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Preâmbulo	
 

MANIFESTO: Enquanto comunidade educativa, assumimos a expressão artística 

como fundamental na formação integral dos nossos alunos. Pretendemos que as 

atividades de índole cultural e social complementem a aprendizagem curricular. 

Queremos criar oportunidades de expressão e de afirmação pelo talento, pela 

dedicação e tenacidade. Desejamos provocar formas artísticas de expressão: de 

sentimentos face ao que nos rodeia, de pensamento crítico perante um mundo 

em mudança, de escolha de valores que pretendemos regentes da nossa vida. 

Negamos uma existência passiva ou submissa a um gradiente entre o preto e o 

branco.  

 

Assim, o Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira, com o objetivo de 

reconhecer, divulgar e fomentar as competências artísticas existentes na 

comunidade escolar, irá apresentar à comunidade o Artes do Espetáculo. Após 

uma fase de seleção de talentos dirigido aos alunos e à restante comunidade 

escolar, pretende construir um programa cultural no qual estejam representadas 

diversas artes como a música, a dança, a poesia, a pintura, o teatro e outras 

artes performativas.  

 

Dada a relevância dos objetivos deste espetáculo, torna-se fundamental definir o 

processo de seleção do seu programa sob a forma de audições, adotando-se as 

normas que regem o mesmo e que a seguir apresentamos sob a forma de 

regulamento. 

 

Santa Maria da Feira, 1 de março de 2017 
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Artigo	1.º	-	Objetivos	
 

1. A organização do Artes do Espetáculo, desde a fase de divulgação, à fase de 

concurso, até à sua apresentação, tem como objetivos: 

a) promover a expressão artística nas suas diversas vertentes – música, a dança, 

a poesia, a pintura, o teatro ou outras artes performativas; 

b) desenvolver a autonomia e responsabilização dos alunos e demais 

participantes, promovendo o comprometimento pela qualidade da apresentação 

criada; 

c) fomentar o gosto pelas atividades artísticas e pela vivência cultural, 

incentivando a criatividade e a imaginação; 

d) enaltecer, divulgar e fomentar as competências artísticas existentes na 

comunidade escolar, incentivando o surgimento de novos talentos; 

e) proporcionar a partilha de experiências artísticas e culturais entre elementos 

da comunidade escolar, promovendo as relações interpessoais e o espírito 

cooperativo entre os mesmos; 

f) desenvolver o pensamento artístico e a sensibilidade estética, permitindo ao 

aluno apreciar, refletir e criar os seus próprios sentidos em relação ao mundo; 

g) compreender a expressão artística como meio de humanização da realidade. 

 

Artigo	2.º	-	Calendário	
 

1. Apresentação de candidaturas: até ́ às 22h00m do dia 3 de abril; 

2. Audições: 19 e 26 de abril; 

3. Divulgação da lista de selecionados: 2 de maio; 

4. Ensaio geral: 30 de maio, das 14h30 às 17h30; 

5. Apresentação pública: 31 de maio, 21h00. 
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6. Se houver necessidade, tendo em conta o número de candidatos, ou outro 

imprevisto, o calendário pode sofrer alterações, sendo, sempre, os interessados 

informados de tal facto. 

 

Artigo	3.º	-	Fase	de	seleção	
 

1. A fase de seleção visa eleger doze apresentações para integrarem o programa 

do evento Artes do Espetáculo. 

2. Se por motivo alheio à organização, alguma das doze apresentações 

selecionadas não puder integrar o programa do espetáculo, poder-se-á recorrer a 

uma ou mais apresentações suplentes. 

 

Artigo	4.º	-	Candidatos	
 

1. Podem ser candidatos à integração no programa do espetáculo todos os alunos, 

professores, assistentes operacionais e encarregados de educação do 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira. 

2. Os candidatos podem apresentar-se a concurso individualmente ou em grupo. 

3. Cada candidato pode integrar, no máximo, duas atuações, desde que não 

sejam ambas individuais. 

4. Os candidatos devem tratar com cortesia e apreço todos os restantes 

candidatos, bem como a organização e o júri de concurso, sob pena de exclusão. 

 

Artigo	5.º	-	Candidatura	
 

1. Para formalizar a candidatura, os candidatos devem enviar o formulário de 

candidatura devidamente preenchido, via email talentosaefeira@gmail.com, 

podendo optar por incluir a filmagem ou gravação da apresentação a concurso. 
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2. O formulário de candidatura e este regulamento estão disponíveis no site da 

escola ou via email, mediante solicitação para talentosaefeira@gmail.com  

3. A entrega do formulário de candidatura pressupõe o conhecimento e aceitação, 

na íntegra, do presente regulamento. A candidatura implica também a 

disponibilidade para audições e para a apresentação pública no dia 31 de maio. 

4. O prazo de receção das candidaturas termina no dia 3 de abril, às 22h00m. 

5. O preenchimento incompleto do formulário de candidatura implica a exclusão 

do concurso. 

6. Qualquer informação adicional relativa à candidatura pode ser enviada para o 

email talentosaefeira@gmail.com com o assunto Candidatura – Artes do 

Espetáculo.  

7. As candidaturas que envolvam atitudes fraudulentas ou demonstrem o recurso 

a meios inapropriados que visem aumentar artificialmente o talento em audição 

serão excluídas. 

 

Artigo	6.º	-	Apresentações	
 

1. As categorias a selecionar são:  

Categoria A: expressão musical (instrumento, canto...) 

Categoria B: expressão corporal (dança, ginástica acrobática, novo circo...) 

Categoria C: expressão dramática (declamação, interpretação...) 

2. Poderão ser tidos em conta outro tipo de atuações não mencionadas, mediante 

aprovação do júri. 

3. A organização tem o direito de excluir apresentações cujo conteúdo ou 

qualidade técnica não correspondam ao formato artístico do programa pretendido. 

4. Cada apresentação deve ter entre 3 a 5 minutos e adequar-se a um palco com 

uma área máxima de cena negra de 12,00x6,00m.   

5. Constitui responsabilidade dos candidatos diligenciarem o material necessário à 

sua atuação (ex.: som, vídeo, adereços, cenários). Se necessário e 
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atempadamente, podem solicitar a cedência de algum material ou equipamento 

em falta à organização. O pedido deve ser feito através do email e só deve ser 

considerado aceite se obtiver resposta favorável. 

 

Artigo	7.º	-	Audições	
 

1. A audição dos candidatos será ́ feita por ordem de inscrição, no dia e hora 

marcados para o efeito. 

2. Mediante o número de candidaturas recebidas, poderá estabelecer-se uma ou 

mais datas para além das estipuladas para a primeira audição. A lista de 

candidaturas validadas e a data da respetiva audição é divulgada após o fim do 

prazo de receção de candidaturas. 

3. Os candidatos devem cumprir o intervalo de tempo estipulado e assegurar a 

disposição atempada das condições necessárias à sua apresentação a fim de 

cooperar no cumprimento dos horários estipulados. 

4. Qualquer alteração à apresentação entre o momento de audição até à 

apresentação pública final deve ser aprovada pelo júri. 

 

Artigo	8.º	-	Critérios	de	Seleção	
 

1. Das candidaturas em audição, serão selecionadas até cinco apresentações em 

cada uma das categorias: expressão musical, expressão corporal, expressão 

dramática. 

2. A seleção terá ́como principais critérios:  

a) qualidade técnica e artística; 

b) carácter diferenciador - criatividade, originalidade;  

c) presença em palco, virtuosidade na interpretação. 
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Artigo	9.º	-	Júri	
 

1. Para seleção dos candidatos, será ́constituído um júri de três a cinco elementos 

convidados pela organização 

2. Das deliberações do júri não há ́ reclamação ou recurso. 

3. Após conclusão da fase de audições, serão divulgadas a lista dos selecionados 

e a lista de suplentes. 

 

Artigo	10.º	-	Apresentação	pública		“Artes	do	Espetáculo”	
 

1. O Artes do Espetáculo decorrerá no dia 31 de maio de 2017, pelas 21h00m, no 

Cineteatro António Lamoso. 

2. Os alunos selecionados devem cumprir as indicações dadas pela organização, 

nomeadamente: horários, normas de utilização do auditório, instruções cénicas. 

 

 

Artigo	11.º	-	Direitos	de	imagem	e	áudio		
 

A candidatura implica a aceitação de todos os elementos da apresentação 

candidata da captação de imagens e áudio durante qualquer atividade relacionada 

com a fase de seleção ou de apresentação pública, e a cedência, de modo 

gratuito e definitivo, de todos os direitos de imagem e áudio ao Agrupamento de 

Escolas de Santa Maria da Feira. 

 

Artigo	12.º	-	Casos	Omissos	
 

As situações não contempladas no presente regulamento serão resolvidas pela 

organização, não havendo lugar a reclamação ou ao recurso das respetivas 

deliberações. 


