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CONCURSO DE KARAOKE – STAR BARONIA 
13 de julho | 2018 | V Edição | Normas de Participação 

 

 1. ORGANIZAÇÃO  

1.1 O Concurso de Karaoke é organizado pelo Município de Alvito, no âmbito da Feira Anual de 

Vila Nova da Baronia; 

1.2 O Município de Alvito fornecerá os meios técnicos, logísticos e espaciais necessários para a 

produção do evento; 
 

2. INSCRIÇÕES  

2.1 O limite máximo de participantes é de quinze cidadãos maiores de 16 anos; 

2.2 Na eventualidade de existirem mais de quinze inscrições, poderá existir uma ou mais 

eliminatórias para apurar os/as 15 finalistas; 

2.3 Esta possibilidade será comunicada a todos os/as concorrentes, assim como a(s) data(s) e 

local(is) da(s) eliminatória(s); 

2.4 Para proceder à inscrição, o/a concorrente deverá enviar a ficha de inscrição (disponível 

em www.cm-alvito.pt) para o e-mail: cultura@cm-alvito.pt 

2.5 A data limite das inscrições é 06 de julho de 2018. 

2.6 Cada concorrente devidamente inscrito terá direito ao jantar no dia do concurso em 

restaurante a indicar pela organização. Cada jantar terá um valor máximo por concorrente 

suportado pelo Município. Todo e qualquer valor que ultrapasse o valor estipulado terá de ser 

suportado pelo/a concorrente.  
 

3. MÚSICAS  

3.1. Os temas musicais disponíveis para escolha e apresentação a Concurso são os constantes 

da listagem fornecida pelo Município. Os Concorrentes poderão fazer-se acompanhar de 

outros temas musicais que não constem da listagem fornecida, desde que em suporte original 

(música em versão karaoke); 

3.2. Aquando da inscrição, cada concorrente deverá escolher três temas musicais, por ordem 

preferencial, da listagem disponível. No decorrer do Concurso, os/as concorrentes não 

poderão alterar a ordem dos temas musicais previamente escolhidos; 

3.3. Cada Concorrente irá cantar dois temas musicais, na primeira fase do concurso e um tema 

musical na fase final. Em caso de empate, poderão ter de cantar mais um tema musical; 

3.4. Os Concorrentes não poderão repetir uma música já interpretada por outro/a 

concorrente; 

3.5. Para efeitos de alinhamento dos temas musicais cantados por cada concorrente, e na 

eventualidade de coincidências nas escolhas, o Júri do Concurso procurará o consenso entre os 

mesmos, decidindo soberanamente se tal consenso se mostrar impossível; 
 

 4. CONCURSO  

4.1 O Concurso terá início às 22h00 do dia 13 de julho de 2018. 

4.2. Terá duas fases distintas: a primeira fase com um máximo de 15 participantes e a fase final 

com os 5 finalistas apurados pelo júri e pelo público.  
 

5. JÚRI E AVALIAÇÃO  

5.1 O Júri presente será constituído por 3 elementos convidados pelo Município. 

5.2 Critérios de avaliação:  

 VOZ E AFINAÇÃO – Tem em conta não só as capacidades vocais do concorrente, mas 

também o timbre e a forma como coloca a voz e respetiva afinação.  

http://www.cm-alvito.pt/
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 RITMO E TEMPO – A forma como o concorrente coloca a melodia no tempo do tema, ou 

seja, a marcação correta das frases musicais.  

 INTERPRETAÇÃO – A forma como o concorrente sente e transmite vocalmente o tema que 

está a interpretar e a emoção que transmite na sua atuação.  

 PRESENÇA EM PALCO – A forma como o concorrente se exibe no palco e a sua interação 

com a audiência. Aspetos a considerar: Como se movimenta, o olhar para a audiência, os 

gestos adequados, sempre de acordo com o tema que canta, sendo aspetos negativos a 

permanência estática e as mãos nos bolsos.  
 

6. VOTAÇÃO 

6.1 – A votação do júri terá um peso de 70% e a do público terá um peso de 30%; 

6.2 – A votação decorre da seguinte maneira: 

a) Votação do júri 

A votação do júri ocorre em dois momentos distintos – após a 1ª fase / eliminatória e a final. A 

cada concorrente será atribuído uma pontuação numa escala compreendida entre 4 e 70, 

assim distribuída - 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60 e 70 – na 1ª fase e 40, 45, 50, 

60 e 70 na fase final, sendo 5 a pontuação mais baixa e 70 a pontuação mais alta, ou seja, o 

concorrente mais considerado, de acordo com os critérios referidos anteriormente, terá 70 

pontos, o segundo terá 60 pontos e assim sucessivamente.  

b) Votação do público 

No final das atuações de todos os concorrentes, e durante um período 30 minutos, o público 
poderá votar. O voto do público é presencial e em formulários a disponibilizar, após o final de 
cada uma das fases e será anunciada pelos apresentadores. A conclusão do período de 
votação, é comunicada pelos apresentadores. Após a contagem de votos, serão atribuídos 
pontuações aos concorrentes, numa escala compreendida entre 1 e 30, assim distribuída - 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 25 e 30 – na 1ª fase e 17, 19, 21, 25 e 30 na fase final, sendo 
1 a pontuação mais baixa e 30 a pontuação mais alta, ou seja, o concorrente mais considerado, 
de acordo com os critérios referidos anteriormente, terá 30 pontos, o segundo terá 25 pontos 
e assim sucessivamente. 
Os resultados das votações do júri e do público serão somados, de onde resultarão os 

resultados finais da primeira fase e dos vencedores. O peso diferente da votação do júri (70%) 

e do público (30%), já está expresso nas pontuações do júri e do público. 

6.3. Em caso empate na 1ª fase, passa à fase final o/a concorrente mais votado/a pelo juri. Em 

caso de empate na fase final, os/as concorrentes empatados/as, interpretam um tema 

escolhido pelo próprio concorrente (de uma lista fornecida antes do inicio do concurso), que 

pode ou não, ser um tema já interpretado anteriormente e o júri delibera; 
 

7. RESULTADOS E PRÉMIOS A ATRIBUIR: 

7.1 A divulgação pública dos resultados e a entrega de prémios realiza-se no final do evento. 

7.2 Os prémios a atribuir são os seguintes:   

1º Classificado: 250€ | 2º Classificado: 150€ | 3º Classificado: 100€ 

7.3 Os concorrentes premiados poderão ter de interpretar duas músicas no palco da feira, no 

dia 15 de julho de 2018, antes da entrada em palco dos artistas principais dessa noite (entre as 

21h30 e as 22h30). Repetirão a música que interpretaram na fase final do concurso e 

escolherão uma das interpretadas na primeira fase. 
 

8. OMISSÕES: 

8.1 – Cabe à organização ou ao júri, de acordo com as especificidades, resolver os casos 

omissos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO STAR BARONIA 2018 

Identificação: 

Nome*  

Morada*  

Código Postal*  -  Localidade  

Telefone*  Telemóvel 1  Telemóvel 2  

Idade*  

E-mail (s)* 

 

 

Contribuinte*  Para efeitos de pagamento de prémios 

 

TEMAS MUSICAIS 

 Tema Intérprete  

Tema Musical 

1ª fase 

1ª Opção 
  

2ª Opção 
  

3ª Opção* 
  

4ª Opção * 
  

Tema Musical 

Fase Final 

(se passar) 

1ª Opção 
  

2ª Opção* 
  

* Caso existam repetições de temas entre os concorrentes 

Nota: As prioridades na escolha dos temas escolhidos por cada concorrente, estão diretamente relacionadas com a data de inscrição 

dos concorrentes que escolham os mesmos temas musicais, ou seja, quem se inscrever primeiro, tem prioridade em cantar temas 

escolhidos por outros concorrentes que se tenham inscrito mais tarde  

 

Data  Assinatura do/a concorrente 

  

 

 

  

OO  pprreeeenncchhiimmeennttoo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddaa  ffiicchhaa  ddee  iinnssccrriiççããoo,,  pprreessssuuppõõee  aa  aacceeiittaaççããoo  ddaass  ccoonnddiiççõõeess  ccoonnssttaanntteess  nnoo  pprreesseennttee  

ddooccuummeennttoo..  

  

Todas as fichas de inscrição que não estejam completamente preenchidas não serão consideradas 

 


