
14º Festival Infanto - Juvenil e Sénior 

do Tâmega Fridão 2008 

 

O 14º Festival Infanto – Juvenil e Sénior da canção de Fridão 2008, está inserido 

no programa de actividades da tuna de S. Faustino de Fridão. 

O espectáculo realiza-se no dia 23 de Agosto de 2008, pelas 21h30m. no largo 

da Igreja de Fridão. 

O Festival rege-se pelo seguinte regulamento, que os participantes aceitam 

implicitamente ao se inscreverem. 

 

OBJECTIVOS 

1- O festival tem por objectivo incentivar a criação poética e musical, dinamizar o 

aparecimento de novos intérpretes e promover a freguesia de Fridão e o 

Concelho de Amarante. 

2- Promover o convívio Intergeracional entre todos os intervenientes. 

 

PARTICIPAÇÃO 

1- O Festival Infanto – Juvenil e Sénior do Tâmega 2008 admite a participação de 

jovens intérpretes dos seguintes Escalões: 

 

1º Escalão - Infanto/Juvenil – dos 5 aos 16 anos de idade (inclusive) 

2º Escalão - Sénior -   a partir dos 16 anos de idade. 

 

2- Os autores e intérpretes deverão ter Nacionalidade Portuguesa ou de PALOP`s. 

3- Serão admitidas a concurso todas as canções que obedeçam ao presente 

regulamento. 

4- Depois de apurados, os temas não poderão ser retirados. 

5- Envio de originais: 

a. Os originais deverão ser enviados até ao dia 8 de Agosto de 2008 para: 

14º Festival Infanto-Juvenil e Sénior de Fridão 2008 – Tuna de 

S.Faustino de Fridão – Centro Social de Fridão – caixa postal 1222 – 

4660-620 Fridão Amarante, ou para Junta de Freguesia de Fridão – Leira 

do Monte caixa 1220 4600-620 Fridão Amarante. 



b. Os concorrentes deverão enviar num envelope grande: 3 exemplares da 

letra dactilografada, CD com gravação do tema a concurso pela voz do 

concorrente e com gravação do instrumental, tudo com indicação do 

título da canção e pseudónimos dos concorrentes. Nesse envelope deverá 

ser incluído um outro envelope mais pequeno, contendo no interior os 

dados de identificação dos concorrentes, fotocópias de B.I. ou cédula. No 

exterior do envelope deverá constar o título da canção e pseudónimo dos 

concorrentes. 

6- Cada interprete apenas poderá participar no máximo com duas canções (como 

intérprete principal ou elemento do coro). 

 

COMPOSIÇÕES 

 

1- As Composições deverão ser originais e inéditas (letra e música), ou que não 

tenham ganho qualquer prémio em festivais anteriores. 

2- As composições deverão ser escritas em Português. 

3- Cada canção não pode exceder 4 minutos. 

4- Os temas das canções devem estar de acordo com as idades dos concorrentes, 

sendo este factor importante na decisão do júri. 

 

SELECÇÃO/APURAME/TO 

1- A selecção das músicas concorrentes ao Festival será feita no dia 10 de Agosto 

de 2008 e o Júri Comunicará aos concorrentes apurados a decisão até ao dia 12 

de Agosto de 2008. 

2- Serão apuradas 12 canções no total para o festival (6 canções por escalão etário). 

3- Da decisão do Júri não haverá apelo. 

4- A Votação final estará a cargo de um Júri escolhido pela organização. 

 

ORQUESTAÇÃO/ACOMPA/HAME/TO 

1- A orquestração dos temas apurados será da responsabilidade da organização, ou 

quando estes o desejarem dos concorrentes. 

2- O acompanhamento musical será efectuado em Playback, no suporte CD. 

3- No dia do Festival haverá um ensaio geral em hora a marcar com a presença 

obrigatória de todos os intérpretes. 



 

RECURSOS 

Havendo um número enorme de canções, nem sempre os plágios são detectados. 

Assim sendo, a organização admites protestos sobre eventuais temas não inéditos 

até ao início do Festival. Parte-se do princípio que, com a divulgação pública dos 

temas apurados e com o ensaio geral, os temas não inéditos serão facilmente 

identificados. 

 

PRÉMIOS 

1- Haverá prémio de presença para todos os participantes. 

2- Para o 1º escalão os prémios são os seguintes: 1º Prémio - 300€; 2º Prémio - 

150€; 3º Prémio - 75€. 

Para o 2º escalão os prémios são os seguintes: 1º Prémio - 400€; 2º Prémio -        

200€; 3º Prémio - 100€. 

3- Haverá ainda troféus para os autores da melhor letra e melhor musica e para os 

melhores interpretes de cada escalão. 

4- A votação da melhor canção em cada escalão encontrar-se-á após o somatório 

das votações para a melhor letra, música e interpretação. 

 

ORGA/IZAÇÃO/PRODUÇÃO 

A Organização pertence à Tuna de S.Faustino de Fridão e das suas decisões não 

haverá apelo. 

Colaboram na iniciativa as diversas associações e entidades diversas, bem como 

diversos patrocinadores. 

 

/ota: As Informações complementares poderão ser solicitadas através dos 

telemóveis: 916780400 ou 966741838, ou através do Email: 

tunasfaustinofridao@hotmail.com 

   

 

     A Direcção 


