6.4. O júri reserva-se ao direito de não atribuir 
qualquer um dos prémios, se a qualidade das 
obras apresentadas não apresentar o nível 
exigido. 
6.5. Os elementos do júri são obrigados a sigilo 
até à divulgação pública dos premiados e das 
eventuais menções honrosas.
6.6. Das decisões do júri não haverá recurso.

7. EXCLUSÕES 
As candidaturas recebidas que não estejam  
em conformidade com o disposto nestas normas 
serão excluídas. 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
E ENTREGA DE PRÉMIOS
8.1. A Câmara Municipal de Loures anunciará  
os resultados das obras premiadas até ao dia  
31 de julho.
8.2. A entrega dos prémios será realizada em 
cerimónia pública, em data e local a determinar.

9. SITUAÇÕES OMISSAS 
Todos os aspetos omissos neste regulamento 
serão apreciados e decididos pela Câmara 
Municipal de Loures, de cuja decisão não  
haverá recurso. 

1. GENERAL PROVISIONS 
The International Composition Award is organized 
by the Municipality of Loures, within the framework 
of initiatives under the aegis of Loures, Capital of 
the Clarinet.
The International Composition Award was created 
in order to promote and encourage the creation 
and distinguish the development and excellence 
in the area of composition, rewarding unpublished 
works by national or foreign composers.
The first edition of the Prize has as specific 
objectives the dissemination of the clarinet and 
the development of musical writing for Big Band 
formation, which includes the clarinet as soloist.

2. PRIZES 
2.1. Three purchasing prizes are awarded taking 
into account technical and artistic quality criteria, 
as well as the relevance of the work to be played  
in the musical scene.
1st prize: 
Purchasing premium in the amount of EUR 1500 
(taxes included).
Score editing and publication.
Recording, audio editing and publishing of the 
work on CD, and on online platforms.
2nd prize: 
Purchasing premium in the amount of EUR 1000 
(taxes included).
Score editing and publication.
Recording, audio editing and publishing of the 
work on CD, and on online platforms.
3rd prize: 
Purchasing premium in the amount of EUR 500 
(taxes included).
Score editing and publication.
Recording, audio editing and publishing of the 
work on CD, and on online platforms.
2.2. The prize includes the payment of copyright 
relating to the transfer of their use to the 
Municipality of Loures.  
2.3. By jury decision, honorable mentions may also 
be awarded, which confer a diploma.  
2.4. Awarded works and eventual honorable 
mentions will be debuted in a public concert  
on a date to be announced.   

3. CONDITIONS OF PARTICIPATION 
3.1. All composers, national or foreign, whose 
applications comply with the provisions of these 
participation rules can participate.
3.2. Members of the jury and persons connected 
by any legal link to the Municipality of Loures 
cannot compete.  
3.3. Participation requires acceptance of all  
the provisions of these rules.   
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4. COMPOSITIONS.  
ESSENTIAL REQUIREMENTS 
4.1. The composition must obey the 
instrumentation for Big Band and solo clarinet, 
with the following formation: 1 solo clarinet,  
2 alto saxophones, 2 tenor saxophones, 1 baritone 
saxophone, 3 tenor trombones, 1 bass trombone,  
4 trumpets, 1 drum set, 1 eletric guitar, 1 bass,  
1 piano.
4.2. Each competitor must compose a piece  
with the duration between 10 (ten) and 15  
(fifteen) minutes.
4.3. The compositions submitted must be 
absolutely unpublished and of exclusive  
authorship of the competitors. All compositions 
that were made public or who were awarded 
in any other contest until the completion of this 
award edition are excluded.
4.4. Any future presentations, editing of the 
score or CD of the award-winning works should 
necessarily include in the programme the mention: 
“Winning work of the International Composition 
Award for Clarinet and Big Band | Organization: 
Loures City Council”.

5. DELIVERY CONDITIONS AND DEADLINES 
5.1. The composition, as well as the personal civil 
identification data (complete identification of the 
author, address, date of birth, telephone/mobile 
phone and e-mail address), to be verified later 
under penalty of exclusion, must be delivered in  
a closed envelope, having on the exterior only  
the title of the work and the pseudonym used. 
With the sending of the photocopy of the citizen 
card, or equivalent, the consent of its reproduction 
is presumed by the holder, thus proving, 
immediately, all the requirements for admission.
5.2. Each competitor may submit only one work, 
accompanied by a declaration, attesting to  
the obligation expressed in 3.3., in addition to  
the identifying documents mentioned in the 
preceding paragraph.
5.3. Three copies of the general score and a copy 
of each of the individual printed parts, as well 
as their digital support in pdf format and a midi 
file of the work must be delivered. In any of these 
formats, only the competitor’s pseudonym  
should appear.

5.4. The composition can be delivered by hand or 
by electronic mail, by registered letter to: Câmara 
Municipal de Loures, International Composition 
Award, Praça da Liberdade 2674-501 Loures.  
The delivery deadline is June 30, 2020.  
For the works submitted by electronic mail will be 
considered the date of the post office stamp.

6. JURY 
6.1. For appreciation of the compositions,  
the jury shall comprise the mayor of Loures,  
or his representative, who will preside, and four 
personalities of recognized merit, qualification, 
suitability and notoriety in the musical field.
6.2. The composition of the jury will be published 
on the website of the Municipality of Loures.
6.3. The jury will not have access to the 
identification of the candidates, having only access 
to the pseudonym associated to each work.
6.4. The jury is entitled to withhold any or all  
of the prizes if the quality of the compositions  
do not present the required level. 
6.5. The members of the jury are obliged to 
secrecy until the public disclosure of the prize 
winners and any possible honorable mentions.
6.6.  The jury’s decision is final. No reasons shall  
be given for its adjudication and no feedback shall 
be provided on the compositions.

7. EXCLUSIONS
Applications not according to these rules  
will be excluded. 

8. DISSEMINATION OF RESULTS  
AND AWARDS CEREMONY
8.1. The City Council of Loures will announce  
the results of the awarded works until July 31.
8.2. The prizes will be given at a public award 
ceremony, at a date and place to be determined.

9. MISSING SITUATIONS
All aspects omitted in this regulation will be 
assessed and decided by the Municipality  
of Loures, from whose decision there will be  
no appeal.
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