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CONCURSO PALCO RUA (2022/23) 
REGULAMENTO 

 

Geral  

1- O Concurso PALCO RUA é uma iniciativa da Rádio Universitária do Algarve (RUAfm), 

em parceria com a Associação Académica da Universidade do Algarve, estando 

compreendido na 35ª edição da Semana Académica do Algarve 2022. 

Este concurso, conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Faro. 

 

2- Tem por objetivo divulgar a música algarvia junto da comunidade farense, premiando 

os finalistas com uma atuação em palco, num local ainda a determinar da cidade de 

Faro. 

 

Condições 

3- Podem participar no Concurso músicos a solo e bandas ou grupos musicais que 

residam no Algarve. 

 

4- Cada banda/músico participa com pelo menos um tema original, sem restrição de 

estilo musical. 

 

5- Cada banda/músico vencedor terá de garantir disponibilidade entre os dias 29 de abril 

e 7 de maio de 2022. Uma vez concluído o concurso o dia e o local do concerto serão 

divulgados a cada um dos vencedores. 

 

Inscrição no concurso 

6- A inscrição no concurso deverá ser feita até dia 8 de abril, no site https://rua.pt/ 

através do preenchimento e envio do formulário de inscrição 

(https://forms.gle/f48eHzbk7vdi8Epd6) 

 

7- Os conteúdos apresentados a concurso são da inteira responsabilidade das bandas, 

reservando à organização o direito de retirar de concurso conteúdos que considere 

ilegais ou ofensivos. 

 

8- Ao participar no concurso todas as bandas autorizam a organização a gravar, em áudio 

e vídeo, as atuações e a utilizar este material, bem como todos os elementos de som e 

imagem enviados. 
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Cronograma 

9-  O concurso respeitará o seguinte cronograma: 

8 de abril de 2022 – Data final para as inscrições 

13 de abril de 2022 – Divulgação dos finalistas 

18 de abril de 2022 – Data limite para finalistas para formalizarem resposta 

29 de abril e 7 de maio de 2022 - Concertos em data e local a anunciar 

Prémios 

10- As bandas/músicos escolhidos como finalistas terão direito a atuar em palco, num 

local ainda a determinar da cidade de Faro. 

 

11- As bandas/músicos vencedores terão direito a uma entrevista de antecipação do 

evento, feita por voluntários da RUAfm. 

 

12- As bandas/músicos vencedores recebem um bilhete diário, respetivo ao dia de 

atuação dos mesmo, para a 35ª Semana Académica do Algarve 2022, por cada 

elemento. 

 

Finais 

13- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação da equipa da 

RUAfm.  

 

14- O participante aceita as condições definidas neste regulamento através da 

formalização da inscrição. A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra 

deste regulamento, sem reservas.  

15- A organização reserva o direito de atuar, ao longo de todo o concurso, no sentido de 

aplicar este regulamento, incluindo na desclassificação de bandas que não respeitem o 

mesmo.  

16- As informações pessoais cedidas para inscrição no concurso, tais como o nome, e-mail, 

número de telemóvel, serão reservados e apenas utilizados nos contactos entre a 

organização e os participantes. 

17- Para mais informações consulte a página do concurso (https://rua.pt/) ou contacte a 

RUAfm através do e-mail ruafm@rua.pt. 

 

A RUAfm e a Associação Académica do Algarve desejam-te boa sorte! 
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