Concurso de Fado Amador
8 NOV 2018 – Casa das Artes
REGULAMENTO
1. O concurso é organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão.
2. O concurso é aberto a todos os interessados, participando individualmente.
3. Os interessados poderão inscrever-se até ao dia 25 de outubro, enviando a
Ficha de Inscrição em anexo, para o seguinte endereço: Gabinete de Animação
Soció-Cultural do Município de Vila Nova de Famalicão, Praça Álvaro Marques,
4764-502

Vila

Nova

de

Famalicão,

pelo

e-mail:

cultura@vilanovadefamalicao.org, ou dirigindo-se ao balcão de atendimento do
Departamento da Cultura. Informações: 252 320 900 (ext.329).
4. Todas as inscrições só serão válidas, se acompanhadas do cartão de cidadão
(mencionando a autorização da cópia do documento, para efeitos do
concurso), caso o candidato seja menor de idade, a ficha de inscrição deverá
ser assinada por um responsável de maioridade (pai, mãe ou tutor).
5. Constituirá critério de seleção para a designação dos participantes, o correto
preenchimento da Ficha de Inscrição e entrega dos documentos respetivos.
6. Cada participante só pode concorrer uma vez.
7. Após receção de todos os inscritos e formalizado todo o processo, os
participantes a concurso serão sujeitos a uma AUDIÇÃO, que irá decorrer na
Casa das Artes no dia 29 de outubro de 2018 às 17h30.

8. A final do Concurso de Fado Amador decorrerá na 5ª feira, dia 8 de novembro
de 2018, pelas 21h30, no Café Concerto da Casa das Artes de Vila Nova de
Famalicão.
9. O júri será composto por 3 elementos:
 Diretor da Casa das Artes;
 2 Fadistas convidados;
 Nota: no dia das audições, os 3 elementos do júri, decidirão quem será o
presidente de júri.

10. Cada um dos concorrentes será pontuado entre 1 a 10 pontos pela sua atuação
global.
11. Em caso de empate, ficará a cargo do presidente do júri a decisão final.
12. Prémios Finais:
 1º Classificado: 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) e atuação num dos
principais eventos organizados pelo Município de Vila Nova de Famalicão
em 2019;
 2º Classificado: 100,00€ (cem euros);
 3º Classificado: 50,00€ (cinquenta euros);
 Será atribuído a todos os concorrentes, certificado de participação e uma
peça da em cerâmica da Fundação Castro Alves.
13. Casos omissos ou dúvidas que surgirem na aplicação destas NORMAS DE
PARTICIPAÇÃO, serão decididos pela Organização.

