
 
Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores 2016/09/07 

 

Página 1 de 2 

Normas de participação 

 

1. Organização 

A Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores é um projeto inédito da Câmara Municipal do Seixal e 

será realizada a 15 de outubro de 2016. 

 

2. Objetivo 

Este projeto tem como principal objetivo estimular a produção de música portuguesa e incentivar o 

aparecimento de novos autores, compositores e intérpretes dos 5 aos 16 anos. 

Pretende-se realizar um espetáculo de qualidade com meios técnicos profissionais para 

apresentação das canções e sem concurso para atribuição de prémios individuais, onde deve reinar 

o são convívio entre todos os intérpretes, autores e compositores. 

Serão premiados todos os selecionados para participar na gala, com um troféu alusivo ao evento. 

 

3. Âmbito geográfico 

Podem concorrer todos os intérpretes residentes no distrito de Setúbal. 

 

4. Temática 

Tema livre que respeite os direitos e as apetências inerentes ao escalão infanto-juvenil dos 5 aos 16 

anos. 

 

5. Inscrições 

Serão apenas consideradas as inscrições que reúnam as seguintes condições: 

a) Letra em português. Letra e música originais. 

b) Não é obrigatório que as canções sejam inéditas e a sua duração não pode exceder os 4 

minutos. 

c) As canções podem ser interpretadas individualmente ou em grupo, devendo a idade de 

cada elemento estar compreendida entre os limites apresentados anteriormente e cada grupo 

não pode ser constituído por mais de 4 elementos. 
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d) A ficha de inscrição está disponível para download em cm-seixal.pt, e deve ser 

devidamente preenchida e acompanhada com: 

- CD com registo vocal e instrumental numa faixa e o respetivo instrumental noutra 

faixa; 

- Letra da canção dactilografada, em formato A4 e sem assinaturas. 

e) Todos os participantes interpretarão as suas canções ao vivo e serão acompanhados 

apenas por instrumental gravado em CD e enviado no ato da inscrição (os CD enviados serão 

devolvidos no final do evento). 

f) As inscrições devem ser entregues em mão ou enviadas pelo correio até ao dia 30 de 

setembro de 2016 (data de carimbo dos CTT) para: 

Câmara Municipal do Seixal 

Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores  

Divisão de Cultura e Património 

Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45 

2844-001 Seixal 

(Informações em cm-seixal.pt e pelo telefone 212 276 700) 

 

6. Seleção 

A escolha das canções que participarão na gala será feita por um júri qualificado tendo em conta a 

sua identificação com a música, a poesia e a produção musical. Da decisão do júri não cabe recurso. 

Os autores e intérpretes selecionados serão contactados logo após a seleção, devendo confirmar a 

sua presença até três dias após serem contactados. 

A organização não assumirá quaisquer encargos com a deslocação, quer dos participantes quer dos 

acompanhantes. Todas as questões não previstas serão resolvidas pela organização. 

 


