
 

 

Regulamento Festival de 
Talentos 
 
 
 
 
O festival de talentos está com uma nova cara e por isso, também com novas regras. Nesta nova 
versão vamos ser mais exigentes com a qualidade dos trabalhos (sempre dentro das tuas 
possibilidades).  
O grande objetivo é que trabalhes os teus talentos e aprendas a crescer com eles. Se já 
participaste nas antigas edições e foste aconselhado a mudar algo, vamos estar atentos ao teu 
progresso, se não utilizaste nenhuma das dicas que te foram dadas correrás risco de não 
avançares na competição devido ao fraco desempenho então, dá sempre o teu melhor! 
 
 
Categorias: 
Existem várias categorias onde te poderás encaixar, mas isso é apenas para podermos identificar 
que tipo de trabalho pretendes apresentar, é só um “rótulo” visto que todas as categorias 
competirão entre si e só ganha o trabalho que tiver melhor desempenho e qualidade. 
Pedimos que, ao fazeres a tua inscrição, escolhas a categoria adequada ao tipo de projeto já que 
vai ser avaliado como tal. 
 
Votações: 
Aprendemos durante a Convenção de Fé que as redes sociais roubam o nosso tempo e o nosso 
foco, influenciando-nos para os maus caminhos e para as modas do mundo, por esse motivo, 
este ano resolvemos inovar também o método de votação. 
Para garantir que cada pessoa vota apenas uma vez (sem utilizar várias contas) os votos vão ser 
feitos através de um grupo de telegram. O link de acesso para o grupo de telegram será 
colocado no site para que todos tenham acesso e oportunidade de votar. 
 
O júri também irá votar, principalmente nas fases iniciais onde o seu voto terá um maior impacto. 
À medida que o festival decorre o voto do júri terá cada vez menor importância, até à final onde 
os votos serão somente feitos pelo público e pelos próprios candidatos. 
 
Especificações técnicas: 
Para todos os projetos que serão enviados, formulamos algumas regras e especificações para 
que seja algo adequado para ser transmitido na televisão. 
Compreendemos que, por vezes, os equipamentos à vossa disposição possam não ser de 
melhor qualidade, e por isso, queremos dar oportunidade de participação a todos mantendo, 
porém, a exigência e a qualidade. 
Para que tudo funcione da melhor maneira, pedimos que todos cumpram com os seguintes 
requisitos: 
• Todos dos vídeos terão um tempo limite que deverá ser respeitado: 

• Cinema - 6 minutos 
• Documentários, Artes e Bandas - 4 minutos 
• Videoclips - 4:30 minutos 
• Publicidade - 1 minuto 

• Os vídeos terão de ter o formato 4k ou HD (se filmarem com telemóveis, escolher o formato 
16:9) 

• Os vídeos não devem ter nenhum tipo de marca d’água 



 

 

• No final de cada trabalho, é necessário fazer uma ficha técnica com os nomes de todos os 
participantes e respetivas funções, à semelhança dos programas televisivos 

 
Nota importante: 
Todos os vídeos devem ser filmados na horizontal. Tudo o que estiver na vertical não será 
aprovado à segunda fase.  
 
 
 
Prémios:  
O prémio do vencedor, em vez de um troféu ou estatueta, vai passar a ser algo que edifique e 
que inspire os jovens a trabalhar os seus talentos e a fazer mais projetos. 
Se o vencedor estiver em Portugal, vai ter a oportunidade de estar na sede da igreja maná (Tojal), 
juntamente com pastores e missionários, onde vai aprender a trabalhar e melhorar o seu talento. 
Poderá ajudar num departamento ou até mesmo gravar nos estúdios da Kuriakos Tv. Se estiver 
encaixado na categoria de bandas e videoclips, poderá também regravar a sua música no 
estúdio profissional. 
 
Se o vencedor se encontrar noutro país, o prémio será um tipo de equipamento de som/filmagem 
que têm como objetivo ser utilizados para novos projetos com melhor qualidade com o objetivo 
de beneficiar todos os jovens daquela igreja para que mais projetos sejam desenvolvidos. 
 
 
Lembra-te: todos os teus talentos servem para honrar e glorificar Deus, mesmo que não sejas o 
vencedor utiliza todas as dicas que te derem para trabalhares e cresceres. 


