Regulamento do CONCURSO “Viagem Musical”
Artigo 1.º - Objetivos
1.São objetivos do presente concurso:
a) Criar hábitos de consumo cultural;
b) Sensibilizar a comunidade vianense para a importância da participação cultural em contexto familiar;
c) Permitir a apreciação crítica das peças apresentadas nos concertos.
Artigo 2.º – Destinatários
1.O concurso tem como destinatários:
a) Alunos da EPMVC e da AMVC e respetivas famílias.
b) Outras famílias que pretendam a ela aderir.
Artigo 3.º – Forma de participação
1. É necessário possuir passaporte.
2. O passaporte pode ser adquirido no foyer do Teatro Municipal. As famílias que não integrem a
comunidade interna da AMVC ou EPMVC deverão, no momento da aquisição do passaporte, preencher
uma ficha de dados de identificação.
3. É obrigatório:
a) Carimbar um bilhete no foyer do TMSM, antes ou após o concerto;
b) Responder corretamente a todas as perguntas, em letra legível e sem rasuras;
c) Devolver o passaporte em bom estado de participação até 15 de dezembro de 2017;
d) Preencher livremente o espaço criativo alusivo a cada concerto;
e) Anexar um texto sobre um dos concertos, à escolha. Cada família participante deverá selecionar
um dos Concertos a que assistiu e, sobre o mesmo, redigir, numa folha branca, um texto de
apreciação crítica, obedecendo aos seguintes requisitos:
e.1) Estrutura do texto:
1. Apresentar um título sugestivo.
2. Conter uma introdução, referindo as obras e os compositores abordados, e ainda os aspetos
musicais considerados mais relevantes no concerto selecionado.
3. Explicitar criticamente, no desenvolvimento do texto, cada um dos aspetos sinteticamente
apontados na introdução.
4. Salientar a importância do Concerto selecionado, como alicerce da cultura musical das famílias.
e.2) Aspetos formais:
1. Identificar o nome do aluno.
2. Mencionar o Concerto a que se refere o texto de apreciação crítica.
3. Escrever em língua portuguesa, seguindo a escrita padrão (respeitar o acordo ortográfico de
1990).
4. Produzir o texto entre 200 e 300 palavras.
5. Datilografar o texto em Times New Roman 12 ou Arial 11, com um espaçamento de 1,5 cm
e com a seguinte marginação: direita -2,5 cm; esquerda – 3 cm; superior – 3 cm; inferior – 2,5
cm.
Advertência: Da publicação dos resultados não há direito a recurso.
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