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AUDIÇÕES DO ANGRA SOUND BAY 2020 COMEÇAM AMANHÃ 
Concurso de originais dá início às Audições dos projetos musicais no dia 26 de outubro. 

 
Nota Informativa 

 

O Concurso de música original “Angra Sound Bay” fechou o seu período de inscrições, registrando 

um número recorde de candidatos. As audições dos projetos selecionados começam já amanhã, 

dia 26 de outubro, a partir das 21h00, em direto na página do Facebook da AJITER. Os projetos 

apresentam-se diariamente, até ao próximo dia 06 de Novembro. Esta é uma iniciativa que conta 

com a organização da AJITER - Associação Juvenil da Ilha Terceira, da Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo e do Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional da Juventude. 

 

De acordo com a organização, o grande número de inscrições traduz o envolvimento dos jovens na 

produção da música original, mas também valida a aposta na continuação da realização do 

Concurso, mesmo em tempo de pandemia. Para o presidente da AJITER, Décio Santos, este é um 

apoio relevante para músicos e letristas de todo o país, tornando-se fundamental a sua manutenção. 

Como reflexo da significativa manifestação de interesse por parte dos participantes, a organização 

aumentou o número total de selecionados de 10 para 12, possibilitando que mais projetos 

musicais tenham acesso aos benefícios da iniciativa.  

 

Os projetos selecionados e datas de Audição são os seguintes: Pandémicos (26 de outubro), The 

Town Bar (27 de outubro), João Moniz (28 de outubro), ART’Fado seguidos de The Dust (29 de 

outubro), RARA (30 de outubro), Os Assintomáticos (31 de outubro), Video Gaming Sound Track (02 

de novembro), Dreaming in Black (03 de novembro), The Quiet Bottom (04 de novembro), Piece of 

Cake (05 de novembro) e Shadow (06 de novembro). As Audições decorrem em direto no 

Facebook da AJITER, sendo que todos os inscritos dispõem de 60 minutos para provar o seu valor. 

 

São, também, já conhecidos os membros do júri responsáveis por avaliar os projetos e escolher os 

vencedores. O grupo é composto por três especialistas da área da música que irão pontuar os 

projetos recorrendo à sua vasta experiência musical. Cláudio Silva, é técnico de áudio e realizador 

do programa de rádio “Cascais Garage”; João Félix é um cantor e autor que tem projetado 

internacionalmente a música terceirense, e Terry Costa é diretor artístico da Mirateca Arts e 

dinamizador cultural. 

 

 

NOVO MODELO 

Ao contrário das edições anteriores, o Angra Sound Bay 2020 decorre unicamente online. O novo 

modelo do concurso foi imposto pelas condicionantes vividas devido ao surto COVID-19 e pelas 

restrições à realização de eventos de maior dimensão em espaço público aberto. Desta forma, a 

organização pretende manter ativa a iniciativa, que visa apoiar os criadores de música original em 

Portugal, assegurando, simultaneamente, a segurança de todos os envolvidos. 

 

O concurso “Angra Sound Bay” visa premiar projetos musicais portugueses e tem como missão 

promover e incentivar a criatividade musical e a criação de temas originais. Para os participantes, 
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esta iniciativa representa uma oportunidade para lançar projetos musicais e interagir com músicos 

de realidades distintas, num ambiente de partilha musical. 

 

As três categorias a prémio são Melhor Projeto, Melhor Original e Melhor Letra e serão atribuídos 

troféus e prémios pecuniários de 750, 350 e 150 euros respetivamente. Será, também, atribuído 

um prémio de participação a todos os concorrentes no valor de 125 euros. Os vencedores serão 

conhecidos numa transmissão em direto que acontece a 13 de novembro, também na página do 

Facebook da AJITER. 

As datas relevantes da edição de 2020 do Concurso “Angra Sound Bay” são as seguintes: 

● 26 de outubro – Audição do projeto Pandémicos; 

● 27 de outubro – Audição do projeto the Town Bar; 

● 28 de outubro – Audição do projeto João Moniz; 

● 29 de outubro – Audição dos projetos ART’Fado, seguidos pelo projeto The Dust; 

● 30 de outubro – Audição do projeto RARA; 

● 31 de outubro – Audição do projeto Os Assintomáticos; 

● 02 de novembro – Audição do projeto Video Gaming Sound Track; 

● 03 de novembro – Audição do projeto Dreaming in Black; 

● 04 de novembro – Audição do projeto The Quiet Bottom; 

● 05 de novembro – Audição do projeto Piece of Cake; 

● 06 de novembro – Audição do projeto Shadow; 

● 13 de novembro – Anúncio dos vencedores do “Angra Sound Bay 2020”, em direto na 

página do Facebook da AJITER.  

 

Para mais informações sobre prémios, condições, inscrições e regulamento, consulte a página da 

AJITER, ajiter.pt, ou contacte a organização através do e-mail secretariado@ajiter.pt ou do telefone 

+351 295 212 410. 


