Regulamento “Vozes de Viana”
Âmbito
Este regulamento estabelece as normas de participação no “Vozes de Viana”, um evento promovido e
produzido pela Rádio Alto Minho, com o apoio do Município de Viana do Castelo. “Vozes de Viana” tem como
objetivo dar a conhecer, divulgar e promover, os novos talentos do distrito de Viana do Castelo. O evento será
composto por três fases distintas:
- Casting;
- Período de ensaios;
- Promoção do evento;
- Espetáculo ao vivo;
Durante as diversas fases do processo, serão dados a conhecer os candidatos através das plataformas
promocionais da Rádio Alto Minho (rádio, vídeo, internet, redes sociais e outros eventos). O evento culminará
com a apresentação de um espetáculo ao vivo, na Praça da República, no dia 27 de Junho de 2020.

Inscrição
A participação é gratuita. Serão aceites inscrições de todas as pessoas com idade igual ou superior a 12 anos. A
inscrição deverá ser efetuada até dia 27 de Março de 2020, através de e-mail enviado para
musica@radioaltominho.pt, contendo os seguintes elementos do candidato:
- Primeiro e último nome;
- Idade;
- Localidade;
- Contacto telefónico;
- Endereço de e-mail;

Selecção
A seleção dos participantes será feita através de um casting, realizado no dia 30 de Março de 2020, no Teatro
Municipal Sá de Miranda, onde cada candidato deverá interpretar um ou dois temas da sua preferência (de
qualquer género / língua) à capella ou acompanhados de fundo instrumental, tocado ao vivo pelo próprio ou
gravado (o candidato deverá trazer o playback em formato cd ou mp3). A responsabilidade da seleção dos
candidatos pertencerá única e exclusivamente ao júri presente, que será constituído pelo produtor artístico do
evento, pela Rádio Alto Minho e por um representante do pelouro da cultura da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, sendo que os resultados serão divulgados na página web da Rádio Alto Minho, de acordo com o
cronograma abaixo indicada.
Como critérios de avaliação, serão tidos em conta, os seguintes aspetos:
- Afinação;
- Técnica vocal;
- Postura / Atitude;
- Criatividade.

Período de Ensaios
Após a seleção dos candidatos resultante do casting, proceder-se-á a ensaios de preparação do espetáculo que
serão realizados durante os meses de Abril, Maio e Junho, em local/locais futuramente anunciados.

Espetáculo
O evento culminará com um espetáculo de grande dimensão, a realizar no dia 27 de Junho, na Praça da
República, em Viana do Castelo, contando com a participação dos concorrentes selecionados, bem como de
uma banda de suporte constituída por músicos profissionais e óptimas condições de produção audiovisual.

Cronograma
Dia 30 de Março (Teatro Municipal Sá de Miranda)......................................................................................Casting
Dia 6 de Abril….............................................…...........................................................Divulgação dos selecionados
Meses de Abril, Maio e Junho...................................................................................................Período de ensaios
Dia 27 de Junho…..................................... .............................................................................................Espetáculo

Disposições gerais
A inscrição/participação neste evento implica, por parte dos candidatos, a aceitação dos termos deste
regulamento. A participação de candidatos menores de idade implica a autorização por escrito dos respetivos
tutores/encarregados de educação (documento disponível para download no site da rádio, em
https://media.radioaltominho.pt/Autorizacao_participacao_menor_idade.pdf), que deverá ser entregue
pessoalmente à organização no dia do Casting. A organização, ao longo de todo o evento, reserva-se ao direito
de desclassificar qualquer candidato por não cumprimento do regulamento ou atitude que não reflita empenho
e adequação às características do evento. Ao procederem à sua inscrição, os candidatos autorizam a
organização a gravar a sua prestação, em vídeo e áudio, e a sua promoção e divulgação nas plataformas de
promoção do evento, bem como a utilização da sua imagem e dados para efeitos promocionais. É proibida a
utilização de materiais promocionais ou publicitários estranhos à organização. A organização do evento reservase ao direito de alterar o presente regulamento, sem aviso prévio, mediante publicação no site ou facebook da
Rádio Alto Minho. A organização reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar o evento em
circunstâncias de força maior sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes. Os casos omissos
ao regulamento serão objeto de análise e decisão por parte da organização do evento. Dúvidas poderão ser
colocadas à organização por e-mail para o endereço: musica@radioaltominho.pt

Viana do Castelo, 18 de Fevereiro de 2020

