Regulamento
Inscrição:
1- Os participantes têm que ter idades compreendidas entre os 14 e os 80 anos de
idade;
2- A sua residência tem que pertencer ao Concelho de Machico (Caniçal, Machico,
Porto da Cruz, Água de Pena e Santo António da Serra);
3- Pode concorrer a solo ou em grupo (até 4 elementos);
4- As inscrições podem ser feitas online, através do email dos Amigos da Música –
amigosdamusicageral@gmail.com – uma vez que o concorrente faz o pedido de
inscrição, para este mesmo email, será lhe enviada a Ficha de Inscrição1 que o
mesmo tem que preencher e depois reenviar para o mesmo endereço de email.
Como alternativa, os concorrentes podem encontrar as Fichas de Inscrição nas
Juntas de Freguesia por todo o concelho;
5- A data de início das inscrições é 01/03/2017 e a de término é 31/03/2017.

Castings:
1- Os concorrentes serão informados da sua data de casting, por email e por
telemóvel;
2- Cada freguesia receberá os castings dos seus concorrentes, nas datas:
Caniçal – 01/04/2017 (Centro Cívico)
Machico – 02/04/2017 (Casa da Música)
Porto da Cruz – 08/04/2017 (AGC Flores de Maio)
Água de Pena e Sto António da Serra- 09/04/2017 (Casa do Povo Água
de Pena);
3- Em todos os castings serão seleccionados três concorrentes, para prefazer um
total de quinze;
4- A música que deverão cantar no casting fica à escolha do concorrente, sendo
que na Ficha de Inscrição devem colocar pelo menos duas hipóteses
musicais, destinadas à Gala Livre, uma vez que sejam seleccionados.

Galas:
1- As galas são temáticas, sendo um total de seis galas com intervalo de uma
semana entre cada, com excepção do intervalo entre as duas últimas semanas
que é de duas semanas aproximadamente;
2- Cada gala irá ter lugar numa das cinco freguesias do Concelho de Machico,
sendo que a freguesia de Machico acolhe duas galas, a Gala de Machico e a
Gala Final;
3- A primeira gala é na freguesia do Caniçal, a segunda é na freguesia de
Machico, a terceira é na freguesia do Porto da Cruz, a quarta é na freguesia
de Água de Pena, a quinta é a Gala na freguesia de Santo António da Serra e
a sexta e última gala é na freguesia e sede de Concelho, Machico;
4- O número de concorrentes vai diminuindo de gala para gala, iniciando-se
com quinze e terminando com cinco, sendo que em cada gala são eliminados
dois concorrentes;
5- As datas das galas são:
Gala Caniçal: 22/04/2017
Gala Machico: 06/05/2017
Gala Porto da Cruz: 20/05/2017
Gala Água de Pena: 10/06/2017
Gala Sto António da Serra: 18/06/2017
Gala Grande Final (Machico): 29/07/2017

Ensaios:
1- Os ensaios são monotorizados pela organização (Amigos da Música), onde
os concorrentes detêm noções básicas de aquecimento vocal, técnica vocal e
ainda de como cantar e usar um microfone;
2- Os concorrentes podem trazer os seus instrumentais desde que sejam os
mesmos nos ensaios e nas galas;
3- O local dos ensaios é no Centro Cívico do Caniçal, três vezes por semana,
das 20:00h às 22:00h.

Votação:
1- A votação é feita pelo Juri, painel composto por cinco elementos, um de cada
freguesia do Concelho;
2- A Tabela de Pontuação é preenchida em cada gala e no final das mesmas o
Juri reúne e soma a pontuação, determinando que concorrentes serão
eliminados;
3- A avaliação é contínua, sendo que é tido em consideração a evolução do
concorrente ao longo das galas;
4- O público terá oportunidade de votar no seu concorrente favorito, através da
rede social Facebook. A esta votação será atribuido 1 ponto, ao concorrente
com mais votos na página de Facebook;
5- Os pontos serão 30 no total para cada concorrente, por jurado, obtendo um
total de 150 pontos como pontuação máxima dos cinco jurados. À pontuação
total de cada concorrente é acrescentado 1 ponto, do público.

Prémios:
1- Os prémios são monetários, atribuidos pela Câmara Municipal de Machico;
2- O primeiro classificado receberá um prémio no valor de 1000€, o segundo um
prémio no valor de 500€ e o terceiro classificado um prémio monetário no valor
de 250€.
3- Em todas as galas serão entregues placas de participação aos concorrentes,
bem como na última gala.

