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文化局   格式六 
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v02012016 

A-4  規格印件  2016年 1 月 
Formato A-4 Imp. Jan. 2016 

Formulário de Candidatura à Segunda Fase de Selecção do 
Programa de Subsídios  

à Produção de Álbuns de Canções Originais 2018 
 

Primeira parte: Informação sobre a canção  
(Consultar o número 7.2.2.2 do Regulamento de Candidatura) 

Nome do candidato  

Título da canção  

Função 
Lista dos participantes 

Residente permanente da 
RAEM 

Residente não 
permanente da RAEM 

Composição 
  Individual            Co-autoria 
  Grupo  
(grupo musical ou conjunto vocal) 

Nome: _____________________________ 

  

Letra 
  Individual            Co-autoria 
  Grupo  
(grupo musical ou conjunto vocal) 

Nome: _____________________________ 

  

Arranjo 
  Individual            Co-autoria 
  Grupo  
(grupo musical ou conjunto vocal) 

Nome: _____________________________ 

  

Gravação 
Nome e localização do estúdio (se 
aplicável) 
___________________________________ 

  

Mistura 
Nome e localização do estúdio (se 
aplicável) 
___________________________________ 

  

Músico   

Nome da banda/orquestra e local de 
origem  
(se aplicável) (Nota) 
___________________________________ 

  

Vocal de apoio   
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Segunda parte: Letras da canção (caso a letra não seja escrita em chinês, português ou inglês, deve 
facultar uma tradução da mesma em inglês) 

 

 
Nota 
Consultar o número 5. 4 do Regulamento de Candidatura. 
 
Declaração 
Declaro que: 
1. Não farei qualquer alteração aos elementos e informações constantes do “Formulário de 

Informação à Segunda Fase de Selecção do Programa de Subsídios à Produção de Álbuns 
de Canções Originais 2018” apresentado; 

2. Todas as informações incluídas neste formulário são verdadeiras e assumo todas as 
responsabilidades legais decorrentes das mesmas. 

                                                        
                    Assinatura do candidato                               Data 
    (conforme o documento de identificação) 

 
 
 
        _______________________________________                 ______________________________ 
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