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BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO 

REGULAMENTO  

 

ENQUADRAMENTO 

Em homenagem ao papel pioneiro da atriz e encenadora Amélia Rey Colaço na História do Teatro 

Português, no ano de 2018, altura em que se celebrou o 120º aniversário do seu nascimento, o Teatro 

Nacional D. Maria II (TNDM II), A Oficina, CIPRL (adiante designada por Centro Cultural Vila Flor - 

CCVF) e O Espaço do Tempo (EdT) associaram-se para a criação da BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO 

(doravante designada Bolsa). Em 2019, juntou-se o Centro de Artes do Espetáculo de Viseu/CAEV 

(adiante designado Teatro Viriato) que, com as anteriores entidades (doravante designadas, em 

conjunto, Entidades Organizadoras), promoveram as segunda, terceira, quarta e quinta edições desta 

iniciativa. Esta bolsa de criação destinada a apoiar a produção de espetáculos de jovens artistas e 

companhias emergentes com o intuito de promover a renovação da criação teatral portuguesa, terá 

continuidade em 2023 na sua sexta edição. 

 

Esta iniciativa tem como objetivos principais: 

− Contribuir para um aumento do acesso de jovens artistas e novas companhias de teatro a 

meios de produção fundamentais; 

− Promover o espaço da pesquisa nos processos de produção e criação teatrais; 

− Contribuir para a consolidação do corpo de trabalho de companhias e artistas emergentes; 

− Promover e incentivar a criação de novas dramaturgias; 

− Promover o alargamento de públicos e o reconhecimento do trabalho de novos artistas e 

companhias. 

 

Assim, o TNDM II, o CCVF, o EdT e o CAEV abrem candidaturas a uma bolsa de criação composta por 

financiamento a título de coprodução, acesso a residências artísticas e espaço de criação e 

apresentação de um novo espetáculo de teatro a estrear na temporada posterior àquela em que se 

realiza o concurso para atribuição da bolsa.  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. As Entidades Organizadoras concedem, em 2024, a Bolsa Amélia Rey Colaço a um projeto de 

criação teatral selecionado através de procedimento concursal, nos termos do presente 

regulamento. 
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2. A Bolsa visa contribuir para um aumento do acesso de jovens artistas e novas companhias de 

teatro a meios de produção fundamentais; promover o espaço da pesquisa nos processos de 

produção e criação teatrais; contribuir para a consolidação do corpo de trabalho de 

companhias e artistas emergentes; promover e incentivar a criação de novas dramaturgias; 

promover o alargamento de públicos e o reconhecimento do trabalho de novos artistas e 

companhias. 

 

Artigo 2.º 

Candidatos 

1. Podem candidatar-se criadores nacionais e estrangeiros residentes em Portugal que, em nome 

individual ou coletivo, tenham assinado um máximo de cinco encenações ou criações.  

 

Artigo 3.º 

Admissibilidade e elegibilidade 

1. Não serão admitidos projetos de caráter académico, escolar ou amador. 

2. Não serão admitidos candidatos com dívidas à Autoridade Tributária ou à Segurança Social. 

 

Artigo 4.º 

Projetos 

1. Os projetos candidatos devem ser criações originais e inéditas com duração prevista não 

inferior a 50 minutos. 

2. Os projetos candidatos não podem ter já sido objeto de apresentação pública nem se 

encontrarem já em período de ensaios à data da decisão do júri da Bolsa. 

3. O projeto selecionado deverá estar em condições de estreia absoluta no dia 7 de junho e 

2024, no pequeno auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, de acordo com o 

calendário de trabalhos constante do Artigo 8.º. 

4. Os projetos candidatos podem concorrer a outros apoios desde que a estreia absoluta aconteça 

nos termos do número anterior, e as subsequentes apresentações nos espaços do TNDMII, 

CAEV/Teatro Viriato e O Espaço do Tempo. 

5. O projeto selecionado só poderá realizar apresentações da criação resultante em outros 

teatros e espaços depois das apresentações promovidas pelas Entidades Organizadoras, em 

Lisboa, Guimarães, Viseu e Montemor-o-Novo.  

6. Qualquer exceção ao número anterior exige a concordância expressa das Entidades 

Organizadoras. 

7. As equipas dos projetos candidatos não deverão exceder os 10 elementos.  

8. Os projetos candidatos deverão ter em conta os riders técnicos da Black Box do EdT, da Sala do 

Teatro Viriato, da sala que o TNDM II indicar e do Pequeno Auditório do CCVF, anexos a este 

regulamento. 
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9. O proponente do projeto selecionado é responsável por todas as autorizações necessárias 

quanto a direitos de autor e de representação. 

 

Artigo 5.º 

Prazo e candidatura 

1. O prazo limite para submissão de candidaturas é o dia 13 de abril de 2023. 

2. Os interessados devem preencher o formulário disponível em www.tndm.pt. 

3. O formulário devidamente preenchido, bem como o material suplementar, deverá ser 

submetido através da página acima referida. 

4. Todas as candidaturas entregues fora de prazo não serão analisadas. 

5. As Entidades Organizadoras reservam-se o direito de solicitar informação adicional sobre os 

projetos candidatos. 

6. Os candidatos dos projetos finalistas têm de assegurar disponibilidade para entrevista, pelos 

membros do júri da Bolsa, via zoom, nas manhãs dos dias 8 e 9 de maio de 2023, 2ª e 3ª 

feira, das 10h00 às 13h00. 

7. Os resultados serão publicamente divulgados no dia 11 de maio de 2023, dia de estreia no 

Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo, do espetáculo vencedor da anterior edição da Bolsa, por 

e-mail diretamente ao proponente do projeto selecionado e nas páginas internet do TNDM II, 

CCVF, EdT e Teatro Viriato.  

 

Artigo 6.º 

Júri 

1. O júri da Bolsa será constituído por Pedro Penim (Diretor Artístico do TNDM II), Pedro 

Barreiro (Diretor Artístico do EdT), Rui Torrinha (Programador Artístico do CCVF) e Henrique 

Amoedo (Diretor Artístico do Teatro Viriato). 

2. A presidência do júri será assumida por Pedro Penim (Diretor Artístico do TNDM II). 

3. Na apreciação das candidaturas, o júri valorizará, entre outros aspetos: 

• qualidade técnico-artística da equipa; 

• capacidade de inovação dramatúrgica do projeto; 

• consistência e pertinência da proposta artística.  

4. As decisões do júri são finais e não admitem recurso. 

5. O júri reserva-se o direito de não atribuir a Bolsa. 

 

Artigo 7.º 

Composição e pagamento da Bolsa 

1. A Bolsa tem um valor pecuniário de 24.000,00€, a atribuir ao proponente do projeto 

selecionado para comparticipação de despesas de produção.  
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2. A Bolsa é paga diretamente pelo TNDM II (10.500,00€, acrescido de IVA), CCVF (5.500,00€, 

com IVA incluído), EdT (4.000,00€, com IVA incuído) e Teatro Viriato (4.000,00€, com IVA 

incluído) ao proponente do projeto selecionado ou à entidade por si indicada, de acordo com 

calendarização a definir entre as partes. 

 

 

Artigo 8.º 

Calendário de trabalhos 

1. A atribuição da Bolsa pressupõe a realização do seguinte calendário de trabalhos para o 

projeto selecionado: 

 

• de 2 a 13 de outubro de 2023 - Primeira residência artística de 2 semanas em Guimarães 

(Centro de Criação de Candoso); 

• de 5 a 16 de fevereiro de 2024 - Segunda residência artística de 2 semanas em Viseu 

(Teatro Viriato); 

• de 5 a 24 de março de 2024 - Terceira residência artística de 3 semanas no Espaço do 

Tempo, Montemor-o-Novo; 

• de 27 de maio a 3 de junho de 2024 - Quarta residência artística de 2 semanas em 

Guimarães (Black Box Fábrica Asa e Centro de Criação de Candoso); 

 

• de 4 de junho a 6 de junho de maio de 2024 – ensaios, montagens e acabamentos finais 

no local da estreia do espetáculo; 

• dia 7 de junho de 2024 – estreia no Centro Cultural Vila Flor, pequeno Auditório 

• Pequeno auditório Centro Cultural Vila Flor, 7 de junho de 2024 (estreia); 

• Teatro Viriato, em Viseu, dia 15 de junho de 2024; 

• Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa, apresentações na segunda quinzena de junho de 2024, 

em espaço a indicar; 

• Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo: duas apresentações a 6 e 7 de setembro de 2024. 

 

 

Artigo 9.º 

Condições de produção 

1. Para o cumprimento do calendário constante do Artigo 8.º, a Bolsa assegurará, adicionalmente, 

para a realização de todas as residências artísticas e apresentações do projeto selecionado, se 

necessário, a alimentação, as deslocações e o alojamento para uma equipa máxima de 10 

pessoas, nos termos habitualmente praticados por cada uma das Entidades Organizadoras que 

serão previamente informados ao projeto vencedor da Bolsa. Acresce ainda um apoio 
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financeiro para o transporte de cenário para a realização das apresentações, se necessário, até 

ao montante máximo de €1300 (com IVA incluído) por cada Entidade Organizadora. 

2. O EdT, o Teatro Viriato, o TNDM II e o CCVF, garantem, respetivamente, os meios técnicos (de 

acordo com as plantas e riders técnicos de cada uma das salas) e humanos considerados 

necessários e disponíveis dentro dos horários de trabalho das suas equipas, bem como os 

meios necessários de serviços de bilheteira e frente de casa, durante as apresentações dos 

espetáculos, suportando os respetivos custos. 

3. Os planos de trabalho de montagens, ensaios, afinações e desmontagens será acordado entre 

as partes, em conformidade com os horários praticados pelas equipas das Entidades 

Organizadoras. 

4. As Entidades Organizadoras asseguram a conceção e produção dos suportes gráficos e outros 

meios de promoção e publicidade para a divulgação do espetáculo, de acordo com as 

respetivas normas gráficas, em articulação com os parceiros organizadores. 

5. Não haverá lugar a qualquer outra contribuição financeira ou apoio logístico, para além do 

expressamente mencionado nos pontos anteriores. 

 

Artigo 10.º 

Obrigações do beneficiário 

1. O beneficiário da Bolsa deverá exercer de toda a diligência para o cumprimento das condições 

descritas neste regulamento, bem como em demais documentação que consubstancie a 

realização dos propósitos da Bolsa. 

2. O beneficiário da Bolsa compromete-se a respeitar as características de cada uma das salas 

(TNDM II, do CCVF, do EdT e Teatro Viriato) onde o espetáculo será apresentado, em termos 

de equipamentos, quadros de pessoal e normas de segurança existentes em cada um dos 

espaços. A não existir o cumprimento desse preceito por parte do beneficiário da Bolsa, as 

Entidades Organizadoras não se responsabilizam por quaisquer falhas técnicas, cabendo ao 

beneficiário da Bolsa todos os custos com o eventual aluguer de equipamentos, serviços ou 

reforço de pessoal, que venham a ser exigidos pelo espetáculo criado no âmbito da Bolsa. 

3. Caso e sempre que a criação resultante da atribuição da Bolsa realize outras apresentações 

para além das mencionadas neste regulamento, todos os suportes gráficos e outros meios de 

promoção e publicidade para a divulgação do espetáculo deverão mencionar o apoio através 

da BOLSA, com a seguinte frase: ESPECTÁCULO CRIADO COM O APOIO DA BOLSA AMÉLIA 

REY COLAÇO, UMA INICIATIVA DO TEATRO NACIONAL D. MARIA II, CENTRO CULTURAL VILA 

FLOR, O ESPAÇO DO TEMPO E TEATRO VIRIATO. 

4. O beneficiário da Bolsa deverá disponibilizar-se para as ações de promoção e divulgação do 

espetáculo levadas a cabo pelo TNDM II, CCVF, EdT e Teatro Viriato. 
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5. O beneficiário da Bolsa autoriza a filmagem, gravação ou registo, por qualquer forma, de todo 

o espetáculo ou extratos do mesmo, exclusivamente para fins promocionais e de arquivo do 

TNDM II, CCVF, EdT e Teatro Viriato. 

6. O beneficiário da Bolsa deverá comunicar atempadamente às Entidades Organizadoras sempre 

que realize outras apresentações, mencionando as datas e locais das respetivas apresentações, 

enviando após a realização das mesmas os números de público. 

 

Artigo 11.º 

Suspensão e cancelamento da Bolsa 

1. O incumprimento reiterado das obrigações do beneficiário da Bolsa determinará o seu 

cancelamento. 

2. A verificação, em qualquer tempo, de que as informações prestadas pelo beneficiário aquando 

da apresentação da candidatura não são corretas, determinará o cancelamento imediato da 

Bolsa. 

3. O cancelamento da Bolsa, nos termos dos números anteriores, poderá acarretar o exercício do 

direito das Entidades Organizadoras em requerer compensação por danos causados e/ou 

reposição dos valores já despendidos, sendo que o cancelamento da Bolsa com fundamento na 

prestação de declarações falsas quando da candidatura implica sempre o reembolso de todos 

os valores entretanto recebidos pelo beneficiário. 

 

 

 

contactos  
Teatro Nacional D. Maria II  
Mariana Gomes mgomes@tndm.pt  

mailto:mgomes@tndm.pt

