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X FESTIVAL ESCUTISTA DO OESTE 
REGULAMENTO DO FESTIVAL DA CANÇÃO 

 

1- ORGANIZAÇÃO 

A organização do festival da canção é da responsabilidade da Junta de 

Núcleo do Oeste. 

Todas as canções participantes serão submetidas à apreciação de um júri. 

 

2- CONCORRENTES 

Todos os elementos concorrentes (incluindo autores de letras e músicas) 

deverão pertencer ao CNE. Admite-se, no entanto, a participação de dois 

músicos não escuteiros em cada canção. 

 

3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- As canções terão de ser inéditas, de temática escutista e de acordo com 

o tema “Quanto mais alto for…”, tema este inspirado na frase de Pier Giorgio 

Frassati “Quanto mais alto formos, melhor nós ouviremos a vós de Cristo”. 

3.2- Os grupos participantes não podem exceder os dez elementos. 

3.3- O tempo de duração das canções não pode ultrapassar o limite máximo 

de 4 minutos e mínimo de 2,5 minutos. 

3.4- Não é permitido play-back no festival. 

3.5- O material sonoro (amplificadores, colunas e microfones, …) ficam a 

cargo da organização. 

3.6- O acompanhamento musical (instrumentos) é da responsabilidade dos 

concorrentes. 

3.7- A entrega de um original para o festival representa a vinculação dos 

autores e interpretes ao regulamento. 

3.8- Uma canção admitida não poderá ser retirada pelos seus autores, os 

quais autorizam a livre circulação da sua obra para o festival e ulterior 

divulgação que a JNO entender. 
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4- APRESENTAÇÃO 

4.1. Os concorrentes deverão formular a sua intenção de participação, por e-

mail dirigido à Junta de Núcleo do Oeste (geral.oeste@escutismo.pt) até ao 

dia 31 de janeiro de 2017. 

4.2. Os originais deverão ser enviados até ao dia 28 de fevereiro de 2017 por 

correio ou transferência eletrónica para o endereço indicado na alínea 

anterior. 

4.3. Cada original concorrente incluirá: 

 Exemplar da letra, em formato pdf e tamanho A4, com referência na 

parte superior do documento do título da canção e dos seus autores. 

 Documento com identificação do Agrupamento, nomes, idades, 

moradas completas, telefones e e-mails dos autores e interpretes e com 

indicação do porta voz do grupo. 

 Gravação sonora com a composição em ficheiro digital, com a seguinte 

identificação “X FEO nº do agrupamento”. 

 Não é obrigatório, mas aconselhável o envio da partitura. 

 

5. PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados, à melhor letra, melhor 

música e melhor interpretação. 

 

 

Salir do Porto, 29 de novembro de 2016  
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