
 

Concurso de criação do hino da Freguesia de Amor  

“Hino oficial da Freguesia de Amor”  

Regulamento  

 

Artigo 1.  

Disposições gerais  

1.A Junta de Freguesia de Amor vai realizar nos dias 11, 12 e 13 de Setembro de 2009 a comemoração do 

379.º Aniversário da elevação do lugar a freguesia.  

2. Este concurso tem como objectivo criar um hino oficial para a Freguesia de Amor que passará a identificar 

a localidade em eventos futuros. 

3. Para apuramento do hino oficial, a Junta de Freguesia de Amor promove um concurso para canções 

originais e inéditas dirigido a autores de letra e/ou música.  

4. As propostas poderão ser apresentadas em nome individual ou colectivo até a um máximo de 3 pessoas;  

 

Artigo 2º  

Condições de Participação  

1. As demo/maquetas poderão ser constituídas por: 

 a) só voz; 

 b) voz + um instrumento 

 c) voz + instrumentos  

2. A qualidade da gravação não será considerada como factor de avaliação. 

3. Cada canção não poderá ter mais do que três minutos de duração. 

4. As propostas de hino terão de ser obrigatoriamente originais e inéditas. Se se verificar que o não são, serão 

de imediato desclassificadas.  

5. Os autores de letra e música deverão ser cidadãos portugueses e as canções em língua portuguesa.  

 

 



 

 

Artigo 3.º  

Inscrições  

1.Para participar neste concurso é necessário o preenchimento de uma ficha de inscrição disponibilizada na 

Junta de Freguesia de Amor ou no blog do Evento: www.aniversariofreguesiaamor.blogspot.com 

 

Artigo 4.º  

Entrega de trabalhos  

1. As demo/maquetas deverão dar entrada na Junta de Freguesia de Amor até 14 de Agosto de 2009, em 

suporte digital (CD) ou cassete, acompanhadas de um documento escrito com a letra do hino. 

Suplementarmente e como opção poderão enviar também um vídeo doméstico com a interpretação da 

canção. A entrega pode ser feita pessoalmente na Junta de Freguesia ou por correio para a morada:  

Junta de freguesia de Amor  

Largo Padre Margalhau, 3  

Código Postal – 2400 788 Amor  

 

2. Os concorrentes deverão recorrer à utilização de um pseudónimo para a identificação dos trabalhos.  

3. Os concorrentes devem efectuar a entrega dos seus trabalhos do seguinte modo:  

Dentro de um envelope maior fechado com designação exterior “Hino oficial da Freguesia de Amor”, com 

dois outros envelopes fechados separados no seu interior, um contendo apenas os trabalhos e com a inscrição 

no exterior “Hino” e um pseudónimo da escolha do(s) participante(s). O outro deverá conter a identificação 

do(s) concorrente(s), ou seja, a ficha de inscrição devidamente preenchida, com cópia(s) do(s) bilhete(s) de 

identidade e por fora o mesmo pseudónimo.  

 

Artigo 5.º  

Exposição de trabalhos  

1. Com o intuito de divulgar os trabalhos recebidos a concurso será realizada uma exposição com as letras do 

Concurso do Hino da Freguesia durante os três dias de realização do 379º Aniversário da Freguesia de Amor.  

 

 



 

Artigo 6.º  

Composição e Competência do Júri de Selecção  

1. Findo o prazo de entrega das demo/maquetas a concurso, estas serão avaliadas por profissionais da música 

nomeados pela Junta de Freguesia que irão escolher uma entre todas as propostas.  

2. A composição do Júri é a seguinte:  

- Maestro convidado 

-Elemento do executivo da Junta de Freguesia  

            -Professor de Música 

3. O Júri aprecia todos os trabalhos com as competências de:  

−Seleccionar os trabalhos apresentados a concurso os que serão expostos no fim de semana do 

379º Aniversário da Freguesia de Amor. 

- Atribuir os prémios do concurso   

4. Das deliberações do júri não há recurso.  

 

Artigo 7.º  

Atribuição dos prémios  

1. Os prémios são atribuídos entre todos os trabalhos dos participantes a concurso seleccionados pelo Júri.  

2. A entrega de prémios realizar-se-á durante o evento 379º Aniversário da Freguesia de Amor no dia 13 de 

Setembro em horário a anunciar.  

3. Apenas será premiado o hino seleccionado como vencedor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artigo 8.º  

Disposições Finais  

1. A Junta de Freguesia de Amor ficará detentora em exclusivo dos direitos do hino vencedor.  

2. A publicitação do concurso será feita pela junta de freguesia de Amor em conjunto com a promoção do 

379º Aniversário da freguesia de Amor.  

3. O incumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas neste regulamento pode representar a não 

admissão da inscrição.  

4. A participação no concurso implica a aceitação integral das suas normas.  

5. A resolução de casos omissos no presente regulamento é da responsabilidade da organização.  

Amor, 19-05-2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concurso de criação do hino da Freguesia de Amor  

 “Hino Oficial da Freguesia de Amor”  

 

 

Ficha de inscrição  

Nome: _________________________________________________________  

Morada: ________________________________________________________  

Código Postal: ___________ Localidade ______________________________  

Telefone: _________________  E-Mail: _______________________________  

 

 

 

Nesta ficha deverá colocar os seus dados pessoais, juntamente com uma fotocópia de B.I.  

A ficha de inscrição deverá ser entregue em envelope fechado com a identificação de um 
pseudónimo que deverá constar também no envelope com a canção a concurso.  

 

 

 

 


