CONCURSO “ESTE POEMA DAVA UMA LETRA DE CANÇÂO”
A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, através de um concurso
dirigido a alunos do terceiro ciclo, secundário ou alunos do Conservatório Regional de
Ponta Delgada, Angra do Heroísmo ou Horta, pretende premiar o(s) autor(es) do melhor
arranjo musical feito para um poema de autor açoriano.

REGULAMENTO

OBJETIVOS
- Divulgar textos de autores açorianos
- Atrair camadas mais jovens da população, através de práticas diferentes de leitura
- Possibilitar a interpretação de textos e o alargamento da sensibilidade estética
- Favorecer a criação artística entre os jovens

INSCRIÇÔES
- Podem participar no concurso todos os alunos que frequentem o terceiro ciclo ou
secundário nas escolas dos Açores ou estejam matriculados nos Conservatórios Regionais
de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo ou Horta, a nível individual ou em grupo.
- Todas as músicas submetidas a concurso deverão ser composições inéditas.
- As inscrições são gratuitas e podem ser feitas desde a presente abertura de concurso até
ao dia 30 de agosto de 2018 na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada,
no balcão de atendimento, em formulário próprio aí disponível.
Do formulário constam o nome do(s) autor(es) da música, ano e instituição de ensino que
frequentam e nomes do poema e autor açoriano escolhidos.

MATERIAL PARA INSCRIÇÂO
A folha de inscrição deverá ser acompanhada de um suporte que contenha a composição
e que permita a sua audição pelo júri em boas condições (CD ou mp3) com gravação de
música e voz a interpretar a letra.

AVALIAÇÂO E PRÉMIO
-O Júri será formado por quatro elementos de notado reconhecimento na área musical e
um elemento ligado às letras.
- O Júri decidirá com base nos seguintes critérios:





Adequação entre música e letra
Originalidade da composição
Qualidade da música e arranjo final

- A música e autor(es) selecionados pelo Júri serão divulgados em cerimónia pública em
novembro de 2018 e o prémio consistirá na gravação e divulgação, durante o próximo
ano de 2019, pelos meios e eventos que a BPARPD tiver ao seu dispor, quer através das
redes sociais, como através de parcerias realizadas com estações de rádio e televisões
locais.

