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Apresentação

A ATALAIA - Associação dos Amigos 
da Cultura e das Artes com a Câmara 
Municipal de Ourique, a Direção Regional 
de Cultura do Alentejo, a Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa e a 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algarve, comunicam a 
abertura de candidaturas para um espaço 
de encontro em que criadores e estudantes 
das artes contemporâneas performativas 
(dança, teatro, performance, música, 
artes plásticas e multimédia) apresentem 
projetos de exploração dentro das artes 
performativas. 

Os projetos serão desenvolvidos entre 1 de 
maio e 30 de setembro de 2014. Pretende-
se que os períodos de residências de 
criação sejam espaços de convivência e 
intercâmbio de conhecimentos e ideias com 
outros agentes culturais e comunidades 
(enquanto fatores integrantes da atualidade 
artística). Entre 1 e 15 de outubro, os 
criadores terão a oportunidade de vir 
a apresentar publicamente o trabalho 
desenvolvido.

A convivência entre criadores 
e comunidades, o debate e a reflexão sobre 
a situação atual da Arte Contemporânea, 
o proporcionar de um espaço de encontro 
e intercâmbio entre experiências, ideias 
e diferentes formas de trabalhar, dando 
a conhecer aos seus participantes as 
principais infraestruturas do território – 
Ourique, Grandaços, Panóias e Castro 
Verde – utilizáveis para apresentações 
de arte contemporânea, são alguns dos 
pressupostos que se pretendem presentes 
ao longo de todo o processo do festival de 
Artes Performativas (Ourique/Grandaços/
Panóias+Castro Verde).

Os projetos a concurso podem prever 
o trabalho com núcleos específicos da 
comunidade local, a selecionar mediante 
critérios definidos pelo(s) autor(es).

As apresentações públicas poderão 
acontecer em espaços convencionais 
(Biblioteca Municipal Jorge Sampaio, Centro 
de Arqueologia Caetano de Mello Beirão, 
Centro de Convívio de Ourique, Centro 
Cultural de Grandaços e Centro Cultural de 
Panóias), ou não convencionais, fechados, 
ou ao ar livre. 

Para o festival de Artes Performativas 
(Ourique/Grandaços/Panóias+Castro 
Verde) serão selecionados até um total de 
seis projetos para residência artística e 
apresentação.

Os projetos selecionados terão direito a uma 
bolsa de apoio que inclui alojamento e 
alimentação durante o período de 
residência e apresentação; meios técnicos 
e logísticos; acompanhamento inicial no 
contacto com a comunidade e visita ao 
Concelho de Ourique. Assegura, também, 
a comunicação e edição dos materiais de 
divulgação.

Mais Informações
ATALAIA
Rua Gago Coutinho, 31
7670-289 Ourique
Portugal  

+351 286512263  

www.atalaiaassociacao.weebly.com 
atalaiaassociacao@gmail.com
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Regulamento

Âmbito do Concurso
- Nacional
- Internacional

Âmbito da Participação 
Serão selecionados até seis projetos para 
residências de criação e apresentação final.

Os projetos selecionados serão 
desenvolvidos em residência artística, com 
uma duração máxima de três meses, a 
decorrer entre 1 de maio e 30 de setembro 
de 2014. As apresentações públicas 
acontecem entre 1 e 15 de outubro de 2014 
e poderão desdobrar-se pelos vários locais 
propostos.

Os projetos a concurso podem prever 
o trabalho com núcleos específicos da 
comunidade local, a selecionar mediante 
critérios definidos pelo(s) autor(es) do 
projeto, podendo prever o trabalho em 
conjunto com a comunidade escolar.
 
As candidaturas devem referir-se a um 
projeto concreto de trabalho e devem prever 
no mínimo uma ação que se possa abrir 
aos locais onde será desenvolvida e/ou 
apresentada. 

Bolsa de Apoio
Os projetos selecionados terão direito a: 

- Matrícula de inscrição;
- Estadia em regime de pensão completa;
- Visitas ao Concelho de Ourique;
- Auditório ou sala de ensaios e serviços 
associados (mediante as características do 
projeto).
- Transporte diário (se necessário) entre o 
local onde o criador estiver instalado e a 
sua base de trabalho;
- Transporte para locais de apresentação 
pública final do espetáculo; 
- Divulgação (meios impressos e digitais) 
e inserção no programa/guia (impresso e 
digital) do festival.

Nota: As despesas desde o lugar 

de residência dos selecionados até Ourique 
e posterior regresso deverão ser custeadas 
pelos próprios.

Condições de Participação
Podem candidatar-se todos os criadores 
(dança, teatro, performance, música, artes 
plásticas e multimédia), nascidos antes de 
1996 e que, independentemente da sua 
formação, e mediante a documentação 
apresentada, demonstrem ter uma trajetória 
ou projeto de exploração artística dentro 
das artes performativas. 
Englobam-se nas artes performativas todos 
os domínios artísticos de cariz performativo, 
independentemente dos média por estes 
utilizados.

Os criadores responsabilizam-se pela 
concretização do projeto proposto.

Documentação a Enviar
1. Boletim de Inscrição, que poderá ser 
descarregado em formato Pdf/Doc no web 
site: www.atalaiassociacao.weebly.com (a 
ser enviado/submetido em formato .pdf com 
o nome: 01_[Nome do Criador]); 
2. Fotocópia do Cartão de Cidadão/DNI ou 
Passaporte (a ser enviado/submetido em 
formato .pdf com o nome: 02_[Nome do 
Criador]);
3. Curriculum Vitae (abreviado) — máximo 
1 folha A4 — (a ser enviado/submetido em 
formato .pdf com o nome: 03_[Nome do 
Criador]);
4. Poderá ser anexado dossier/portfólio 
de apresentação do trabalho artístico — 
máximo 15 páginas — (a ser enviado/
submetido em formato .pdf com o nome: 
04_[Nome do Criador]), ou ligação para 
portfólio online.

Não se aceita qualquer outro tipo de 
documentos anexados aos ficheiros em 
cima mencionados.
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Apresentação/Envio das Candidaturas
As candidaturas devem ser enviadas, 
exclusivamente, para o correio eletrónico:
atalaiaassociacao@gmail.com, numa única 
mensagem, com três a quatro documentos, 
que cumpram as características citadas 
anteriormente. No assunto deve constar: 
Artes Performativas_[Nome do Criador].

Prazo das Candidaturas
- O prazo das candidaturas termina a 11 de 
abril de 2014. 
- Não se aceitam documentos enviados 
posteriormente.

Critérios de Selecção
- Propostas que apresentem um projeto de 
experimentação-investigação dentro das 
artes performativas.
- Propostas que demonstrem uma boa 
relação entre conceptualização e execução, 
praticabilidade técnica e artística.
- Propostas que apresentem, de uma forma 
criativa, uma ação pertinente e estimulante 
com a comunidade local.

Publicação dos Resultados
- A divulgação dos resultados do concurso 
será publicada no web site: www.
associacaoatalaia.weebly.com, até quinta-
feira, 1 de maio de 2014. 

Gravação e Difusão de Imagens
A submissão de candidatura implica, 
por parte dos autores selecionados, a 
autorização para a gravação e difusão 
das suas imagens, durante o processo e 
apresentação final do trabalho, em suportes 
digitais e impressos.

Aceitação do Regulamento
A participação no festival de Artes 
Performativas (Ourique/Grandaços/
Panóias+Castro Verde) supõe a total 
aceitação deste regulamento.

À instituição ATALAIA - Associação dos 
Amigos da Cultura e das Artes, reserva-se o 
direito de resolver, da forma que considere 
mais oportuna, qualquer situação não 
prevista neste mesmo regulamento.

Mais Informações
ATALAIA
Rua Gago Coutinho, 31
7670-289 Ourique
Portugal  

+351 286512263  

www.atalaiaassociacao.weebly.com 
atalaiaassociacao@gmail.com
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 1 de Janeiro, 2014

 Abertura do concurso

 11 de Abril, 2014

 Encerramento do concurso

 1 de Maio/30 de Setembro, 2014

 Período de residências artísticas 

 1/15 de Outubro, 2014 

 Apresentações públicas

 Programa Geral
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