
1. Objetivo

O Concurso tem por objetivo a divulgação e promoção de 
projetos individuais ou coletivos no âmbito da música produ-
zidos por bandas portuguesas do distrito de Setúbal.

2. Destinatários

Podem concorrer todos os projetos coletivos ou individuais 
amadores, em que pelo menos um dos elementos a concurso 
seja do distrito de Setúbal, sendo que menores de 16 anos 
terão que concorrer com autorização dos representantes 
legais.

3. Condições de Admissão

a) Para participar, deverão enviar no mínimo 1 tema e no 
máximo 3, devendo todos ser originais;

b) Todos os temas devem ser acompanhados das respetivas 
letras;

c) Os temas podem ser escritos e cantados em qualquer 
idioma;

d) São admitidos a concurso trabalhos que utilizem textos já 
publicados, desde que seja mencionado o seu autor e que 
tenham música inédita;

e) 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 retrans-
missão da atuação na Internet ou quaisquer outros meios 
audiovisuais.

4. Inscrição

A inscrição deve ser feita da seguinte forma:

a) Preenchimento de �cha de inscrição em: 
http://goo.gl/forms/5Prw6h5VnO 

b) Serão consideradas todas as inscrições que deem entrada, 
até ao dia 21 de janeiro 2018.

5. Constituição do Júri nas duas eliminatórias e na �nal

O Júri será constituído por seis elementos:

a) Representante da Câmara Municipal de Palmela (Presiden-
te do Júri);

b) Representante do Grupo de Trabalho do projeto Março a 
Partir;

c) Representante do Festival Liberdade;

d) Um músico; 

e) Um/uma radialista;

f) Um elemento do público (sorteado de entre as/os espeta-
doras/es de cada eliminatória e �nal do concurso, sendo o seu 
sorteio efetuado no inicio do espetáculo).

6. Seleção de projetos musicais 

a) De todos os projetos recebidos o Grupo de Trabalho do 
Março a Partir selecionará oito efetivos e dois suplentes. Os 
projetos devem garantir no mínimo 30 minutos de atuação;

b) As decisões do júri são tomadas por maioria, sendo de�niti-
vas e delas não havendo recurso;

c) Em caso de empate o presidente do júri tem um voto de 
qualidade na decisão �nal.

7. Divulgação dos projetos concorrentes e suplentes 
selecionados. 

A lista de projetos selecionados será divulgada a partir do dia 
29 de janeiro de 2018. A organização contactará diretamente 
todos os projetos selecionados.

8. Projeto do Concurso

O Concurso processar-se-á da seguinte forma:

a) Terá duas eliminatórias e uma �nal;

b) Atingirá diretamente a �nal as Bandas classi�cadas em 
primeiro e segundo lugar em cada uma das eliminatórias.

9. Realização dos Eventos

A primeira eliminatória realiza-se em Palmela no dia 17 de 
fevereiro de 2018 e a segunda em Poceirão no dia 23 de 
fevereiro de 2018. A �nal será realizada em Pinhal Novo a 3 de 
março de 2018.

10. Prémios

a) A banda vencedora receberá 400 euros; 

b) A segunda classi�cada receberá 200 euros;

c) A terceira classi�cada receberá 100 euros;

d) A quarta classi�cada receberá 50 euros;

e) A banda do concelho de Palmela melhor classi�cada repre-
sentará o concelho no Festival Liberdade e haverá ainda uma 
oferta de participação destinada a todas a bandas seleciona-
das (com exceção das bandas suplentes) e não premiadas no 
âmbito do concurso.

11. Apoio Técnico

Será disponibilizado equipamento de som, luz e backline; o 
backline é composto por bateria, 2 ampli�cadores de guitarra 
e um ampli�cador de baixo cuja utilização será comum a 
todas as participações, devendo as bandas selecionadas 
enviarem, caso possuam, o seu raider técnico.

Ao participar no concurso, as bandas concorrentes aceitam 
todas as cláusulas, assim como disponibilizarão os Direitos de 
Autor do projeto à organização deste concurso.

Ficha de inscrição e condições de participação disponíveis 
em www.juventudeinteractiva.org

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Associações
Juvenis do 
ConcelhoOrg.: 


