
 

  



CONCURSO DE BANDAS – LOUÇAINHA 2017 

 

Preâmbulo 
O Concurso de Bandas Louçainha 2017 é promovido pela Câmara Municipal de Penela. 
O objetivo deste evento é promover a música e os talentos musicais, bem como a 
criatividade e a originalidade aliadas à música, dentro e fora do Concelho de Penela. 

O concurso supra citado reger-se-á pelo presente regulamento.   

Capítulo I 
Concurso, concorrentes e obras a concurso 

 
Artigo 1º 

O presente documento estabelece as linhas orientadoras e as normas de participação do 
“Concurso de Bandas Louçainha 2017”; 
 

Artigo 2º 

1. A participação no concurso é gratuita; 
2. O concurso realizar-se-á em eliminatórias, a decorrerem no mês de agosto e, uma final, 

a ter lugar no dia 1 de setembro de 2017; 
3. O número de eliminatórias, o número de concorrentes em cada eliminatória e o número 

de concorrentes apurados por eliminatória dependem do número de bandas a 
concurso; 

4. Se o número de bandas a concurso for inferior a 6 (seis), a Organização reserva-se o 
direito de anular o presente concurso, informando devidamente os concorrentes; 

5. Se o número de bandas for superior a 12 (doze), realizar-se-á uma pré-seleção nos 
termos no número seguinte; 

6. A pré-seleção das bandas para as eliminatórias do Concurso é da responsabilidade da 
Organização; 

7. Os critérios da pré-seleção terão apenas por base a avaliação das músicas apresentadas 
nas maquetes, nos termos do artigo seguinte. 
 

Artigo 3º 

1. As bandas concorrentes deverão entregar uma maquete que contenha um mínimo de 3 
(três) temas originais, fotocópia dos documentos de identificação civil, uma breve 
biografia da banda, um contacto telefónico e de correio eletrónico, bem como o Termo 
de Aceitação do presente Regulamento; 

2. A entrega a que se refere o número anterior terá de ser feita até às 16 horas do dia 1 de 
Agosto de 2017 de uma das seguintes formas possíveis: 
 

a.  Pessoalmente na Câmara Municipal de Penela, sita no Largo dos Paços do 
Concelho, 3230-253 Penela; 
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b.  Através do endereço eletrónico do Município de Penela (cmpenela@cm-
penela.pt); 

c. Via CTT, em carta registada com aviso de receção. 
 

3. Qualquer esclarecimento adicional deverá ser solicitado através das seguintes formas:  

 Endereço electrónico do Município de Penela: cmpenela@cm-penela.pt   

 Contacto telefónico: 918 790 086 

 
4. Os temas apresentados a Concursos podem ser cantados em qualquer idioma. 

Artigo 4º 

1. O suporte das maquetes enviadas para o concurso e toda a documentação recebida pela 
Organização, passarão a ser propriedade do Município de Penela, abdicando os 
concorrentes, a qualquer título, de um eventual direito de restituição; 

2. A Organização reserva-se o direito de arquivar, nos termos da lei, as maquetes 
recebidas. 

Artigo 5º 

Os autores das músicas e letras a concurso e os intérpretes concorrentes cedem, a título 
gratuito, a execução das músicas e letras por si compostas, escritas ou interpretadas, não 
podendo opor à Organização, a qualquer título, direitos de autor ou conexos sobre elas; 
assumem, ainda, os autores e intérpretes a responsabilidade das suas músicas, letras e 
interpretação perante as entidades de gestão coletiva a que eventualmente pertençam. Esta 
situação nunca poderá colocar em causa os direitos de autor, previstos na lei geral. 

 

Capítulo II 
Eliminatórias 

Artigo 6º 

As bandas que entreguem os documentos referidos no artigo 3º, e cujas maquetes forem 
selecionadas, serão admitidas a Concurso. 

Artigo 7º 

1. O anúncio das bandas que participarão nas Eliminatórias é feito até ao dia 4 de Agosto 
de 2017, através do sítio eletrónico da Câmara Municipal de Penela – www.cm-
penela.pt e através dos contactos fornecidos; 

2. As Eliminatórias do Concurso acontecerão durante o mês de agosto, aos sábados, dias 
12 (doze), 19 (dezanove) e 26 (vinte seis), a partir das 18 horas, na Praia Fluvial da 
Louçainha (coordenadas GPS: 40�01’ 35” N / 8� 18’ 13” O); 

3. A Organização reserva o direito de alterar as datas supra referidas, bem como o número 
de eliminatórias, ficando para isso obrigada a proceder à informação das bandas a 
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concurso de forma atempada, através dos contactos disponibilizados pelas bandas e no 
sítio electrónico do Município de Penela (www.cm-penela.pt); 

Artigo 8º 

1. O número de bandas que atuará em cada uma das Eliminatórias dependerá do número 
de maquetes a Concurso, nos termos do artigo 2º; 

2. A distribuição das bandas a concurso pelas eliminatórias e a sua ordem de entrada em 
palco será definida através de sorteio, a realizar no dia 4 de Agosto de 2017, pelas 
17H00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho. 

Artigo 9º 

Nas Eliminatórias do Concurso, cada uma das bandas terá um período de atuação que durará no 
mínimo 20 (vinte) minutos e no máximo 35 (trinta e cinco) minutos. 

Artigo 10º 

A atuação das bandas nunca poderá ser em playback. 

Artigo 11º 

1. O check sound é realizado no dia de cada uma das eliminatórias do Concurso, durante a 
tarde, devendo as bandas seguir rigorosamente as indicações e horários dados pela 
Organização; 

2. O backline, incluindo instrumentos e amplificadores, é da exclusiva responsabilidade de 
cada uma das bandas a concurso. 

 

Capítulo III 
Final do Concurso 

Artigo 14º 

1. Cada banda finalista terá, na Final do concurso, um período de atuação que durará no 
mínimo 30 (trinta) minutos e no máximo 40 (quarenta) minutos; 

2. A Final do Concurso será realizada no Evento “Feira do Mel do Espinhal” do Município 
de Penela no dia 1 (um) de Setembro de 2017 na localidade de Espinhal; 

Artigo 15º 

1. O check sound é realizado no dia da Final do Concurso, durante a tarde, devendo as 
bandas seguir rigorosamente as indicações e horários dados pela organização; 
 

2. A ordem de entrada das bandas em palco na Final é definida por sorteio, a realizar no 
próprio dia durante o check sound, devendo para o efeito estar presente um elemento 
responsável de cada banda a concurso; 
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Capítulo IV 
Júri e Classificação Final 

Artigo 16º 

1. A prestação das bandas será avaliada por um júri, designado pela Organização, que será 
formado por cinco elementos imparciais, em razão da sua reputação cultural 
profissional e institucional; 

2. Os critérios de avaliação e classificação das bandas por parte do júri serão, entre outros: 
a) Originalidade; 
b) Presença em palco; 
c) Qualidade das músicas; 
d) Qualidade da interpretação; 
e) Nível de perfeição na execução musical; 
f) Complexidade e estética das composições musicais; 

 
3. A decisão do júri será comunicada imediatamente após atuação das bandas finalistas e 

publicada no sítio eletrónico www.cm-penela.pt; 
4. Da deliberação do júri, não cabe recurso para qualquer entidade, inclusive a 

Organização. 

 
Capítulo V 

Prémios 

Artigo 17º 

1. O prémio da banda vencedora da Final do Concurso inclui a atuação no palco principal 
da Feira Anual de São Miguel – Feira da Nozes, assim como um prémio monetário de 
750,00€ (setecentos e cinquenta euros); 

2. O prémio da segunda banda classificada inclui a atuação no palco principal da Feira 
Anual de São Miguel – Feira da Nozes, assim como um prémio monetário de 400,00€ 
(quatrocentos euros). 

3. O prémio da terceira banda classificada inclui um prémio monetário de 200,00€ 
(duzentos euros). 

Artigo 18º 

1. São da exclusiva responsabilidade das bandas, as despesas relativas a transporte e 
alojamento durante as Eliminatórias e no dia da Final; 

2. Nos dias de atuação (Eliminatórias, Final e atuações na Feira Anual de São Miguel – Feira 
da Nozes), o jantar das bandas é da responsabilidade da Organização, até 6 (seis) 
pessoas, por banda; 
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Capítulo VI 
Disposições Finais 

 

Artigo 19º 

1. Ao participar no Concurso, os concorrentes declaram aceitar cumprir na íntegra este 
regulamento; 

2. As bandas que participam no Concurso aceitam cumprir todas as instruções dadas pela 
Organização, na operacionalização do Concurso; 

3. A falsidade dos dados fornecidos será motivo de eliminação automática do concurso; 
4. O conhecimento posterior da falsidade dos dados será motivo de invalidação de 

qualquer prémio ou reconhecimento da banda que incorra na referida falta. 

 

Artigo 20º 

A Organização reserva a si o direito de resolução das situações omissas neste regulamento. 

 

  

 

 


