
 

 

 

PALAVRA E MÚSICA 

Workshops 

 

 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Enquadramento e Objetivo 

 

No âmbito da iniciativa Jardim de Verão 2018, o Programa Gulbenkian Língua 

e Cultura Portuguesas promove a realização de 5 Workshops sob o tema Palavra 

e Música. Os Workshops terão lugar nas instalações da Fundação Calouste 

Gulbenkian e têm como objetivo dar aos participantes a possibilidade de aprender, 

estimular e aprofundar técnicas de escrita, composição e leitura em voz alta. 

 

 

2. Quem pode participar 

 

Os Workshops Palavra e Música destinam-se a todos aqueles que, dentro das 

faixas etárias estabelecidas, pretendam aprofundar e desenvolver as técnicas 

propostas por cada um dos Workshops. 

 

 

3. Como participar 

 

As candidaturas aos Workshops fazem-se através da submissão on-line dos 

formulários disponibilizados no sítio da Fundação Calouste Gulbenkian, de acordo 

com os critérios de seleção estabelecidos para cada um dos Workshops.  

Em alguns casos é pedido o envio de um vídeo protagonizado pelo próprio 

candidato e noutros casos é pedido o envio de ficheiros de som com peças originais 

da autoria do próprio. 

 

 

4. Seleção e Avaliação 

 

Os dados, vídeos, ficheiros de som ou textos apresentados a concurso serão 

avaliados por cada um dos Formadores externos dos respetivos Workshops. 

Só serão aceites candidaturas apresentadas dentro dos prazos previstos no 

presente Regulamento. 

 



 

 

5. Prazos 

 

As candidaturas devem ser apresentadas entre os dias 11 de maio e 4 de 

junho de 2018. As candidaturas que não respeitem esta condição serão excluídas.  

Os resultados serão comunicados até ao dia 25 de junho. Os candidatos 

selecionados deverão, no prazo de 4 dias, confirmar a sua disponibilidade para 

participar no Workshop para o qual concorreram. 

 

 

9. Dados Pessoais e Direitos de Autor 

 

A participação nos Workshops implica a aceitação integral e sem reservas dos 

termos do presente Regulamento.  

É obrigatória a autorização do próprio ou do representante legal do menor de 

idade para o fornecimento dos respetivos dados pessoais necessários à inscrição nos 

Workshops. Esta autorização é dada através da leitura e aceitação dos termos 

previstos no documento relativo ao tratamento de dados pessoais. O não 

preenchimento deste requisito implica a não aceitação da inscrição do candidato 

em causa nos Workshops. 

A Fundação Calouste Gulbenkian pode divulgar os vídeos no sítio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, bem como exibi-los publicamente em qualquer contexto de 

divulgação dos presentes Workshops. 

Esta autorização não implica a transmissão de direito de autor de natureza 

pessoal para a Fundação Calouste Gulbenkian. Não serão devidos pagamentos por 

quaisquer honorários a título de direitos de autor de conteúdo patrimonial pela 

divulgação dos vídeos. 

 

10. Disposições Gerais 

 

Se a Fundação Calouste Gulbenkian considerar insuficientes a quantidade ou 

a qualidade das candidaturas, reserva-se o direito de não realizar um ou mais 

Workshops. 

 

11. Informações e Acompanhamento 

 

Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com as candidaturas aos 

Workshops estão disponíveis os seguintes contactos: 

cbarbosa@gulbenkian.pt  

jgrilo@gulbenkian.pt 
 

mailto:davozaletra@gulbenkian.pt


 

 

 


