
Regulamento 
Festival de Canções de Natal das Famílias 2017 

 

A. Disposições Gerais  
 

1) O Festival de Canções de Natal das Famílias é um evento artístico, com forte significado natalício, 
que ocorre há vários anos, e que tem como objetivo principal sublinhar o genuíno significado do 
Natal através da música, promovendo a união e a cooperação familiar, e, simultaneamente, 
estimular a criatividade escrita e musical no seio da família. 

 

2) A organização do Festival cabe a um grupo de Pais e Amigos entusiastas deste Festa. O conceito, 
organização e promoção do evento são feitos por famílias para famílias, e sem quaisquer fins 
lucrativos. 

 

B. Condições de Participação 
 

1) A participação em palco, com uma música, é gratuita e dirigida a todas as famílias do país; 
 

2) É convidado a assistir, com entrada livre e sem necessidade de efetuar inscrição, todo o público em 
geral; 

 

3) As famílias poderão concorrer com uma música na Categoria de Tradicional de Natal; ou na 
Categoria de Adaptada (música conhecida com letra inédita adequada à quadra natalícia);  

 

4) As famílias que não tiverem o número de elementos que considerem necessário poderão associar-
se a outro agregado familiar; 

 

C. Inscrições 
 

1) Para a participação em palco é apenas necessário efetuar o registo para o 
email: festivalnatal2017@gmail.com ; 
 

2) Na inscrição deverá constar em que categoria participam, o número previsto de elementos e qual o 
apoio técnico (microfones, cadeiras, suportes, etc.) que poderão necessitar; 
 

3) As famílias poderão inscrever-se para subir ao palco e cantar até ao dia 10 de dezembro de 2017. 
 

D. Composição e competências do Júri de seleção 
 

1) Um júri, composto por pessoas com especialização na área musical, letras e outras formações 
transversais, classificará a atuação das várias famílias de acordo com as categorias em que 
concorrem; 
 

2) O Júri apreciará todos os trabalhos, selecionando as famílias vencedoras a atribuindo os prémios do 
Festival. 

 
 

Qualquer esclarecimento adicional através do contacto 916436823 ou pelo endereço de email: 
festivalnatal2017@gmail.com 

João Harry Leite 
(Comissão de Organização) 
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