
REGULAMENTO 

Sob os auspícios da Câmara Municipal de Seia, da União das Freguesias de Seia, São 

Romão e Lapa dos Dinheiros e do Turismo do Centro de Portugal, realiza-se uma edição 

especial – ONLINE – do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela (FICSE). 

O FICSE é um festival de canções que nesta edição especial, em formato ONLINE, se 

realiza através do envio de vídeos com a interpretação das canções pelos participantes. 

  

PARTICIPAÇÃO 

Este festival é aberto à participação de crianças, jovens e adultos, de acordo com os 

seguintes escalões etários: 

1º escalão – Solistas até aos 9 anos de idade; 

2º escalão – Solistas dos 10 aos 13 anos de idade; 

3º escalão – Solistas dos 14 aos 17 anos de idade; 

4º escalão – Solistas dos 18 anos de idade em diante. 

 



 

NOTA: É permitida a participação de grupos vocais (duetos, trios, quartetos, etc.). Cada 

grupo será inserido no escalão que corresponder à idade do elemento mais velho. 

 

LOCAL E DATAS DO CONCURSO 

As eliminatórias e a Gala-Concerto final decorrem na internet, através da página Facebook 

do FICSE e no canal YouTube do FICSE, entre 25 e 28 de Agosto de 2021, de acordo com a 

seguinte calendarização: 

– 25, quarta-feira:  

• às 15h00: apresentação da eliminatória do 1º escalão;  

• às 18h00: apresentação da eliminatória do 2º escalão;  

– 26, quinta-feira:  

• às 15h00: apresentação da eliminatória do 3º escalão;  

• às 18h00: apresentação da eliminatória do 4º escalão;  

– 28, sábado:  

• às 18h00: Gala-Concerto final, com o anúncio dos vencedores e a apresentação 

das canções premiadas.  

 

MECÂNICA DO CONCURSO 

Cada participante pode concorrer com uma ou mais canções (uma canção por vídeo), até 

ao máximo de quatro.  

As canções podem ser originais ou não, e cantadas em qualquer idioma.  

Os vídeos deverão ser gravados no formato horizontal.  

Recomenda-se que as canções não excedam a duração de quatro minutos. 

Para participar, deverá ser preenchido e enviado por email o formulário de inscrição no 

Festival (em anexo a este Regulamento). Ao formulário, deverá juntar-se cópia do Cartão 

de Cidadão ou Passaporte. Os vídeos deverão ser enviados por ficheiro ou por indicação 

do seu link. 



 

As inscrições deverão ser feitas até 15 de Agosto de 2021, para o endereço: 

nunofigueira65@gmail.com. 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Os concorrentes terão de pagar uma taxa de inscrição, no seguinte valor: 

– uma canção / um vídeo: 20 euros; 

– duas canções / dois vídeos: 35 euros; 

– três canções / três vídeos: 45 euros; 

– quatro canções / quatro vídeos: 50 euros. 

 

JÚRI INTERNACIONAL 

O desempenho dos participantes do concurso será avaliado por um júri internacional, que 

visionará todos os vídeos recebidos. Das decisões do júri (constituído por personalidades 

de relevo no mundo da música), não haverá recurso. 

Os três primeiros classificados em cada escalão etário receberão um troféu e a isenção da 

taxa de inscrição na próxima edição presencial do FICSE (em 2022). 

Todos os concorrentes recebem um certificado de participação. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os participantes no Festival autorizam a organização a utilizar os vídeos com as imagens 

das suas actuações para promoção do próprio Festival. 

Eventuais dúvidas deverão ser enviadas para o email: nunofigueira65@gmail.com 
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