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Regulamento Secção OFF – MAIS FESTA 2021

Festival Internacional de Teatro de 
Setúbal – XXIII Festa do Teatro

Introdução

MAIS FESTA apresentou em 2014 a sua primeira edição. Nasceu como uma secção 

não oficial do Festival Internacional de Teatro de Setúbal – Festa do Teatro.

O facto do Festival estar na XXIII edição (2021) evidencia a singularidade de se 

ter tornado uma referência nacional no que concerne aos festivais de teatro. As 

muitas candidaturas espontâneas e propostas para participar na Festa do Teatro, 

recebidas por parte de estruturas artísticas ou grupos informais, que acabariam 

por não ser programados, levou-nos à necessidade de criar uma nova secção.

Com o objectivo de criar espaço para novas criações e criadores 

para que possam aproveitar a logística e promoção do Festival, pela 

oitava vez haverá secção não oficial do Festival, MAIS FESTA.

Data e local

O FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SETÚBAL – XXIII FESTA DO 

TEATRO realizar-se-á de 19 a 28 de Agosto de 2021, no Fórum Municipal Luísa 

Todi, Auditório da Escola Sebastião da Gama, Casa da Cultura, Largo do 

Sapalinho, Parque do Bonfim e ainda outros espaços no concelho de Setúbal.

Contactos

Email para questões relacionadas com as inscrições 

online: teatroestudiofontenova@gmail.com

Tlm. +351 967 330 188 / +351 927 718 386 / +351 932 570 979

Morada para envio de informações:

Teatro Estúdio Fontenova

Rua Dr. Sousa Gomes 11

2900-188 Setúbal, Portugal

mailto:teatroestudiofontenova%40gmail.com?subject=
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Critérios gerais de selecção e participação

O Festival aceita candidaturas nacionais e internacionais segundo 

os critérios gerais abaixo descritos. Existem duas categorias de 

participação: A CONCURSO e EXTRA CONCURSO.

Na categoria A CONCURSO apenas são aceites espectáculos 

teatrais, podendo ser interdisciplinares:

• Teatro/Performance de rua

• Teatro/Performance ao ar livre ou de interior, em espaços 

convencionais ou não convencionais.

Na categoria EXTRA CONCURSO são também, aceites espectáculos de teor 

musical, magia, circo, stand-up comedy, performance, ou dança (rua ou interior).

Na secção A CONCURSO o espectáculo terá de ter a duração mínima de 45 minutos.

Condições de participação

1. Aceitação da apresentação ao chapéu, com contribuição solidaria do 

público a reverter totalmente para os artistas. Para esse efeito os autores 

devem assinar uma declaração de cedência a título gratuito dos direitos 

de representação à organização (Teatro Estúdio Fontenova).

2. A organização não se responsabiliza por quaisquer acidentes 

pessoais dos intervenientes no MAIS FESTA.

3. A organização reserva-se o direito em seleccionar/programar os 

espectáculos inscritos, tendo em conta os seguintes critérios:

3.1. Avaliação das condições técnicas propostas, privilegiando 

a autonomia e auto-suficiência dos espectáculos.

3.2. Privilegiar os espectáculos com reduzido número 

de recursos humanos envolvidos.

3.3. Privilegiar a apresentação dos espectáculos/

Performances em locais não convencionais.

4. A organização reserva-se o direito de filmar e fotografar os 

espectáculos para efeitos de promoção do festival, podendo apenas 

utilizar excertos com duração inferior a três minutos. Os direitos de 

cedência dessas imagens ou vídeos são exclusivos do Festival.

Condições oferecidas pela organização

1. Promoção do espectáculo nos materiais de divulgação do Festival.

2. Apoio logístico:

2.1. Alimentação para os elementos directamente ligados ao 

espectáculo (artísticos e técnicos) durante o dia anterior ou o 

dia da apresentação do espectáculo (dependendo da logística 

necessária), em restaurante parceiro do Festival;
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2.2. Alojamento dos participantes residentes a mais de 150km de Setúbal;

2.3. Transporte dos participantes residentes a mais de 150km de Setúbal, 

até um limite de 300€ de comparticipação pela organização;

2.4. A organização do Festival prestará apoio técnico, levando em consideração 

o ponto 3.1 das Condições de participação. No entanto, é responsabilidade 

do participante configurar/coordenar rider de luz, som etc.

3. Possibilidade de angariação de fundos (chapéu / contribuições 

do público) a reverter somente para os participantes;

4. Os elementos directamente ligados aos espectáculos MAIS 

FESTA (artistas e técnicos) recebem um livre-trânsito válido 

para todos os espectáculos e actividades do Festival;

5. O vencedor da secção A CONCURSO será programado na Secção Oficial da 

XXIV Festa do Teatro, em 2022, com um cachet de 1100€ (mil e cem euros) 

e alimentação. Para participantes residentes a mais de 150km de Setúbal a 

organização assegura o alojamento e comparticipação para o transporte até 

um limite de 300€. Nesse ano, o vencedor terá de apresentar um espectáculo 

diferente do que esteve a concurso, com a duração mínima de 45 minutos.

Inscrição

1. A inscrição na secção MAIS FESTA do Festival é gratuita e deverá ser entregue 

até ao dia 23 de Maio de 2021. Deverá ser preenchida uma ficha de inscrição, 

que poderá ser submetida directamente online em https://form.jotform.

com/210944993743062 ou num ficheiro pdf providenciado pela organização 

que pode ser enviado digitalmente ou impresso e enviado por correio.

2. A informação contida na ficha de inscrição é confidencial e obedece ao 

Regulamento Geral da Protecção de Dados (autorização necessária na ficha 

de inscrição). A informação será utilizada exclusivamente para a divulgação 

do Festival, mantendo sigilo sobre os dados pessoais prestados.

3. Os custos do envio de quaisquer documentos considerados importantes para 

apreciação do Espectáculo/Performance são a cargo do participante.

4. Os materiais enviados não serão devolvidos e passarão 

a integrar o arquivo da Festa do Teatro.

5. O festival exige autorização de cedência dos direitos de autor para 

exibição. As declarações e documentos deverão ser enviados ou 

entregues cinco dias úteis após a selecção e confirmação de presença 

do espectáculo, sob efeito de exclusão da candidatura.

6. A organização compromete-se a usar as cópias dos documentos 

prestados pelos autores, nomeadamente declarações de autorização 

de representação emitidas pelos autores, unicamente para fins 

de licenciamento dos espectáculos / performances.

7. O rider técnico ou necessidades técnicas terão de ser enviados com 

a ficha de inscrição, sob efeito de exclusão da mesma. Caso seja uma 

estreia aguardamos o rider até 3 semanas antes do início do Festival.

https://form.jotform.com/210944993743062
https://form.jotform.com/210944993743062
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Júri

Este capítulo aplica-se apenas à secção A CONCURSO.

1. O júri é constituído por três elementos seleccionados pela 

organização (profissionais da área artística e cultural).

2. Os jurados reservam-se o direito de não atribuir o prémio caso considerem 

que os espectáculos/performances a concurso não reúnam as condições 

necessárias para integrar a Secção Oficial no ano seguinte.

3. A decisão final dos jurados é soberana, não havendo lugar a recursos.

4. A decisão será comunicada na sessão de encerramento 

do Festival, e posteriormente por e-mail.

5. Não serão atribuídos prémios ex aequo.

6. O(s) artista(s) vencedor(es) terá(ão) de confirmar a sua presença na 

Edição seguinte no máximo até 6 meses depois da decisão.

Informações gerais

1. O prazo limite de inscrição e entrega de todos os materiais de 

promoção é até dia 23 de Maio de 2021, às 23h59.

2. Os espectáculos selecionados a apresentar no ano corrente serão 

comunicados por e-mail até dia 31 de Maio de 2021. A divulgação 

da informação será publicada no site e nas páginas de Facebook do 

Festival e do Teatro Estúdio Fontenova, assim como outros media.

3. Após o primeiro contacto de e-mail de selecção os artistas dispõem 

de 5 dias úteis para confirmar presença no dia e hora proposto, 

ou comunicar alternativa em articulação com a organização. Caso 

não seja confirmada, a participação não será considerada.

4. Todos os espectáculos seleccionados constarão nos suportes de 

comunicação que serão produzidos para a XXIII edição do Festival.

5. O agendamento de dia e hora para a apresentação dos 

espectáculos/ performances é definido segundo critério 

da organização em articulação com os artistas.

6. Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela organização, 

notificando antecipadamente os inscritos.

7. Este regulamento e as suas alíneas têm de ser aceites na 

ficha de inscrição para validar a sua candidatura.
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Companhia / artista

Origem (cidade e país)

Título do espectáculo

Pessoa de contacto

Telefone da pessoa de contacto

E-mail da pessoa de contacto

Secção a que se inscreve A CONCURSO EXTRA CONCURSO

Sinopse

Ficha artística e técnica

Candidatura
Todos os campos são de preenchimento obrigatório. As candidaturas terminam a 

dia 28 de Maio de 2021 às 23h59 e os resultados serão anunciados a 14 de Junho 

de 2021. Obrigada pela paciência e participação e esperamos ver-te no Festival.
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Duração do espectáculo/

performance

Classificação etária

Link vídeo de uma pequena 

mostra audiovisual

Espaços preferidos

Interior ou rua e 

dimensões mínimas

Datas preferenciais

Número de alimentações a 

providenciar e alojamento

Apenas aplicável segundo 

as normas do regulamento. 

Discriminar actores/técnicos.

Autorizas a utilização dos contactos providenciados para propósito de 

divulgação das nossas actividades em Newsletters do TEF?

Sim Não

Declaro que li e aceito as condições apresentadas no Regulamento.

Não te esqueças de enviar com:

• Duas ou mais fotos do espectáculo/performance

• Rider técnico

Obrigada pela participação!
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