
Regulamento Jovens Ensembles de Música Antiga  

Gravação de CD 
CIMA 2019 

A MAAC –MÚSICA ANTIGA ASSOCIAÇÃO CULTURAL e os CIMA - Cursos Internacionais de Música Antiga 

são os promotores das candidaturas para a primeira gravação em CD de um agrupamento de jovens 
músicos profissionais na área da música antiga que acontecerá no CIMA 2019 entre os dias 25 e 31 de 
agosto de 2019. 

1. Aceitam-se candidatos de qualquer nacionalidade; 
2. Para concorrer, os participantes devem inscrever-se individualmente no site dos CIMA como músicos 

profissionais - opção D; 
3. A inscrição deve ser acompanhada de uma biografia de cada músico, pequena biografia e lista de 
actividades do ensemble, em português, francês ou inglês (PDF) e uma fotografia colorida recente (JPEG, 

300 dpi), sem direitos autorais; 
4. A taxa de inscrição nos CIMA não é reembolsável por qualquer motivo; 
5. A competição consiste numa apresentação, aberta ao público, e decorrerá dentro da programação de 

actividades dos CIMA 2019. O programa da apresentação não deve exceder os 15 minutos de música; 
6. O júri é constituído pelo corpo docente do CIMA 2019; 
7. Todas as decisões do júri são finais e serão anunciadas em público no concerto final dos CIMA 2019; 

8. A competição pode ser gravada, filmada e transmitida ao vivo e / ou posteriormente por rádio, televisão e 
Internet. Todos os direitos para gravar, reproduzir em qualquer meio físico (CD, DVD, etc.) e / ou suporte 
digital, e para transmitir as performances ao vivo e / ou posteriormente por rádio, televisão e Internet, 

pertencem à MAAC - Música Antiga Associação Cultural, sem obrigação de reconhecer qualquer taxa; 
9. Para o projeto apoiado, serão produzidos 500 exemplares de um CD com 4 páginas de libreto dentro do 
rótulo MAACedita; 

10. A MAACedita manterá 25 exemplares; 
11. A MAAC fornecerá todo o suporte técnico para as sessões de gravação, edição e design; 
12. Ao entrar no projecto, os candidatos aceitam e concordam com todas estas regras. Quaisquer 

alterações, se necessárias, serão comunicadas aos participantes em tempo útil. 
13. A MAAC não se responsabiliza por eventuais danos aos candidatos nem pelos seus pertences durante a 
competição.


