
                              INSCRIÇÕES de 26 DE OUTUBRO A 7 DE NOVEMBRO

concursofado2020@mun-setubal.pt

ONLINE



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Idade Data de nascimento

Morada

Concelho de origem

Contacto telefónico

E-mail

FADO A CONCURSO

ONLINE

* As informações recolhidas são para uso exclusivo no âmbito do XXII Concurso de Fado de Setúbal 2020



DECLARAÇÃO

Eu,  , 

portador do CC nº  , declaro autorizar a recolha e divulgação 

de imagens, pela Câmara Municipal de Setúbal, no âmbito da realização do 12.º Concurso de Fado 

de Setúbal.

Setúbal, de 2020.

ONLINE



NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
1. O 12º Concurso de Fado de Setúbal é uma iniciativa da Câmara Municipal de Setúbal e da Sociedade Musical Capricho 

Setubalense.

2. O 12º Concurso de Fado de Setúbal 2020 decorrerá de forma não presencial, pelo que os concorrentes deverão 
inscrever-se através do envio de �cha de inscrição e de vídeo para , entre 26 de concursofado2020@mun-setubal.pt
outubro e 7 de novembro.

3. Cada concorrente poderá enviar apenas1 vídeo.

4. As interpretações poderão ser executadas “a cappella”, acompanhadas por viola e guitarra portuguesa ou com playback 
instrumental.

5. Os concorrentes deverão ter idade igual ou superior a 16 anos, que se completem até ao �nal do ano de 2020.

6. Os vídeos serão analisados por um júri constituído por 3 elementos, designados pela Câmara Municipal de Setúbal, que 
selecionarão as 10 melhores interpretações.

7. Os 10 melhores intérpretes serão convidados a gravar o vídeo �nal a concurso, em 15 de novembro, acompanhados por 
viola e guitarra portuguesa, que será colocado a votação online.

7.1. À Câmara Municipal de Setúbal �cam reservados todos os direitos de uso e/ou utilização das imagens captadas e 
�lmagens realizadas no âmbito deste concurso.

8. Os vídeos �nais a concurso serão sujeitos a votação online entre 18 e 24 de novembro, que escolherá as 5 melhores 
interpretações.

         8.1. A votação do público corresponderá a 50% da classi�cação �nal;
8.2. A votação do júri corresponderá aos restantes 50% da classi�cação �nal;

                 8.3. Em caso de empate, prevalecerá a votação do júri.

9. O vencedor do 12º Concurso de Fado de Setúbal 2020 será divulgado no dia 26 de novembro.

10. Ao vencedor do 12º Concurso de Fado de Setúbal 2020 será atribuído um prémio de 400€ e a possibilidade da 
participação na Gala de Fado, em data a de�nir, a decorrer no Fórum Municipal Luísa Todi.

11. As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os casos omissos são resolvidos pela organização, 
auscultando a opinião do Júri. 

12. A participação no Concurso pressupõe a aceitação das disposições constantes deste documento.

ONLINE
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