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FESTIMÚSICA – CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA

REGULAMENTO

“Festimúsica – Concurso Nacional de Música” é uma iniciativa da Fundação INATEL

1. DESTINATÁRIOS:
1.1. Podem concorrer ao  Festimúsica – Concurso Nacional de Música, de entre outros agrupamentos musicais, Bandas 

Filarmónicas (com ou sem acompanhamento vocal), Grupos de Música de Câmara, Orquestras e/ou Grupos de Música 
Ligeira, Orquestras de Jazz, Tunas e Grupos Corais (com ou sem acompanhamento instrumental) do território nacional, 
que se encontrem filiados no INATEL como CCD’s ou façam parte de CCD´s (Centros de Cultura e Desporto). A falta 
destes requisitos representará a exclusão imediata do mesmo.

2. OBJECTO DO CONCURSO:
2.1. Os Concorrentes  deverão  apresentar  propostas  de  um espectáculo  musical,  mediante  preenchimento de  ficha  de 

inscrição que integra o presente regulamento, que poderá englobar, várias áreas de intervenção como:
2.1.1.Música, que deverá surgir como área principal;
2.1.2.Canto, área secundária;
2.1.3.Dança, área secundária;
2.1.4. Cada projecto será avaliado com um ponto extra, por cada área secundária que integre. Ou seja se um projecto 

integrar para além da Música, Canto e Dança, receberá mais dois pontos.
2.2. Serão valorizados espectáculos  que se  considerem inovadores e  que englobem o maior  número de áreas  de   

intervenção.
2.3. Na delineação do projecto a apresentar o CCD Concorrente deverá ter em conta o seguinte:

2.3.1.Que o palco  de apresentação do projecto na FINAL terá dimensões mínimas  10,0m x 8,0m; poderá não ter 
bastidores nem estruturas de apoio ou suporte para adereços;

2.3.2. Que o espaço cénico disporá, no mínimo, de luz branca;
2.3.3. Que o espaço cénico disporá de instalação sonora, sendo OBRIGATÓRIO o uso de microfones de lapela ou de mão 

para todos os Elementos que utilizem a voz.
2.3.4.Que o projecto não deverá exceder os 15 minutos de apresentação em palco;
2.3.5.Que o tempo de montagem do espectáculo em palco não deverá exceder 5 minutos;
2.3.6.Que o tempo de desmontagem do espectáculo em palco não deverá exceder 5 minutos.
2.3.7. Os  concorrentes  sofrerão  penalizações  caso  ultrapassem os  tempos  máximos  estipulados  para  a  montagem, 

espectáculo e desmontagem (conforme ponto 6.3).
2.4. Cada CCD concorrente deverá apresentar a concurso um só trabalho.
2.5. Os projectos  a  apresentar,  quando possuam texto,  deverão,  obrigatoriamente,  utilizar  a  língua  portuguesa como 

idioma dominante.

3. CANDIDATURAS
3.1. Os CCD’s deverão apresentar as suas propostas junto das Delegações Distritais/Regionais do INATEL da sua área ou da 

Sede (apenas no caso do Distrito de Lisboa) nos dias úteis compreendidos entre até 29 de Setembro 2008, pelo que 
todas as candidaturas que dêem entrada após essa data serão excluídas. Não serão considerados eventuais atrasos dos 
CTT.

3.2. As Delegações e a Sede comunicarão, via telefone e por escrito, aos CCD’s candidatos a aceitação ou recusa dos 
Projectos até ao dia 06 de Outubro de 2008.

3.3. Cada candidatura deverá ser instruída com os seguintes dados, a registar na FICHA DE INSCRIÇÃO:
3.3.1.  Denominação e n.º de inscrição do CCD. Caso se trate de um CCD que englobe vários agrupamentos (Banda, Coro, 

Escola de Música, por ex.), deverá ser indicado o nome do CCD e o nome do agrupamento que se candidata (ex: 
Banda da Associação X, em que esta é o CCD);

3.3.2.  Distrito a que pertence, morada, telefone/telemóvel, fax, e-mail.
3.4. Cada candidatura deverá, ainda, ser instruída com os seguintes dados, a inscrever na FICHA ARTÍSTICA:

3.4.1.  Título do espectáculo a apresentar;
3.4.2.  Sinopse (Resumo) do Projecto;
3.4.3.  Número de elementos intervenientes.

3.5.  A Candidatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada:
3.5.1.  Do guião da peça em formato digital;
3.5.2.  Da identificação dos autores da obra (nome completo e n.º de Bilhete de Identidade);
3.5.3.  2 ou 3 Fotografias (de preferência em formato digital).

4. ELIMINATÓRIAS REGIONAIS
4.1. As  candidaturas  apresentadas  em  cada  distrito  e  que  se  encontrem  dentro  dos  requisitos  obrigatórios,  serão 

posteriormente visionadas em Eliminatória Regional a realizar nos dias 25 e 26 de Outubro de 2008 (durante os dois 
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dias, apenas se o volume de candidaturas o justificar), em salas a designar em cada Distrito/Região. Em cada 
Eliminatória Regional será apurado um vencedor que irá, em representação da sua zona geográfica, apresentar o seu 
projecto na Final Nacional - Encontrão, em que participarão todos os vencedores destas eliminatórias.

4.2. As  eliminatórias  serão  realizadas  em cada  Distrito/Região,  perante  um  Júri  Distrital  composto  por  3  elementos 
designados pela Delegação do INATEL da Zona, e em salas e locais a anunciar.

4.3. O vencedor de cada distrito irá, em representação do mesmo, apresentar o espectáculo à apreciação do Júri Nacional.

5. FINAL NACIONAL
5.1. A Final Nacional realizar-se-á no dia 8 de Novembro de 2008 na Aula Magna, em Lisboa, na qual se apurará, de todos 

os Distritos/Regiões concorrentes, a proposta vencedora.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ESPECTÁCULO (Eliminatórias Regionais e Final Nacional):
6.1. Todas as propostas aceites a concurso serão avaliadas por um Júri.

O Júri será composto por individualidades de reconhecida idoneidade artística e será diferenciado no que concerne às 
Eliminatórias Regionais e à Final, contando, em qualquer dos casos, com três elementos.

6.2. O Júri  avaliará  cada proposta  apresentada em palco  atribuindo uma única  pontuação de  0 a 10  em função dos 
seguintes critérios: 

6.2.1.Critérios de Avaliação: 
6.2.1.1.Qualidade Musical  

6.2.1.1.1.Afinação,
6.2.1.1.2.Execução.

6.2.1.2.Espectáculo  
6.2.1.2.1.Concepção global do Espectáculo
6.2.1.2.2.Conteúdo e Coerência do espectáculo com o Proposto
6.2.1.2.3.Criatividade / Originalidade

6.2.1.3.Outros Elementos  
6.2.1.3.1.Cenografia
6.2.1.3.2.Canto,
6.2.1.3.3.Encenação / Dramatização
6.2.1.3.4.Dança

6.3. Os Concorrentes sofrerão penalizações nas seguintes situações:

SITUAÇÃO SUJEITA A PENALIZAÇÃO QUANTIFICAÇÃO DA PENALIZAÇÃO

Prolongamento do tempo máximo de 5’ estipulado 
para a montagem do espectáculo em palco 1 Ponto / por cada espaço temporal até 60’)

Prolongamento do tempo máximo de 15’ estipulado 
para o espectáculo 1 Ponto / por cada espaço temporal até 60’)

Prolongamento do tempo máximo de 5’ estipulado 
para a desmontagem do espectáculo em palco 1 Ponto / por cada espaço temporal até 60’)

6.4. As penalizações que, eventualmente, afectem uma candidatura, serão subtraídas à pontuação final obtida pelo Grupo 
Concorrente na apresentação do projecto em palco (Eliminatórias Regionais e Final). 

7. ENCARGOS E COMPARTICIPAÇÕES
7.1. Eliminatórias  Regionais -  As  despesas  de  deslocação  dos  Concorrentes  para  as  Eliminatórias  Regionais  serão 

comparticipadas pelo INATEL no montante máximo de 125,00€ por grupo.
7.2. Alimentação -  A todos os  finalistas será atribuído um subsídio para despesas tidas com alimentação no dia da Final 

Nacional. Esse apoio, no valor de 11 € por pessoa, será pago ao nº de pessoas que protagonizam o espectáculo (que 
façam efectivamente parte do elenco, entrando em cena) e a mais 3 pessoas da Direcção/Apoio. Em qualquer caso não 
serão atribuídos mais do que 330 € por CCD finalista.

7.3.  Transporte -  Aos concorrentes do território continental apurados para a  Final Nacional será atribuído um subsídio 
para  fazer face  às  despesas de  deslocação dos mesmos,  tendo em conta  o  Distrito/Região ao qual  pertencem e 
mediante a tabela seguinte:

DISTRITO VALOR A RECEBER

Aveiro € 650,00

Beja € 550,00

Braga € 900,00
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Bragança € 1.200,00

Castelo Branco € 700,00

Coimbra € 550,00

Évora € 450,00

Faro € 750,00

Guarda € 900,00

Leiria € 450,00

Lisboa € 350,00

Portalegre € 650,00

Porto € 800,00

Santarém € 400,00

Setúbal € 450,00

Viana do Castelo € 950,00

Vila Real € 1.000,00

Viseu € 750,00

7.4. Aos Concorrentes das Regiões Autónomas, apurados para a Final Nacional, será atribuído um subsídio de € 275.00 por 
pessoa, até um máximo de 9 pessoas, para apoio nas despesas de deslocação.

7.5. Quaisquer  outras  despesas  tidas  com  alimentação  e/ou  transporte  nos  dias  da  Final  Nacional serão  da  inteira 
responsabilidade dos Grupos participantes.

7.6. A  factura  /  recibo  deverá  ser  entregue  nas  Delegações  distritais/regionais  do  INATEL  ou  na  Sede  do  Instituto, 
obrigatoriamente  até 30 dias após a realização da eliminatória, sob pena das mesmas compensações não serem 
atribuídas após este período.

7.7. Todo o material necessário para a apresentação do projecto (instrumentos musicais, acessórios, cenários etc.) bem 
como o seu transporte e instalação, será da inteira responsabilidade do Concorrente.

8. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:
8.1.  Todas as propostas recebidas dentro do prazo nas Delegações e na Sede do INATEL serão analisadas por esses Serviços, 

sendo excluídas todas as candidaturas que não apresentem Ficha de Inscrição, devidamente preenchida em todos os 
campos.

8.2.  Serão igualmente excluídas a concurso propostas de Agrupamentos que:
8.2.1.  Não sejam filiados no INATEL;
8.2.2.  Não se enquadrem em nenhuma das tipologias indicadas no ponto 1;
8.2.3.  Enviem as suas propostas fora do prazo estipulado;
8.2.4.  Apresentem mais do que uma Proposta a Concurso;
8.2.5.  Prestem falsas declarações na sua ficha de inscrição;
8.2.6.  Não se enquadrem no âmbito do concurso.

8.3.  Caso o número de candidaturas recebidas possa comprometer a viabilidade orçamental do projecto, a organização 
reserva-se o direito de efectuar uma selecção das referidas candidaturas, em função da data de entrada nos Serviços.

9. SUBSÍDIOS 
O  FESTIMÚSICA – CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA terá apenas um vencedor que será apurado na  Final Nacional. Ao 
vencedor, será atribuído um prémio sob a forma de subsídio, no valor de €2.500,00, mediante a apresentação de recibo do 
CCD comprovativo da recepção deste valor. Este recibo deverá ser passado nos termos legais, com indicação do artigo 
(art.º9 n.º9 do CIVA) que isenta o CCD vencedor do pagamento de IVA, n.º de contribuinte e morada fiscal do mesmo. 

10. DIREITOS DE AUTOR
Os encargos com direitos de Autor/Direitos Conexos, das Obras Musicais  a apresentar  nos espectáculos públicos, serão 
suportados pelo INATEL.

11.  CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direcção do INATEL, de cuja decisão não haverá recurso.
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