
1 – Definição e Objetivos

Com o intuito de fomentar a criação de obras para o público mais jovem e valorizar a prática 
musical para todas as crianças, através do canto e de canções adequadas, acessíveis e de 
vários géneros e estilos, a Associação Portuguesa de Educação Musical (APEM) organiza o 
“4º Concurso de Composição de Canções para Crianças”, aberto a autores de todas as 
nacionalidades residentes em Portugal.

2 – Prémios
 
O Concurso contempla os seguintes prémios:

•1º Prémio: €350 + apresentação da obra em concerto + edição e publicação da     
partitura na Separata da Revista Portuguesa de Educação Musical e na 
Plataforma digital Cantar Mais – mundos com voz com uma gravação áudio da 
canção + diploma; 

• 2º Prémio: €300 + apresentação da obra em concerto + edição e publicação da 
partitura na Separata da Revista Portuguesa de Educação Musical e na 
Plataforma digital Cantar Mais – mundos com voz com uma gravação áudio da 
canção + diploma;  

• 3º Prémio: €250 + apresentação da obra em concerto + edição e publicação da 
partitura na Separata da Revista Portuguesa de Educação Musical e na 
Plataforma digital Cantar Mais – mundos com voz com uma gravação áudio da 
canção + diploma.

2.1. Não serão atribuídos prémios ex aequo.

2.2. No caso de existirem menções honrosas estas serão premiadas com a publicação da 
composição na Plataforma digital Cantar Mais – mundos com voz + edição e publicação da 
partitura na Separata da Revista Portuguesa de Educação Musical + diploma.

2.3. O júri poderá não atribuir todos os prémios, face à qualidade ou quantidade das obras a 
concurso. 
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3 – Requisitos Essenciais

3.1. A composição deverá incluir a melodia da canção com a letra e os respetivos arranjos/ 
orquestrações em qualquer estética musical e para qualquer agrupamento instrumental.
 
3.2. A seleção da letra da canção é livre, obrigatoriamente em português e da responsabilidade 
do compositor. 

3.3. A composição a concurso terá de ser inédita, considerando-se para o efeito que nunca 
tenha sido tornada pública por qualquer meio, nem premiada noutros concursos.

4 – Entrega da Composição 

4.1. Candidaturas:

a) deverão ser enviados num envelope três exemplares da partitura em papel bem como o 
respetivo suporte digital (CD ou pen) num formato compatível com os programas “Finale” ou 
“Sibelius” e uma versão em pdf;

b) todos os materiais a enviar têm obrigatoriamente que ser apenas identificados com um 
CÓDIGO criado pelo candidato; 

c) o  CÓDIGO referido na alínea anterior deverá ser constituído por 8 caracteres de números e 
letras;

d) incluir num envelope fechado, identificado com o mesmo CÓDIGO e com a designação 
“DOCUMENTAÇÃO”, a ficha de identificação do candidato, publicada no site www.apem.org.pt, 
totalmente preenchida e assinada;

e) a identificação do candidato só poderá constar na ficha de identificação referida na alínea 
anterior.

NOTA: no remetente do envelope com os materiais a concurso, deverá apenas constar o 
CÓDIGO gerado pelo candidato.
 
4.2. A composição a concurso deverá ser enviada até ao dia 15 de setembro de 2017 por correio 
para: 

4º Concurso de Composição de Canções para Crianças
Apartado 4033
EC S. Domingos de Benfica – Lisboa
1501-999 Lisboa

5 – Direitos de autor 

5.1. O valor dos prémios considera-se como pagamento da cedência dos direitos de autor das 
obras vencedoras para a sua utilização na plataforma “Cantar Mais” e para publicação na Revista 
Portuguesa de Educação Musical da APEM.

5.2. No caso das letras das canções vencedoras não serem do próprio compositor, a APEM 
obriga-se a diligenciar junto da Sociedade Portuguesa de Autores no sentido da obtenção dos 
direitos de utilização dos textos que são letra das canções, sem quaisquer encargos para os 
concorrentes. Esta diligência só poderá ser feita após serem conhecidas as canções 
vencedoras. 
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6 – Condições de Participação

O Concurso está aberto a participantes portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal, 
cujas candidaturas obedeçam ao disposto no presente Regulamento.

7 – Nomeação e Funcionamento do Júri

7.1. Para apreciação das obras a concurso, será constituído um júri, composto por 3 (três) 
elementos, de mérito musical e pedagógico-educativo reconhecido:

7.1.1 Professor de Canto/Cantora – Ana Leonor Pereira

7.1.2 Músico/ Compositor – Vasco Negreiros

7.1.3 Um representante da Direção da APEM – Henrique Piloto

7.2. Não podem ser nomeados para membros do Júri quaisquer concorrentes.

7.3. O Júri decidirá por unanimidade ou por maioria simples, lavrando em ata a sua decisão.

7.4. Das decisões do Júri não haverá lugar a recurso.

8 – Exclusões

As candidaturas que não obedeçam ao disposto nos artigos anteriores serão excluídas.

9 – Divulgação dos Resultados e Entrega de Prémios

9.1. A Associação Portuguesa de Educação Musical divulgará os resultados até ao dia 31 de 
Outubro de 2017 na página da APEM www.apem.org.pt, APEMNewsletter e na página de 
Facebook da APEM https://www.facebook.com/apem.educacaomusical . Esta data poderá ser 
alterada de acordo com o número de obras a concurso. 
 
9.2. Os prémios serão entregues em sessão pública a realizar para o efeito, em local e data a 
determinar.

9.3. Os materiais enviados pelos concorrentes não premiados poderão ser devolvidos até 3 
meses após a divulgação dos resultados. Os custos de devolução pelo correio serão suportados 
pelos concorrentes. Findo este prazo todos os materiais não premiados serão destruídos. 

10 – Situações Omissas

Todos os aspetos omissos neste Regulamento serão apreciados e decididos pela Associação 
Portuguesa de Educação Musical de cuja decisão não haverá recurso.

11 – Informações complementares

Manuela Encarnação ou Ana Venade
Tel. 21 778 06 29/ 91 759 25 04/ 936 756 246

Lisboa, 21 de março de 2017
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