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Normas de participação 
 
1. Organização 
O projeto Noites de Fado do S. Vicente 2018 – 14.ª edição é uma ideia inédita da Câmara Municipal 
do Seixal. 
 
2. Objetivos  
Este projeto tem como principais objetivos descobrir novas vozes do fado, divulgar os fadistas 
amadores do concelho do Seixal e o fado tradicional. 
 
Pretende-se realizar dois espetáculos de qualidade com meios técnicos profissionais para 
apresentação pública em palco dos fadistas do concelho do Seixal, acompanhados por músicos 
profissionais (guitarra portuguesa e viola de fado). 
 
As sessões realizam-se no Cinema S. Vicente, a 10 e 17 de novembro de 2018, às 21.30 horas. 
 
3. Participantes 
Inscrição limitada a fadistas amadores residentes no concelho do Seixal. 
 
Os fadistas serão contactados após o termo das inscrições para confirmação da sua presença. 
 
Não há pagamento de cachet ou qualquer remuneração aos fadistas participantes pela sua atuação 
e deslocações. 
 
Número limitado de participantes. Seleção dos participantes através de audição. 
 
4. Inscrições 
Inscrição limitada a fadistas amadores residentes no concelho do Seixal, com apresentação 
obrigatória de comprovativo de residência: 
 
- Fatura da água atualizada em nome do participante (preferencial). Na sua falta, deverá ser 
substituído por documento comprovativo ou atestado de residência emitido pela junta de freguesia, 
com indicação do agregado familiar. 
 
As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 28 de setembro de 2018, das seguintes formas: 
 
- Presencial: nos seguintes equipamentos municipais: 
 

• Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal 
• Lojas do Munícipe: Amora, Aldeia de Paio Pires, Fernão Ferro, Santa Marta do Pinhal, 

Miratejo e Torre da Marinha. 
 
- Online: em cm-seixal.pt, no separador «Serviços Online – Cultura». 
 
Informações em cm-seixal.pt e pelo telefone 212 276 700. 
 
5. Observações  
A participação no evento implica a aceitação das normas de participação. 
 
Todas as questões não previstas serão resolvidas pela organização. 
 


