
REGULAMENTO OPEN CALL AMADORA MOSTRA  
 

 
ENQUADRAMENTO 

 

Este Open Call é uma iniciativa integrada no Projeto Amadora Mostra 
– Mostra de Jovens Criadores de Teatro que visa a seleção 

de projetos/espetáculos para apresentação nos Recreios 
da Amadora entre 16 e 18 de julho de 2021.  
 

OBJETIVOS 

Apoiar jovens criadores que desenvolvem projetos na área do teatro e 

que têm dificuldade em ter à sua disposição espaços de acolhimento 
com condições técnicas e de divulgação que dignifiquem o seu 

trabalho.  
 

CONCORRENTES 

Destinado a jovens criadores – criadores em início de carreira.  
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

As propostas devem ser enviadas para o Teatro dos Aloés, através de 

correio eletrónico para o endereço: teatrodosaloes@sapo.pt contendo 
os seguintes elementos: 

– Nome do responsável do projeto (incluindo contacto telefónico e 
endereço e-mail); 

– Sinopse do projeto; 

– Classificação Etária; 

– Necessidades técnicas; 

– Ficha Artística (acompanhada com breve biografia de cada 

elemento); 

– Imagens promocionais e vídeo do projeto (caso haja). 
 

Cada um dos projetos selecionados será apresentado uma única vez 
em data a definir no decorrer da Mostra. 
 

CONDIÇÕES: 

 

O Teatro dos Alóes assume a divulgação, apoio técnico e montagem.  
A bilheteira reverte a 100% para o projeto acolhido. 

    
ENTREGA DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser enviadas até às 24 horas do dia 13 de junho 
de 2021, para o e-mail teatrodosaloes@sapo.pt , indicando o assunto 

“AmadoraMostra 2021 - Open Call”. 
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SELEÇÃO  
As propostas serão apreciadas por um Júri constituído pelos diretores 

artísticos do Teatro dos Aloés: Elsa Valentim, Jorge Silva e José 

Peixoto.  
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os autores das propostas selecionadas serão notificados por e-mail até 
ao dia 18 de junho de 2021. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Teatro dos Aloés declina toda e qualquer responsabilidade por 

eventuais violações de direitos de propriedade intelectual, quer de 
direitos de autor e direitos conexos em que possam incorrer as obras 

apresentadas pelos concorrentes. 
A participação no concurso presume a aceitação expressa das 

disposições contidas neste regulamento. 
 

CALENDARIZAÇÃO 

Receção de propostas: até 13 de junho de 2021 

Avaliação das propostas: entre 13 e 18 de junho de 2021 

Divulgação dos resultados: até 18 de junho de 2021 

Amadora Mostra apresentações: de 16 a 18 de julho de 2021 

 

 
 


