
 
Programa Laboratório de Escrita para Teatro 
 
As sessões de trabalho decorrerão no TNDM II, aos sábados, das 10h00 às 13h00, exceto dias 
indicados.  
 
out 2015 sessões a 3, 10, 17, e 24 out*  
a) A violência sistémica na dramaturgia contemporânea. Leituras e debates. 
* dia 31 não há sessão de trabalho 
 
nov 2015 sessões a 7, 14, 21, 28 nov 
b) Discussão coletiva das sinopses e das cenas previamente escritas.  
Início do processo de escrita. 
 
dez 2015 sessão a 5 dez e residência artística  
Residência artística no TNDM II: 12 e 13 de dezembro (10h-20h) 
Dois dias de trabalho intensivo. Leitura e discussão dos textos realizados até aí.  
Fim da primeira parte do Laboratório. 
 
jan 2016 sessões a 9 e 23 jan 
Um encontro com vários dramaturgos membros do NUDA: Núcleo de Dramaturgia em Acção. 
Leitura e discussão dos textos escritos até aí. 
 
fev e mar 2016 sessões de discussão a 20 fev e 19 mar 
Cada dramaturgo propõe um programa de grupo. As propostas poderão incluir visionamento de 
espetáculos (ao vivo ou em gravação vídeo), visitas a museus, passeios ao luar ou conversas em 
esplanadas.  
O acompanhamento da escrita é feito à distância. 
 
abr 2016 residência artística a 8, 9 e 10 abr 
Três dias de residência de escrita n'O Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo. 
Conclusão do processo de escrita. No final de abril os dramaturgos entregarão os seus textos 
em versão final (pré-ensaios). 
  
mai 2016 sessões a 7, 14, 21 e 28 mai 
Durante este mês o texto será lido e discutido com os encenadores das leituras encenadas, que 
serão interpretadas pelos atores do TNDM II e pelos estagiários da ESTC. O dramaturgo deverá 
depois acompanhar os ensaios, trabalhando em parceria com a restante equipa criativa. 
Os atores estarão presentes na sessão de 28 de maio de 2016. 
 
jun 2016 
Preparação das leituras encenadas. 
Durante este mês os atores do TNDM II e os estagiários ESTC prepararão as leituras encenadas. 
O dramaturgo deverá acompanhar os ensaios, trabalhando em parceria com a restante equipa 
criativa. 
Festival de Leituras Encenadas  - 22 a 26 de junho. 
 
2 jul 2016 
Reunião de balanço final do Laboratório.  


