
Prémio PJM 2021-22 | Categoria A | Solista, Nível Superior  
 
1º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €2.000 
- Uma gravação para a Antena 2 
- Um Diploma do Prémio Jovens Músicos 
 
- Prémio para formação atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian*  
* Aos candidatos que obtiverem o 1º prémio nesta categoria, a Fundação Gulbenkian atribuirá uma bolsa no valor de €1.500 
destinada a financiar exclusivamente acções de formação dentro da respectiva especialidade musical (master classes, estágios no 
país ou no estrangeiro, etc.). Estas bolsas devem ser utilizadas até ao final de 2023.  
 

- Participação no concerto Grande Final PJM com a Orquestra Gulbenkian, através da 
execução de um andamento da obra apresentada na Final 
 
- Um recital na Casa da Música, no Porto, em 2023 
 
- O TNSC - Teatro Nacional de S. Carlos convidará o vencedor do “Prémio Mº Silva 
Pereira/Jovem Músico do Ano” para tocar um concerto com a Orquestra Sinfónica 
Portuguesa no ciclo de Concertos no Salão Nobre, em data a definir oportunamente. 
O repertório a apresentar nesse concerto terá de ser previamente discutido e 
acordado com a Direcção Artística do TNSC.  
 
- A Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras programará um concerto com um solista 
laureado, a definir após a conclusão do concurso.  
 
- A Orquestra Clássica da Madeira programará um concerto com um dos laureados 
nesta categoria na sua temporada 2022/2023.  
 
- O Festival Música em Leiria de 2023 programará um concerto ou recital com o 
vencedor do “Prémio Mº Silva Pereira/Jovem Músico do Ano”.  
 
- O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim programará um concerto na 
edição de 2023, com um dos laureados nesta categoria (ou, em alternativa, com um 
dos vencedores da Categoria B, nível superior) 
 
- O Festival de Música de Marvão, na sua edição de 2023, programará um ou mais 
laureados a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção será feita após 
o anúncio dos resultados. 
 
- O Festival Internacional de Música de Verão – FIMUV de Paços de Brandão na sua 
edição de 2023, programará um ou mais laureados a designar entre as várias 
categorias a concurso. A selecção será feita após o anúncio dos resultados. 
 
- O Festival DME / Lisboa Incomum, na sua edição de 2023, programará um laureado 
(solista ou agrupamento) a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção 
será feita após o anúncio dos resultados. 



 
- A Juventude Musical Portuguesa promoverá recitais com um ou mais laureados 
nesta categoria, em data a definir.  
 
2º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €1.000  
- Uma gravação para a Antena 2  
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos  
 
3º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €500 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos  
 
 
Prémio PJM 2021-22 Categoria A | Solista, Nível Médio  
 
1º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €1.500 
- Uma gravação para a Antena 2 
- Um Diploma do Prémio Jovens Músicos 
- Participação num Concerto Aberto da Antena 2 
- Participação no concerto Grande Final PJM com a Orquestra Gulbenkian, através da 
execução de um andamento da obra apresentada na Final 
 
- Prémio para formação atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian*  
 
* Aos candidatos que obtiverem o 1º prémio nesta categoria, a Fundação Gulbenkian atribuirá uma bolsa no valor de €1.500 
destinada a financiar exclusivamente acções de formação dentro da respectiva especialidade musical (master classes, estágios no 
país ou no estrangeiro, etc.). Estas bolsas devem ser utilizadas até ao final de 2023. 
 
 

- A Orquestra Clássica do Centro programará um concerto com os laureados desta 
categoria, em data a definir.  
 
- O Festival Música em Leiria de 2023 programará um concerto ou recital com o 
vencedor do “Prémio Mº Silva Pereira/Jovem Músico do Ano”. 
 
- O Festival de Música de Marvão, na sua edição de 2023, programará um ou mais 
laureados a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção será feita após 
o anúncio dos resultados. 
- O  Festival Internacional de Música de Verão – FIMUV de Paços de Brandão na sua 
edição de 2023, programará um ou mais laureados a designar entre as várias 
categorias a concurso. A selecção será feita após o anúncio dos resultados 
 
- O Festival DME / Lisboa Incomum, na sua edição de 2023, programará um laureado 
(solista ou agrupamento) a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção 
será feita após o anúncio dos resultados 



 
- A Revista Musical Portuguesa DaCapo oferecerá uma Bolsa no valor de 250€ a um 
dos vencedores desta categoria, para um curso de aperfeiçoamento 
 
- A Juventude Musical Portuguesa promoverá recitais com um ou mais laureados nas 
categorias solistas, em data a definir 
 
2º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €750  
- Um Diploma do Prémio Jovens Músicos  
 
3º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €400 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos  
 
 
Prémio PJM 2021-22 Categoria B | Música de Câmara, Nível Superior  
 
1º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €2.000 
- Uma gravação para a Antena 2 
- Um Diploma do Prémio Jovens Músicos para cada elemento do grupo 
- Participação no Festival Jovens Músicos, na Fundação Calouste Gulbenkian 
 
- Um recital na Casa da Música, no Porto, em 2023 
A Casa da Música encomendará uma obra a um jovem compositor para ser estreada 
pelo grupo de câmara vencedor do PJM 
 
- Um recital em data a definir, integrado numa temporada de música de câmara do 
Teatro Nacional de São Carlos 
 
- Um recital no 49º Festival Estoril Lisboa, em data a anunciar oportunamente  
 
- O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim programará um concerto na 
edição de 2023, com um dos laureados nesta categoria (ou, em alternativa, com um 
dos vencedores da Categoria A) 
 
- O Festival de Música de Marvão, na sua edição de 2023, programará um ou mais 
laureados a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção será feita após 
o anúncio dos resultados 
 
- O  Festival Internacional de Música de Verão – FIMUV de Paços de Brandão na sua 
edição de 2023, programará um ou mais laureados a designar entre as várias 
categorias a concurso. A selecção será feita após o anúncio dos resultados 
 



- Os Encontros Internacionais de Música, promovidos pelo Conservatório de Música de 
Felgueiras, convidarão o agrupamento vencedor desta categoria para se apresentar 
num recital em data a anunciar oportunamente. 
 
- O Município de Castelo Branco organizará um concerto com o grupo vencedor desta 
categoria, em data a definir.  
 
- O Festival DME / Lisboa Incomum, na sua edição de 2023, programará um laureado 
(solista ou agrupamento) a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção 
será feita após o anúncio dos resultados. 
 
- O Festival Guimarães Allegro, na sua edição de 2023, programará um ou mais 
laureados a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção será feita após 
o anúncio dos resultados 
 
- O Festival e Academia Verão Clássico, com o generoso apoio do Dr. Francisco Pinto 
Balsemão, oferecerá a participação na edição de 2023, aos membros do grupo 
vencedor desta categoria. Esta participação é aberta a todos os membros integrantes 
do grupo laureado, contudo, no caso de algum elemento não poder participar por 
incompatibilidade de datas ou qualquer outro motivo, a oportunidade manter-se-á 
válida para os restantes membros 
 
- Prémio Fundação GDA  
A Fundação GDA atribui um prémio ao agrupamento vencedor de esta categoria, que 
consiste num apoio a uma edição discográfica no valor de 5000€. O fonograma deverá 
ser integralmente concluído (gravação, mistura, masterização, capa e inlay) no prazo 
de máximo de 18 meses a contar da data de atribuição do prémio 
Os termos e condições de este apoio serão acordados directamente entre a Fundação 
GDA e o agrupamento, após o anúncio dos resultados do concurso 
 
 
2º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário €1.000 
- Uma gravação para a Antena 2 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos para cada elemento do grupo  
 
3º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €500 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos para cada elemento do grupo  
 
 
Prémio PJM 2021-22 Categoria B | Música de Câmara, Nível Médio  
 
1º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário €1.500 
- Uma gravação para a Antena 2 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos para cada elemento do grupo 



- Participação no Festival Jovens Músicos, na Fundação Calouste Gulbenkian 
 
- O Festival de Música de Marvão, na sua edição de 2023, programará um ou mais 
laureados a designar entre as várias categorias a concurso. A selecção será feita após 
o anúncio dos resultados 
 
- O  Festival Internacional de Música de Verão – FIMUV de Paços de Brandão na sua 
edição de 2023, programará um ou mais laureados a designar entre as várias 
categorias a concurso. A selecção será feita após o anúncio dos resultados 
 
- O Lisbon Music Fest organizará um concerto com o grupo vencedor desta categoria, 
em data a definir 
 
- O Festival e Academia Verão Clássico, com o generoso apoio do Dr. Francisco Pinto 
Balsemão, oferecerá a participação na edição de 2023, aos membros do grupo 
vencedor desta categoria. Esta participação é aberta a todos os membros integrantes 
do grupo laureado, contudo, no caso de algum elemento não poder participar por 
incompatibilidade de datas ou qualquer outro motivo, a oportunidade manter-se-á 
válida para os restantes membros  
 
 
 
2º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €750 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos para cada elemento do grupo 
  
 
3º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €400 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos para cada elemento do grupo 
  
 
 
Prémio PJM 2021-22 Categoria C | Direcção de Orquestra 
 
1º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €2.000 
- Um Diploma do Prémio Jovens Músicos 
- Participação no Festival Jovens Músicos, na Fundação Calouste Gulbenkian, 
dirigindo um concerto com a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
  
- Prémio para formação atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian*  
 
* Ao candidato que obtiver o 1º prémio nesta categoria, a Fundação Gulbenkian atribuirá uma bolsa no valor de €1.500 destinada 
a financiar exclusivamente acções de formação dentro da respectiva especialidade musical (master classes, estágios no país ou no 
estrangeiro, etc.). Estas bolsa deve ser utilizada até ao final de 2023. 

- O TNSC - Teatro Nacional de S. Carlos convidará o vencedor do 1º Prémio desta 
categoria para dirigir um concerto com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, em data a 



definir oportunamente. O repertório a apresentar nesse concerto terá de ser 
previamente discutido e acordado com a Direção Artística do TNSC.  

- A Orquestra Filarmonia das Beiras programará um concerto com o vencedor desta 
categoria, em data a anunciar 
 
- A Orquestra Clássica da Madeira programará um concerto com o vencedor desta 
categoria na sua temporada 2022/2023 
 
- A Orquestra do Norte programará um concerto com o vencedor desta categoria, em 
data a anunciar 
 
- O Conservatório de Música de Felgueiras, em articulação com a Orquestra do Norte, 
convidará o vencedor (ou um dos finalistas) desta Categoria para dirigir o Concerto de 
Encerramento dos Encontros Internacionais de Música 2023 
- A Orquestra Clássica da Madeira programará um concerto com o vencedor desta 
categoria na sua temporada 2022/2023 
 

- A Orquestra Clássica do Centro programará um concerto com o vencedor desta 
categoria, em data a definir.  
 
- O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim programará um concerto 
com vencedor desta categoria, em data a anunciar 
 
– O 49º Festival Estoril Lisboa programará um concerto com vencedor desta 
categoria, em data a anunciar 
 
- O Festival DME / Lisboa Incomum, na sua edição de 2023, programará um concerto 
com direcção do vencedor desta categoria  
 
 
2º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de €1.000 
- Um Diploma de Mérito do Prémio Jovens Músicos  
 
3º Prémio 
- Um prémio no valor pecuniário de € 500  
- Um Diploma de Mérito do PJM  
 
 
Prémio Maestro Silva Pereira – Direcção de orquestra  
- O vencedor desta categoria receberá, ainda, o Prémio Maestro Silva Pereira – 
Direcção de Orquestra, no valor de €5.000 - uma doação da Exma Senhora Profª. 
Maria Teresa de Macedo  
 
 
 
 



Prémio Maestro Silva Pereira - Jovem Músico do Ano  
- Atribuído a um dos solistas vencedores nas Categorias A (saxofone, trompete, piano, 
acordeão, viola de arco, contrabaixo) no final do concerto Grande Final PJM. Este 
concerto, integrado no Festival Jovens Músicos, decorrerá no Grande Auditório da 
Fundação Calouste Gulbenkian a 29 de Setembro de 2022 
- O vencedor deste prémio apresentar-se-á como solista num concerto com a 
Orquestra Gulbenkian, tocando o concerto (completo) que tiver interpretado na prova 
Final do concurso. Este concerto terá lugar no Grande Auditório da Fundação Calouste 
Gulbenkian no último dia do Festival Jovens Músicos, a 01 de Outubro de 2022 
 
- O candidato laureado com este prémio receberá, ainda, uma doação da Exma 
Senhora Profª Maria Teresa de Macedo no valor de €2.500, destinado exclusivamente 
a aperfeiçoamento artístico no estrangeiro * 
 
* deverá entregar à Organização do Prémio Jovens Músicos um relatório comprovativo da sua 
utilização até ao final de 2023 
  
 
Prémio EMCY  
 
No final do concerto Grande Final PJM, o júri do Prémio Maestro Silva Pereira / Jovem 
Músico do Ano atribuirá também o Prémio EMCY (European Union of Music 
Competitons for Youth) a um dos solistas laureados. 
Deste prémio poderão resultar oportunidades de formação e participação em 
concertos organizados pela rede EMCY 
 
 
Prémio Círculo Richard Wagner  
 
O Círculo Richard Wagner, associando-se à 35ª Edição do PJM, atribuirá o Prémio 
Círculo Richard Wagner ao vencedor da Categoria C, desde que: 

(i) a sua idade, em 1 de Agosto de 2022, se situe entre os 17 e os 34 anos 
(inclusive); 
(ii) não tenha anteriormente beneficiado do Programa de Bolseiros da 
Fundação Richard Wagner, através de qualquer das associações Richard 
Wagner de todo o mundo;  
(iii) ateste o seu interesse e disponibilidade para a estadia em Bayreuth, nas 
datas em que decorrer o Programa de Bolseiros da Fundação RichardWagner 
atinente ao Prémio, e se comprometa, expressamente, a frequentar o 
programa na sua íntegra. 

 
No caso de o laureado de Direcção de Orquestra, por qualquer motivo, não se 
encontrar em condições de usufruir do Prémio Círculo Richard Wagner, o Júri poderá 
deliberar atribuí-lo ao vencedor do Pº Mo Silva Pereira / Jovem Músico do Ano, ou a 
outro dos laureados do Nível Superior de uma Categoria do Concurso, conforme 
entenda pertinente, desde que se cumpram os requisitos (i) a (iii) supra indicados  
 
O Prémio Círculo Richard Wagner é constituído da seguinte forma:  



Bolsa “Viagem a Bayreuth” 
Visita ao Festival de Bayreuth, onde o premiado assistirá a 3 óperas e tomará parte no 
Programa de Bolseiros da Fundação Richard Wagner, que reúne mais de 200 jovens 
artistas de todo o mundo. Bolsa para viagem e estadia. 
 
 
Prémio Juventude  
 

a) Prémio atribuído aos detentores do 1º Prémio das Categorias A e B 
b) O prémio consiste na participação, durante o ano lectivo 2022-2023, numa 

série de concertos de promoção, não remunerados, organizados pelas 
entidades nomeadas na alínea e) 

c) Os premiados devem acordar directamente com cada entidade a data e 
condições dos concertos 

d) Algumas entidades podem optar por reduzir o número de participantes nos 
concertos de promoção, de acordo com as limitações dos seus calendários 
académicos.  

e) Entidades (por ordem alfabética):  
- Conservatório de Música de Coimbra 
- Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado  
- Conservatório de Música do Porto  
- Escola de Música do Conservatório Nacional 
- Escola Superior de Música de Lisboa 
- Sociedade Portuguesa de Autores - Auditório Maestro Frederico de Freitas  

 
 
 
 
Nota: Os candidatos laureados deverão contactar a Antena 2 durante um período 
máximo de três meses após a divulgação dos resultados do concurso, tendo em vista a 
marcação de datas relativas aos prémios oferecidos pela Antena 2 - RTP. 
A concretização dos restantes prémios e respectiva calendarização é da exclusiva 
responsabilidade das entidades oferentes, não podendo a RTP ser responsabilizada 
por qualquer cancelamento dos acordos estabelecidos com a Antena 2 / PJM.  
 


