
 

VI CONCURSO DE BANDAS FILARMÓNICAS DE BRAGA 

23 e 24 de Novembro de 2019 – Altice Fórum Braga 

FICHA DE INSCRIÇÃO (Preencher com letra maiúscula) 
(Todos os dados registados nesta ficha serão usados exclusivamente para fins relacionados com o concurso) 

 

DADOS RELATIVOS À BANDA 

Designação  

Endereço 

 

 

Código 
Postal 

 

NIF  
Só bandas portuguesas: A banda concorre ao  
“PRÉMIO DO S. JOÃO DE BRAGA”? (Sim/Não) 

 

Contactos 

Telefone  Telemóvel  

E-mail  

Sitio na Web  

DADOS RELATIVOS AO MAESTRO DA BANDA 

Nome  

Telemóvel  E-mail  

DADOS RELATIVOS AO PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA BANDA OU REPRESENTANTE 

Nome  

Telemóvel  E-mail  

DADOS RELATIVOS AO CONCURSO: PEÇAS A APRESENTAR 

Peça de 
Aquecimento 

Título da Obra  

Compositor  

Duração (Extra concurso  
máximo 5 minutos) 

 



 

DADOS RELATIVOS AO CONCURSO: PEÇAS A APRESENTAR 

Peça 
Obrigatória 

Título da Obra 
“Tríptico para aquela que canta mais do que as aves –  
Um tributo à Mulher do Minho” 

Compositor Sofia Sousa Rocha 

Peça Livre 

Título da Obra  

Compositor  

Duração: 
 (Máximo 20 Minutos) 

 

ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição 
Depois de preenchida e assinada, enviar para o endereço: 
bandasfilarmonicasbraga@gmail.com 

Valor da propina: 
200,00€ 

O pagamento só será efetuado após notificação da Comissão Organizadora, que ocorrerá 
após a conclusão e validação do processo de inscrição. 
A notificação conterá as instruções de pagamento. 

Currículo e fotos da 
banda e do Maestro 

Enviar para bandasfilarmonicasbraga@gmail.com: a fotografia em formato de alta 
resolução e o texto em formato word para poder ser editado. (Não esquecer de indicar 
os contactos da Banda).  

Listagem dos músicos 
que integram a 

banda 

Enviar para bandasfilarmonicasbraga@gmail.com em formato Excell com os seguintes 
dados relativos a cada elemento: 
Nome completo; número do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão e instrumento. 
Pode sofrer até 10 alterações, a comunicar até ao dia 31 de Outubro de 2016. 

DECLARAÇÕES 

- Na qualidade de representantes da Banda identificada nesta ficha de inscrição, declaramos que aceitamos cumprir 
e faremos cumprir o regulamento deste concurso. 
- Declaramos que eventuais direitos autorais são da nossa responsabilidade. 
- Declaramos que autorizamos a gravação e divulgação de imagens, no âmbito do concurso como evento público. 
- Declaramos que damos o nosso consentimento à Entidade Organizadora para o tratamento de dados pessoais 
recolhidos no âmbito do processo de inscrição, nomeadamente a listagem dos músicos participantes, sendo 
assegurada a sua confidencialidade e utilização nos termos e para os fins especificamente previstos no regulamento 
do CBFB (Regulamento Geral sobre Proteção de Dados – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016). 

Local e data  

Assinatura do Presidente da Direção (ou representante): 

 

(Este documento pode ser fotocopiado) 

Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser solicitado por telemóvel:  

915 301 681 – Carlos Teixeira | 966706190 – Luis Silva 
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