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OBJETIVOS  

São objetivos deste Festival:  

1. a)  Incentivar a criação poético-musical como expressão da fé́ cristã;  
2. b)  Promover a canção cristã como instrumento de evangelização e de missão;  
3. c)  Possibilitar uma Festa dos jovens da paróquia tendo como inspiração a mensagem 

do Evangelho.  

1. ORGANIZAÇÃO  

A organização do festival é da responsabilidade do Comissão Organizadora nomeada para o 
efeito. Para qualquer assunto relacionado com este Festival, contactar preferencialmente: 

Filipe Revez – 916 994 335 

Inês Marques – 932 381 857 

Padre Nuno Fernandes – 919 403 766 

Rui Escalinha – 926 853 674  

Vasco Pinheiro – 917 018 929  

2. CONCORRENTES  

2.1. Autores  

Os autores da letra e da música deverão ter idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos, 
completos até 31 de dezembro de 2020.  

2.2. Interpretes  

2.2.1 O número máximo de elementos em palco é sete.  

2.2.2 Cinco dos elementos deverão ter idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos, 
completos até 31 de Dezembro de 2020. Contudo, são permitidos até dois elementos com 
idade diversa da estabelecida anteriormente, desde que o grupo tenha mais de cinco 
elementos.  

2.2.3 Quer os autores, quer os intérpretes deverão ser amadores.  

2.2.4 No espírito de missão a que somos chamados a viver neste ano missionário, é proposto 
levar o convite a outros jovens para a participação no festival. Deste modo, olha à tua volta, 
descobre o dom do outro e trá-lo a participar contigo na Igreja.  

 

 

 

 



3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Cada participante poderá́ concorrer por várias canções;  

3.2. A participação poderá́ ser em grupo ou individual;  

3.3. As canções (música e letra), apresentadas ao Festival terão obrigatoriamente de ser 
inéditas, ou seja, não publicadas anteriormente.  

3.4. As canções, música e letra, apresentadas ao Festival terão de ser de inspiração cristã, 
subordinadas ao tema “Com Cristo ao encontro de todos”.  

3.5. O tempo de duração das canções não pode ultrapassar, na sua execução, o limite 
máximo de 4 minutos.  

3.6. No dia da apresentação das canções, não será́ permitido qualquer tipo de playback (nem 
vocal nem instrumental).  

3.7. O material sonoro necessário ao Festival fica a cargo da Organização do Festival.  

3.8. Os instrumentos para o acompanhamento musical são da responsabilidade dos grupos 
concorrentes, podendo cada grupo ceder os seus por empréstimo a outro grupo.  

4. APRESENTAÇÃO  

4.1. Cada grupo participante deverá informar a organização até ao dia 15 de janeiro de 2020, 
que vai participar através do correio eletrónico (festivaldacancaoamparo@gmail.com). A 
organização responde a esta informação enviando um formulário para preenchimento.  

4.2. Cada grupo participante deverá entregar o formulário devidamente preenchido até ao 
dia 17 de janeiro de 2020, por correio eletrónico (festivaldacancaoamparo@gmail.com).  

4.3. Cada formulário incluirá́:  

a) Nome do grupo, que deverá ser original e representar o espírito do mesmo; 
b) Os nomes, data de nascimento, endereço eletrónico e telefones dos autores e intérpretes e 
com a indicação da pessoa de contacto do grupo; 
c) Um exemplar da letra, com a referência explícita e individual de cada um do(s) seu(s) 
autor(es), mesmo que constituam um “autor coletivo”;  

d) Uma gravação sonora, em ficheiro informático (MP3), a ser carregado como anexo no 
formulário, com o essencial da composição devidamente identificada. Esta gravação poderá 
ser entregue até ao dia 26 de janeiro de 2020;  

e) A pauta da canção; ou a letra da canção com os respetivos acordes. 
4.4. A ordem de apresentação das canções no Festival será́ determinada por sorteio.  

 

 

 

 



 

5. JÚRI  

5.1. O Festival terá́ um júri de classificação do qual não constarão nenhum dos membros da 
Equipa organizadora. Os elementos do júri serão convidados pela equipa organizadora.  

5.2. A organização deverá garantir a imparcialidade dos elementos propostos para o júri, 
assim como das suas capacidades musicais, teológicas e/ou literárias;  

5.3. O júri de classificação avaliará as canções participantes a concurso tendo em conta os 
seguintes parâmetros:  

a) Música; 
b) Letra; 
c) Interpretação.  

A classificação final será́ definida pela apreciação conjunta destes 3 parâmetros.  

6. PRÉMIOS A ATRIBUIR  

6.1. Serão atribuídos prémios para: Melhor Música, Melhor Letra, Melhor Interpretação e às 
Canções classificadas em 1o, 2o e 3o lugares.  

6.2. A canção vencedora deste Festival irá representar a paróquia no II Festival Vicarial da 
Canção Cristã que terá́ lugar no dia 18 de abril de 2020 (à noite) e cuja organização está a 
cargo da paróquia da Sagrada Família do Calhariz de Benfica. 

7. OMISSÕES  

7.1. O presente regulamento poderá́ sofrer alterações de acordo com o regulamento do 
Festival Diocesano da Canção Cristã ainda não conhecido;  

7.2. Todas as dúvidas de interpretação ou casos omissos serão resolvidos pela organização, 
que é soberana em todas as decisões.  

 

 

 


