
 

 

 

 

 

I Edição do concurso “Jovem Talento do Vale do Sousa” 

REGULAMENTO 

Preâmbulo 

De acordo com o presente regulamento, a Associação Rebord’Arte em parceria com o 

departamento de cultura da Câmara Municipal de Paredes, promove a I Edição do 

Concurso de Jovens Talentos do Vale do Sousa, a realizar no dia 30 de Agosto de 

2020, pelas 17h30, na Casa da Cultura de Paredes. É da responsabilidade da 

organização do concurso, todos os equipamentos necessários, tais como som e luzes, 

assim como os músicos responsáveis por acompanhar os concorrentes. O género 

musical do concurso é definido pela organização e muda a cada edição e segundo os 

critérios deste regulamento. Na presente edição deste concurso a organização 

escolheu o género Fado. 

 

Artigo 1° (Objetivos do Concurso) 

1. O concurso “Jovem Talento do Vale do Sousa” é uma organização da 

Associação Rebord’Arte que tem como principal objetivo a promoção e 

divulgação da música portuguesa e incentivar o aparecimento de novos 

talentos. 

2. Divulgar, através dos órgãos de comunicação social e digital, as potencialidades 

do Concelho promovendo a Cultura e ocupação saudável dos tempos livres. 

Artigo 2° (Participantes) 

1. O concurso “Jovem Talento do Vale do Sousa” é destinado a jovens entre os 17 

e os 25 anos, residentes nos concelhos de Paredes, Penafiel, Lousada, 

Felgueiras, Paços de Ferreira e Castelo de Paiva. 

2. Os concorrentes serão divididos em duas categorias e cada concorrente pode 

participar em ambas: 

Categoria A – composições musicais inéditas, de duração não superior a quatro 

minutos, com tema enquadrado no género definido pela organização, 

preferencialmente em português; 
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Categoria B – Interpretação de músicas de autor conhecido tendo em conta o 

género musical definido pela organização;  

Artigo 3º (Condições de participação) 

1. Cada intérprete pode participar com um tema em cada categoria mas só pode 

ser selecionado numa. 

2. A interpretação vocal, poderá ser a solo, acompanhada de instrumentos ou 

playback, com exceção da final. 

Artigo 4º (Apreciação) 

1. Na Categoria A os critério de avaliação e correspondente votação vão incidir 

sob três aspetos fundamentais: 

a. Letra (correção da escrita, riqueza de vocabulário, musicalidade poética, 

mensagem); 

b. Música (aspetos melódicos, rítmicos e harmónicos, arranjos e 

instrumentação utilizada e respetiva execução); 

c. Interpretação Vocal (técnica, afinação e apresentação). 

2. Na Categoria B os critérios de avaliação e correspondente votação vão incidir 

apenas na interpretação vocal (técnica, afinação e apresentação). 

Artigo 5º (Entrega de inscrição) 

1. As inscrições (mediante as quais os concorrentes se vinculam ao presente 

regulamento e condições determinadas pela organização), devem ser 

efetuadas através do endereço eletrónico 

jovemtalentodovaledosousa@gmail.com, ou por carta registada para a 

morada, Associação Rebord’Arte, Avenida Bombeiros Voluntários de 

Rebordosa, nº 158 R/C Dto, 4585-359, Rebordosa/Paredes;  

2. Os concorrentes terão de entregar a sua ficha até ao dia 7 de Agosto, via 

correio e 9 de Agosto via endereço eletrónico. 

3. A inscrição só é validada mediante o pagamento de 20€ e deverá ser através de 

transferência bancária (IBAN – PT50 0035 0677 0001022933056) ou, no caso 

de inscrição em papel, junto com a documentação solicitada;  

4. Na inscrição deve constar: 

a. Categoria A e B 

i. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; 

ii. Um ficheiro/CD áudio ou vídeo com a música a concurso, de 

preferência com o arranjo definitivo; 

iii. Comprovativo de pagamento da inscrição; 
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Artigo 6º (Desclassificação)  

1. O não cumprimento das cláusulas anteriores implica a desclassificação 

automática dos concorrentes. 

Artigo 7º (Canções a Concurso) 

1. Por razões de natureza exclusivamente artístico-operacional, o total de 

composições a concurso, não ultrapassará as 12 composições (6 para cada 

categoria) sendo feita uma pré seleção a cargo da Organização do evento em 

parceria com os elementos do júri residente. 

2. A ordem de apresentação das composições será determinada por um sorteio a 

realizar em data a anunciar oportunamente. 

Artigo 8º (Acompanhamento Musical das Canções) 

1. O acompanhamento poderá ser feito com instrumentos musicais ou por um 

playback musical. 

2. A organização não é responsável pelos playbacks dos participantes. 

3. A organização é responsável pelo acompanhamento individual dos 

concorrentes, na escolha de repertório e aconselhamento vocal.  

4. A organização é responsável pela marcação de ensaios, a anunciar 

oportunamente, sendo motivo de desclassificação a falta aos mesmos sem 

justificação válida. 

Artigo 9º (Prémios de seleção e de Classificação) 

1. A todos os participantes selecionados para a apresentação pública, será 

entregue um diploma de participação. 

2. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

a. Categoria A 

1º Prémio: €€€ + Atuação em evento a designar  

2º Prémio: €€€ 

b. Categoria B 

1º Prémio: €€€ + Atuação em evento a designar 

2º Prémio: €€€ 
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Artigo 10º (Júri) 

1. O Júri será composto por cinco elementos de instituições parceiras do concurso 

e um ilustre convidado.  

2. As instituições presentes são: 

a. Município de Paredes; 

b. Junta de Freguesia de Rebordosa; 

c. Associação Rebord’Arte; 

d. Conservatório de Música de Paredes; 

e. Ilustre convidado; 

Artigo 11º (Direitos de Autor) 

1. As canções, nomeadamente Música e Letra, a interpretar devem ser inéditas e 

de acordo com o tema do evento. 

2. Os participantes do Festival e respetivos autores da letra e música das canções 

apresentadas aceitam tacitamente, no ato da inscrição, a sua divulgação nos 

Órgãos de Comunicação Social, nomeadamente na rádio e na televisão, e a 

gravação do Festival sem que destas situações possam exigir quaisquer direitos. 

3. À Comissão Organizadora reserva-se o direito de proceder à edição sob 

qualquer suporte. 

Artigo 12º (Informações Gerais) 

1. As canções deverão enquadrar-se no tema escolhido pela Organização do 

evento, caso sejam inéditas ou de autor conhecido e em português. 

2. Cada interpretação musical não poderá exceder os quatro minutos de duração, 

sob pena de serem excluídos do concurso. 

3. Cada interpretação deverá incidir somente na performance vocal e corporal do 

participante, não sendo permitida a execução de qualquer outro instrumento 

musical pelo mesmo. 

4. Todos os candidatos selecionados ficam obrigados a comparecer ao ensaio 

geral, antes da realização da final, e de acordo com o horário estipulado pela 

organização. 

5. Todo o material enviado respeitante às canções que forem selecionadas será 

arquivado. O material não selecionado será devolvido integralmente ao seu 

autor, caso este o solicite. A falta de algum dos elementos requeridos para a 

candidatura poderá implicar a exclusão na fase de pré-seleção. 

6. Não é permitido aos participantes apresentarem, no Festival, roupas ou objetos 

que possam constituir publicidade direta ou indireta 

 



   Concurso Jovem Talento do Vale do Sousa 

5 
 

Artigo 13º (Disposições finais) 

Qualquer caso omisso ao presente regulamento será resolvido única e exclusivamente 

pela Organização do concurso.  

 

 

 

 

Nota: Informações complementares poderão ser solicitadas através do telefone 

938200821, ou pelo email rebordarte@gmail.com ou 

jovemtalentodovaledosousa@gmail.com  
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