IX SEMANA CULTURAL DA CHINA E DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEATRAU – IV MOSTRA DE TEATRO DA CHINA E DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
RECEÇÃO DE CANDIDATURAS

Entre 15 e 21 de Outubro, irá decorrer em Macau a IX Semana Cultural da China e dos Países de
Língua Portuguesa, organizada pelo Fórum para a Cooperação Económica e Empresarial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa, no âmbito da qual se realizará a IV Mostra de Teatro dos
Países de Língua Portuguesa.
Prevendo o programa da referida Mostra a participação de uma companhia portuguesa de teatro, o
IPOR, como instituição à qual a organização fez entrega da coordenação do evento e dando
cumprimento à sua missão de promoção da cooperação cultural entre agentes e criadores da RAEM
e de Portugal, torna pública a receção de candidaturas de companhias portuguesas interessadas na
participação no evento e na internacionalização do seu espectáculo.
Na instrução dos dossiês a serem enviados ao IPOR, deve tomar-se em consideração que:






As candidaturas devem ser obrigatoriamente apresentadas por grupos ou companhias
portuguesas de teatro que tenham mantido, nos últimos 12 meses, uma atividade regular
em Portugal, ainda que não necessariamente com o espetáculo que se proponham
apresentar na Mostra;
Este deverá, porém, ter sido objeto de um mínimo de 4 apresentações, com indicação dos
locais em que as mesmas tenham ocorrido;
Serão valorizadas na análise as propostas que trabalhem sobre textos de autores
portugueses ou de Países de Língua Portuguesa;
Os espectáculos a propor deverão apresentar riders técnicos, em particular, em termos de
cenografia, cuja complexidade esteja adequada a itinerância e às condições organizativas
disponíveis, não podendo ser suportadas pela organização despesas com transporte de
cenário.

A companhia a ser selecionada fará duas apresentações do seu espectáculo em local e datas a fixar
no quadro da Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, assegurando a
organização:
- viagem e estadia em Macau a um máximo de 4 pessoas;
- prémio de participação no evento no valor de EUR 1,000.00
As candidaturas deverão ser submetidas na forma de um dossiê, contendo informação sobre a
companhia e a peça proposta (ficha técnica, sinopse e rider técnico exigido), à qual poderão ser
adicionados outros documentos em suportes de imagem.
Serão consideradas as candidaturas que, cumprindo os requisitos em cima, dêem entrada no IPOR,
através do endereço secretariado.dir@ipor.org.mo, até às 17.00h de Macau (10.00h em Portugal) do
próximo dia 30 de Junho.

