
                                                                              

 

REGULAMENTO CONCURSO NOVOS TALENTOS 2017 

1.1. O concurso cultural denominado “NOVOS TALENTOS”, destinado a todas as áreas de palco e 
animação, é promovido pelo website TORRESVEDRAS WEB. 

1.1.1. Este concurso tem caráter exclusivamente cultural e de entretenimento, tendo como único pré-
requisito o respeito pelos termos expostos no presente regulamento. 

1.1.2. Para participar, os interessados deverão, a partir de dia 21 de março de 2017 até dia 02 de 
junho 2017, inscrever-se através do email eusouumtalento@gmail.com, indicando nome, idade, 
contacto telefónico e de email, o talento que tem, necessidades técnicas para apresentação em palco 
e uma frase que melhor o define. Em caso de apresentação em grupo deverão ser indicados todos os 
elementos que compõe o grupo com nome, idade, email e contacto telefónico. 

1.2. Serão aceites inscrições que preencham todas as condições previstas neste regulamento, 
suportadas por informações completas e precisas, realizadas dentro do período descrito no item 
1.1.2 e através das formas de inscrição previstas neste regulamento. 

1.3. As participações são destinadas exclusivamente a interessados a partir dos 6  (seis) anos, sem 
limite de idade, sendo que os menores de idade deverão fazer acompanhar a inscrição com 
declaração do encarregado de educação, autorizando o seu educando a participar no concurso.  

2. Eliminatórias 

2.1. As eliminatórias decorrem no formato livre, nos dias 09 e 10 de junho, sem divisão de áreas a 
concurso, sendo os concorrentes informados do dia e hora de prestação de prova por email, com uma 
antecedência mínima de 4 dias. 

2.2. Em caso de necessidade do júri poderão ter lugar eliminatórias durante a manhã do dia 11 de 
junho. 

2.3. O júri do concurso fará a avaliação ao vivo no local da eliminatória e final,  júri esse que será 
composto por um mínimo de 3 elementos. Passam à fase seguinte os candidatos que obtenham no 
mínimo 2 aprovações por parte do júri. 

2.4. Os candidatos deverão fazer-se acompanhar de todo o material necessário à sua apresentação, à 
exceção de microfones no caso de apresentações vocais e de backline caso se trate de 
bandas/apresentações com instrumentos.  

2.5. Todos os suportes musicais gravados devem ser entregues à organização até 48h antes da 
atuação, em formato mp3, sendo os candidatos responsáveis pela qualidade do material fornecido. 

2.6. Caso os suportes musicais necessários não tenham a qualidade mínima exigida a organização é 
livre de não aceitar a inscrição, ou substituir o material apresentado com o acordo do participante. 

2.7. A apresentação nas eliminatórias e final não pode exceder os 5 minutos, podendo o júri 
interromper a apresentação assim que o entenda, seja por motivo de aprovação ou eliminação do 
candidato. 
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2.8. Da decisão do júri não haverá qualquer tipo de recurso. 

2.9. Serão apurados para a final os 20 melhores talentos, independentemente da área, idade, género 
ou tipo de atuação. 

2.10. O participante autoriza o uso do nome, imagem e voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais, 
bem como em cartazes, filmes e/ou spots, jingles promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, 
cartazes, outdoors, e na Internet, desde que para promoção do evento ou resultados do mesmo. 

2.11. A entrada para assistir às eliminatórias terá um custo de 5,00€ por pessoa (iva incluído à taxa 
legal em vigor), sendo que os candidatos a participar no concurso têm entrada livre. 

2.12. O pagamento da entrada permite a permanência na sessão a que diz respeito. A saber: 09 junho 
– 09h30 – 12h30 sessão 1 // 15h00 – 19h00 sessão 2 // 21h00 – 00h00 sessão 3 // 10 junho - 09h30 
– 12h30 sessão 4 // 15h00 – 19h00 sessão 5 // 21h00 – 00h00 sessão 6 

2.13. Estarão disponíveis passes livre-trânsito para assistir a todas as sessões e final, com o valor de 
10,00€ (iva incluído à taxa legal em vigor). 

3. Final 

3.1. A final realiza-se no dia 11 de junho a partir das 16h00. 

3.2. Os finalistas deverão estar disponíveis para ensaio geral a partir das 09h00 de dia 11 de junho. 
A organização pode prescindir da realização de ensaios gerais caso haja necessidade de prolongar as 
eliminatórias para a manhã de dia 11 de junho. 

3.3. As atuações da final não poderão ser interrompidas pelo júri 

3.4. Serão premiados os 3 primeiros classificados do concurso. 

3.5. A lista de prémios será divulgada durante a promoção do evento e dada a conhecer aos finalistas 
no dia da final. 

3.6. A entrada para assistir à final terá um custo de 5,00€ por pessoa (iva incluído à taxa legal em 
vigor) , sendo que os candidatos a participar no concurso apurados para a final, têm entrada livre. 

4. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso ou cancelado, sem aviso 
prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora 
do controle da Promotora e que comprometa o “Concurso” de forma a impedir ou modificar 
substancialmente a condução deste como originalmente idealizado. 

5. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas e 
decididas de forma soberana e irrecorrível pela Promotora. 

Os participantes poderão obter todas as informações para participar deste Concurso através do 
website www.torresvedrasweb.pt, por email, eusouumtalento@gmail.com, ou por telefone 917 319 
285. 
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