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Concurso de Bandas de Garagem 

Semana Académica 2018 

 

 

As inscrições para o concurso de Bandas de Garagem para a Semana Académica 

2018 decorrem entre os dias 19 a 23 de março de 2018. Estas poderão ser efetuadas: 

a) Presencialmente através do preenchimento do formulário de inscrição, 

disponível na sede da Associação Académica da UTAD e com o 

acompanhamento de um CD e/ou Pen USB com as músicas originais da 

banda; 

b)  Por email, através de download do formulário, (disponivel em 

www.aautad.pt). Em caso de inscrição online, deverão enviar esse formulário 

para recreativas@aautad.pt acompanhado das músicas originais da banda para 

serem avaliadas, com a REF: “Concurso de Bandas de Garagem SA´2018 

AAUTAD”. 

 

 

 

Condições de Participação: 

1- A AAUTAD não tem qualquer encargo financeiro para com os participantes; 

2- A organização disponibiliza suporte de voz (microfones e colunas), PA com 

colunas e Subwoofer e mesa de mistura com 12 canais, sendo da responsabilidade 

das bandas levarem o resto do material que achem necessário para as suas 

performances; 

3- Os candidatos têm até ao dia 23 de março de 2018 (inclusive) para entregar um 

CD com originais da banda, na sede da AAUTAD, ou então em formato digital 
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enviando um email para recreativas@aautad.pt com o link onde seja possível 

ouvir os respetivos; 

4- A inscrição no concurso não significa que estejam automaticamente apurados para 

tocar no Club Vila Real; 

5- Depois de avaliadas as músicas cedidas, as bandas selecionadas para atuarem no 

Club Vila Real serão contactados por telefone e posteriormente anunciados nas 

plataformas da AAUTAD; 

6- Para a realização das provas no Club Vila Real são apurados um total de no 

máximo 6 bandas para os 2 dias de provas, podendo a organização aumentar ou 

diminuir os apurados caso assim o entenda; 

7- Cada dia de provas contará com a participação de no mínimo 2 bandas; 

8- As provas serão realizadas no Club Vila Real, tendo a duração máxima de 40 

minutos para cada banda; 

9- O júri de avaliação será composto por três membros: um representante da 

AAUTAD, um do Club de Vila Real e um membro convidado, tendo a 

organização o voto decisivo se assim o entender; 

10- O concurso irá ser realizado nos dias 3 e 4 de abril no Club de Vila Real; 

11- Os vencedores do concurso serão anunciados após o término do concurso, 

contactados via telefónica e anunciados posteriormente via Facebook através da 

página oficial da AAUTAD e respetivo site; 

12- As bandas são responsáveis por todos os temas que vão ser reproduzidos ao longo 

do concerto; 

13- Qualquer outra situação não complementada no regulamento a organização terá o 

poder de decisão. 
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