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1. ORGANIZAÇÃO 

O Concurso de Bandas Amadoras do Concelho de Alcochete, a realizar no dia 13 de 

maio de 2016, no Largo MFA, no Samouco, é uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal de Alcochete.  

 

2. OBJETIVOS 

O Concurso de Bandas Amadoras do Concelho de Alcochete tem por objetivos: 

- divulgar e promover projetos musicais desenvolvidos por jovens do concelho;  

- incentivar e valorizar o desenvolvimento e formação de jovens nesta área 

artística; 

- encontrar o representante do Concelho para o Festival Liberdade 2016 

(evento promovido pela Associação de Municípios da Região de Setúbal, que 

irá decorrer no Barreiro, nos dias 10 e 11 de junho). 

 

3. DESTINATÁRIOS 

O Concurso está aberto a todas as bandas cuja formação integre jovens, residentes, 

estudantes e/ou trabalhadores, do Concelho de Alcochete, com idade igual ou inferior 

a 35 anos de idade (pelo menos 75% dos elementos da banda). Os menores de 16 

anos podem concorrer desde que autorizados pelos seus representantes legais. 

 

4. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO  

A participação no concurso implica a apresentação de 3 temas musicais: 

- um original da banda; 

- um cover; 

- um arranjo musical do tema “Liberdade” de Sérgio Godinho (tema obrigatório). 

Os temas originais podem ser escritos e cantados em qualquer idioma. 

 

As bandas concorrentes autorizam, no ato da participação, a gravação ao vivo (em 

áudio e vídeo) do espetáculo, edição de CD ou DVD, bem como transmissão em 

direto, ou retransmissão, da atuação na Internet ou através de quaisquer outros meios 

audiovisuais. 

 

5. INSCRIÇÃO  

A inscrição no concurso é gratuita e deve ser realizada entre os dias 18 e 30 de abril, 

no Setor de Juventude e Movimento Associativo da Câmara Municipal de Alcochete, 

sito na Rua do Mercado nº 7 - 1º, em Alcochete. 
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As normas de participação e ficha de inscrição estão disponíveis para consulta e 

impressão no site da Câmara Municipal de Alcochete (http://www.cm-alcochete.pt/). 

 

No ato da inscrição os concorrentes deverão entregar os seguintes documentos: 

- ficha de inscrição devidamente preenchida; 

- fotocópia dos BI ou CC de todos os elementos da banda; 

- nota biográfica da banda;  

- identificação do cover (tema e autor); 

- as letras impressas dos 2 temas (original e cover) a concurso. 

 

6. APOIO TÉCNICO 

A organização disponibilizará equipamento de som e luz, comum a todas as bandas, 

bem como apoio técnico (sonoplastia) no dia do concurso. As bandas serão 

responsáveis pelos respetivos instrumentos. 

 

7.  JÚRI 

O júri será composto por três elementos: 

- um representante do meio musical local; 

- um representante do ensino da música; 

- um representante da Associação de Municípios da Região de Setúbal. 

 

É da competência do júri a seleção da banda vencedora, sendo a avaliação feita com 

base nos seguintes critérios:   

- prestação em palco; 

- execução musical; 

- composição musical 

- letras; 

- criatividade do arranjo (tema obrigatório). 

 

As decisões do júri são soberanas, não sendo admitido qualquer tipo de recurso. 

 

8. PRÉMIOS 

A banda vencedora será premiada com uma atuação no Festival Liberdade 2016, 

representando o Concelho de Alcochete nesse evento. 

Todas as Bandas receberão um Diploma de Participação. 

 

9. ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS 

http://www.cm-alcochete.pt/
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Quaisquer comunicações ou pedidos de informação deverão ser dirigidos ao Setor de 

Juventude e Movimento Associativo da Câmara Municipal de Alcochete, através do 

telefone 21 234 86 49 ou do endereço eletrónico: juventude@cm-alcochete.pt 

 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação no concurso obriga os concorrentes a aceitar o cumprimento das 

presentes normas, bem como das indicações que sejam transmitidas pela organização 

durante a atuação da banda. 

 

Sem prejuízo da liberdade de criação artística, não serão aceites composições 

musicais que contenham conteúdo obsceno, racista e/ou ofensivo. Os 

comportamentos em palco considerados indevidos serão penalizados com a 

desclassificação da banda. 

 

A data indicada para o evento poderá sofrer alterações, sendo os concorrentes 

informados atempadamente. 

 

Todos os casos omissos nestas Normas serão resolvidos pela entidade organizadora. 

 

mailto:juventude@cm-alcochete.pt

