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XIX Festival Juvenil de Acordeonistas 

 
Regulamento 

 
1º- Este Festival é organizado pela Associação Cultural Sambrasense e realizar-se-á no dia 30 de Novembro de 
2003, pelas 15:30 horas, no Cine-teatro de S. Brás de Alportel; 
 
2º- O principal objectivo é divulgar o trabalho desenvolvido ao longo do ano, pelas diversas Escolas de Acordeão, 
assim como, promover o convívio entre os participantes e incentivar a prática deste instrumento; 
 
3º- As escolas que pretendam participar deverão preencher uma ficha de inscrição por cada aluno, que será fornecida 
pela organização e deverá ser entregue até ao dia 22 de Novembro acompanhada de uma cópia das peças a 
interpretar; 
 
4º- Cada escola poderá participar com o máximo de quatro alunos, ou sete peças musicais: 

• Os alunos de grau inferior poderão interpretar apenas uma peça; 
• Os alunos de grau médio poderão interpretar no máximo duas peças; 
• Os alunos de grau superior poderão interpretar no máximo três peças; 
Poderão ser consideradas excepções se a organização assim o entender. 
 

5º- Cada escola deverá ter o cuidado de evitar que os seus alunos interpretem peças repetidas; 
 
6º- A apresentação do Festival fica a cargo da organização, pelo que, se algum professor quiser adicionar 
informações relevantes acerca de um aluno, deverá fazê-lo num espaço próprio da ficha de inscrição; 
 
7º- A parte logística deste evento é da responsabilidade da organização (aparelhagem, luz, ...); 
 
8º- Só será permitida a utilização de instrumentos tradicionais sem acompanhamento electrónico; 
 
9º- Cada aluno inscrito no Festival terá direito a dois bilhetes de ingresso, para os pais; 
 
10º- A ordem de actuação dos participantes no Festival será da responsabilidade da organização, procurando sempre 
que o grau de dificuldade vá aumentando com o decorrer do espectáculo; 
 
11º- No final do Festival será servido um jantar gratuito a todos os participantes (alunos, professores ou 
representantes das escolas). Familiares ou amigos, que queiram jantar com os participantes, deverão efectuar a 
marcação junto da Organização até ao dia 22 de Novembro de 2003. 
 
Qualquer caso omisso neste Regulamento é da exclusiva responsabilidade da Organização.  
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