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Concurso “Uma Canção de Amor!” 

Normas de Participação 2022 

(Aprovadas na Reunião Ordinária de 14 de janeiro de 2022) 

 

Geral 

 O concurso “Uma Canção de Amor!” é promovido pela Câmara Municipal do 

Porto Santo, através da Biblioteca Municipal, em colaboração com o Gabinete da 

Cultura, no âmbito da Comemoração do Dia de São Valentim, mais conhecido como o 

“Dia dos Namorados”, que se celebra no dia 14 de fevereiro. 

 O objetivo principal deste concurso é a criação de uma letra original, pela 

comunidade, para a criação de uma canção, também original, que será elaborada 

posteriormente por um(a) compositor(a) convidado(a) pelo Município. 

Pretende-se, deste modo, envolver a comunidade, em projetos artísticos, 

incentivando a criatividade e a escrita. 

Participação 

O concurso “Uma Canção de Amor!” destina-se ao público em geral, a partir dos 

14 anos. 

A letra da canção terá de ser obrigatoriamente em português.  

A letra a concurso terá de ser inédita, considerando-se para o efeito que nunca 

tenha sido divulgada por qualquer meio. 

A letra deverá ser escrita pelo participante num documento pdf, onde apenas 

deverá constar o seu pseudónimo. 

Cada letra deverá ser escrita em verso ou em prosa e terá de contemplar um 

refrão. 
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A letra deverá ser enviada para o e-mail: gabinetecultura@cm-portosanto.pt até 

o dia 25 de fevereiro. No e-mail deverá incluir os seguintes dados: nome completo do 

concorrente, morada e contato.  

A organização confirmará por e-mail a receção da participação, assim como 

garantirá o anonimato dos autores junto do júri. 

Divulgação dos resultados 

O Município divulgará o resultado do concurso até dia 11 de março de 2022, nas 

páginas oficiais do Município. A canção, com letra e música, será apresentada à 

comunidade até dia 30 de junho. 

Prémios 

Só uma letra será vencedora. Haverá um prémio monetário no valor de € 150,00 

(cento e cinquenta euros). 

Júri 

O concurso “Uma Canção de Amor!” será avaliado por um júri composto por três 

elementos: um representante da Câmara Municipal, um professor(a) de música e um 

professor(a) de português. 

O júri terá em conta os seguintes parâmetros: originalidade, criatividade, 

imaginação, construção frásica, ortografia e adequação ao tema. 

O júri poderá não atribuir prémio, por falta de qualidade ou por os textos não 

corresponderem ao solicitado. 

Das decisões do júri, não haverá lugar a recurso. 

Omissões 

Todas as dúvidas e casos não previstos nestas normas de participação serão 

resolvidas pelo júri.   
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