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2016 ATALAIA PERFORMING ARTS 
(Creation Residences at Ourique and Almodôvar)

INTERNATIONAL CONTEST

On the first two editions, 2014 and 2015, 
13 projects coming from Austria, Belgium, Bulga-
ria, Brasil, Canada, South Korea, France, Lithuania, 
Mexico and Portugal were selected for both creation 
residences through written contest. 

In the present edition we are recalling creators and 
performing contemporary arts students for creation 
residences at Ourique and Almodôvar.

Selected projects will have right to a support  
scholarship (logging and nourishment throughout 
the residence and presentation period); technical 
and logistic means; initial attendance support to 
the territory’s community and infra-structures – 
Ourique and Almodôvar – offering the opportunity 
of public presentation of the developed work. 
We assure the edition and diffusion of all projects.

The candidacy period runs from March1st through 
May 1st, 2016. 

All information, regulation and appliance form are 
available at atalaiaartesperformativas.com

Apresentação 
    Presentation

A ATALAIA Associação dá início à 3ª edição do 
projeto  
ATALAIA Artes Performativas (Ourique/ 
Almodôvar) 2016, no dia 01 de fevereiro.
Este projeto é desenvolvido, uma vez mais, em  
concordância com os municípios de Ourique  
e Almodôvar contando, no findo ano 2015,  
com os seus parceiros estratégicos, nos quais  
se inserem: a Direção Regional de Cultura do  
Alentejo, Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa, Faculdade de Ciências Humanas  
e Sociais da Universidade do Algarve, o Departa-
mento de Artes Cénicas da Universidade de Évora  
e o Centro de Estudos em Arqueologia Artes  
e Ciências do Património da Universidade de 
Coimbra.

O ATALAIA Artes Performativas compreende  
um programa de residências de criação que culmina 
com a realização de um festival de artes performa-
tivas que reúne, no Baixo Alentejo, um conjunto 
de artistas/criadores nacionais e internacionais. 
Pretende-se que as residências de criação sejam 
espaços de convivência e intercâmbio de conheci-
mentos e ideias com outros agentes culturais e com 
as comunidades, enquanto fatores integrantes da 
atualidade artística.

Os projetos serão desenvolvidos entre  
01 de julho e 30 de setembro de 2016. 
Os criadores terão a oportunidade de 
apresentar publicamente o trabalho de-
senvolvido entre 01 e 15 de outubro  
de 2016.
O debate e a reflexão sobre a situação atual da Arte 
Contemporânea, o proporcionar de um espaço de 
encontro e intercâmbio entre experiências, ideias 
e diferentes formas de trabalhar, são alguns dos 
pressupostos de todo o processo do projeto Atalaia 
Artes Performativas.
Os projetos acolhidos podem prever o trabalho com 
núcleos específicos da comunidade local, a selecio-
nar mediante critérios definidos com os respetivos 
autores. 
Paralelamente acontecem conversas, oficinas e 
várias apresentações artísticas que compreendem 
uma aposta na educação pelas artes, na criação de 
dinâmicas entre os artistas em residência, artistas 
locais e a comunidade em geral.
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PROGRAMA GERAL 

Abertura do Concurso Internacional 01 Fevereiro, 2016
Início do Programa do Serviço Educativo 01 Março, 2016
Fecho do Concurso Internacional 15 Abril, 2016
Divulgação dos Projectos Seleccionados 02 Maio, 2016
Período de Residências Artísticas 01 de Julho/30 Setembro, 2016
Festival (Apresentações Públicas Finais) 1/15 Outubro, 2016 

ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO 
Serão selecionados até 8 projetos para  
residências de criação e apresentação 
final, em Ourique e Almodôvar.  
Os projetos selecionados serão desenvol-
vidos em residência artística, com uma 
duração máxima de três meses e mínima 
de 4 semanas, a decorrer entre 01 de julho 
e 30 de setembro de 2016. 
As apresentações públicas acontecerão 
entre 01 e 15 de outubro de 2016 e pode-
rão desdobrar-se pelos vários locais pro-
postos. Serão bem acolhidas as propostas 
de trabalho com núcleos específicos da 
comunidade local, nomeadamente, a 
comunidade escolar, núcleos a selecionar 
mediante critérios definidos pelos seus 
autores. 
Os selecionados deverão constituir pro-
jetos concretos de trabalho/investigação 
que incluam, no mínimo, uma apresenta-
ção nos locais onde serão desenvolvidos. 

Regulamento 
    Regulation

THE PARTICIPATION SCOPE
Up to 8 Projects will be selected to the 
residences of creation and final presenta-
tion, in Ourique and Almodôvar.  
The selected projects will be developed in 
artistic residence, having no more than a 
three months extent and no less than four 
weeks, running from july 01st to Septem-
ber 30th.
Public presentations will take place 
between the 01st and the 15th October 
and can be implemented at the several 
proposed places. Working propositions 
involving specific cores of local com-
munity will be most welcome, namely 
scholar community, cores to be selected 
through criteria defined by authors.
Selected creators will build their real 
working/research projects including, at 
least, one presentation at the places where 
they will be developed.
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CRONOGRAMA GERAL
Abertura do Concurso Internacional  
01 março, 2016
Fecho do Concurso Internacional  
01 maio, 2016
Divulgação dos Projectos Seleccionados 
16 maio, 2016
Período de Residências Artísticas  
01 de julho/30 setembro, 2016
Festival (Apresentações Públicas  
Finais) 1/15 outubro, 2016 

ÂMBITO DO PROJETO
Nacional e internacional. 

GENERAL CHRONOGRAM
Opening of the International Contest
01st March 2016
Closing of the International Contest  
01st May 2016
Results Publication
16th May 2016
Artistic Residencies Period  
01st July/30th September 2016
Festival (Final Public Presentations) 
01st/15th October 2016 

THE PROJECT’S SCOPE
National and International
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BOLSA DE APOIO 
Os criadores selecionados terão direito a: 
Estadia em regime de pensão completa, 
em quarto partilhado; 
Visitas aos Concelhos de Ourique  
e Almodôvar;
Auditório ou sala de ensaios, e serviços 
anexos (de acordo com as características 
do projeto);
Transporte para locais de apresentação 
pública final do espetáculo; 
Divulgação (meios impressos e digitais)  
e inserção no programa/guia (impresso  
e digital) do festival. 
Nota: As despesas inerentes às desloca-
ções dos criadores desde os respetivos 
locais de residência até Ourique/Almo-
dôvar, e posterior regresso, não serão 
custeadas pela organização. 
A Organização não se responsabiliza pela 
contratação de seguros para os artistas e/
ou obras, assumindo-se que cada um fica 
responsável pela eventual realização dos 
próprios contratos de seguro.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Podem candidatar-se criadores de todas 
as áreas (dança, teatro, performance, 
música, artes plásticas, multimédia e 
novo circo) nascidos antes de 1998 e que, 
independentemente da sua formação, e 
mediante a documentação apresentada, 
demonstrem ter uma trajetória ou projeto 
de exploração artística no campo das ar-
tes performativas. Englobam-se, nas artes 
performativas, todos os domínios artísti-
cos de cariz performativo, independente-
mente, dos meios por estes utilizados. 
Cabe à organização definir o local onde 
decorrerá a residência de cada projecto. 
Todavia, serão aceites propostas que pre-
vejam como local de residência algum dos 
definidos no programa.
Os criadores responsabilizam-se pela 
concretização do projeto proposto. 

SUPPORT SCHOLARSHI: 
Stay in a complete pension regime, in a 
shared room;
Guided tours to the districts of Ourique 
and Almodôvar:
Auditorium or rehearsal room and cor-
respondent attached services (accordingly 
to the characteristics of the project);
Transportation to the final show presen-
tation places;
Diffusion (both printing and digital 
means) and insertion in the Festival’s 
program/guide (both printing and digital).
Note: Expenses concerning the creator’s 
displacements from their own residence 
places until Ourique/Almodôvar and 
further return are not included in the 
organization costs.
The Organization does not take any 
responsibility on contracting the artists’ 
insurances, or to their works, assuming 
therefore that each one rests responsible 
for the eventual contracting of their own 
insurance

PARTICIPATION CONDITIONS 
Creators of any art areas are welcome 
to apply (dance, theatre, performan-
ce, music, plastic arts, multimedia and 
new circus) once they were born before 
1998 and that, regardless of their acade-
mic formation, and through presented 
documentation, they show having a past 
or an artistic exploitation project in the 
field of the performing arts. We consider 
performing arts field all artistic fields of 
performing frame, regardless of the used 
means.
Up to the Organization defining the local 
of the residence where each project will 
take place. Nevertheless, it will be accep-
ted propositions foreseeing as residence 
place other within the previously defined 
residence place in the program.
Creators will be responsible for the fulfill-
ment of their proposed projects.
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DOCUMENTAÇÃO A ENVIAR
1. Boletim de Inscrição. Que poderá ser 
descarregado em formato pdf/docx. no 
web site: http://atalaiaartesperformativas.
com (a ser enviado/submetido em formato 
.pdf com o nome: BI_[Nome do Criador]);
2. Fotocópia do Cartão de Cidadão/DNI 
ou Passaporte (a ser enviado/submetido 
em formato .pdf com o nome: CC_[Nome 
do Criador]);
3. Curriculum Vitae (abreviado) — má- 
ximo 1 folha — (a ser enviado/submetido 
em formato .pdf com o nome: CV_[Nome 
do Criador]);
4. Poderá ser anexado dossier/portfólio 
de apresentação do trabalho artístico — 
máximo 15 páginas — (a ser enviado/ 
submetido em formato .pdf com o nome: 
P_[Nome do Criador]), ou ligação para 
portfólio online.
Não se aceitam qualquer outro tipo de 
do- cumentos anexados aos ficheiros em 
cima mencionados.

MEIO DE APRESENTAÇÃO/ENVIO
As candidaturas devem ser enviadas, ex-
clusivamente, para o correio electrónico: 
aap@atalaiaartesperformativas.com, 
numa única mensagem, com três a quatro 
documentos, que cumpram as caracterís-
ticas citadas anteriormente. No assunto 
deve constar: AAP’16_[Nome do Cria-
dor].

PRAZO DAS CANDIDATURAS
- O prazo das candidaturas termina  
a 01 de maio de 2016. 
- Não se aceitam documentos enviados 
posteriormente.

DOCUMENTATION TO BE SENT
1. Inscription form. It can be uploaded in 
pdf/docx format at the website:
http://atalaiaartesperformativas.com (to 
be sent/submitted in pdf format with the 
name: BI_[The Creator’s Name]);
2. Photocopy of the ID Card or Passport 
(to be sent/submitted in pdf format with 
the name: CC _[The creator’s Name]):
3. Curriculum Vitae (shortened) — max. 
1 sheet — (to be sent/submitted in pdf 
format with the name CV_[The Creator’s 
Name]);
4. A presentation file/portfolio of the 
artistic work can be attached — max. 
15 pages — (to be sent/submitted in pdf 
format with the name: P_[The creator’s 
Name]), or a link to the online portfolio.
Any kind of attached documents other 
than the above mentioned are not accep-
ted.

MEANS TO PRESENTATION/SENDING
The appliances must be sent, exclusi-
vely, through electronic mail, to: aap@
atalaiaartes perfromativas.com, in a 
single message, with 3 or 4 documents, 
complying the characteristics mentioned 
previously. On the Subject must be writ-
ten: AAP’16_[The Creator’s Name].

DEADLINE OF THE APPLIANCES
- The deadline of the appliances ends on 
May 01st, 2016.
- Documents sent after that date will not 
be accepted.
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CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
- Propostas que apresentem um projecto 
de experimentação-investigação dentro 
das artes performativas.
- Propostas que demonstrem uma boa 
relação entre conceptualização, execução, 
praticabilidade técnica e artística.
- Propostas que apresentem de uma forma 
criativa uma acção pertinente e estimu-
lante com a comunidade local.

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
- A decisão do júri, será publicada no web 
site http://atalaiaartesperformativas.com/, 
segunda-feira, 16 de Maio de 2016. 

GRAVAÇÃO E DIFUSÃO DE IMAGENS 
A submissão da candidatura pressupõe 
a aceitação, por parte dos criadores, da 
gravação e difusão das imagens recolhi-
das durante o processo e apresentação 
final do trabalho, em suportes digitais e 
impressos. 

ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 
A participação no ATALAIA Artes 
Performativas 2016 pressupõe a total 
aceitação deste regulamento. 
A instituição ATALAIA - Associação dos 
Amigos da Cultura e das Artes, reserva-se 
o direito de decidir, da forma que consi-
dere mais oportuna, qualquer situação 
não prevista neste mesmo regulamento.

SELECTION CRITERIA
-Proposals presenting a experimentation-
-research project within the performing 
arts
-Proposals showing a fine relationship 
between conceptualization, execution, 
technical and artistic practicability.
-Proposals presenting in a creative way a 
pertinent and stimulating action with the 
local community

SELECTION RESULTS PUBLICATION
The jury decision will be published in the 
web site http://atalaiaartesperformativas.
com on the 16th of may, 2016, Monday.

RECORDING AND DIFFUSION OF IMAGES
The submission of the appliance implies 
the acceptance, by the creators, of the 
recording and diffusion of all images 
collected during the process and the final 
presentation of the work, on both digital 
and printing supports.

ACCEPTANCE OF THE REGULATION
The participation on the ATALAIA Artes 
Performativas 2016 (2016 Performing 
Arts) implies the full acceptance of this 
Regulation.
The institution ATALAIA – Associação 
dos Amigos da Cultura e das Artes (The 
Friends of Culture and Arts Association) 
reserves the right to decide, in the way it 
considers more adequate, any situation 
not foreseen in this Regulation.
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ATALAIA

+351 28 651 22 63

Rua Gago Coutinho, 31, 

7670-289 Ourique, Portugal

aap@atalaiaartesperformativas.com


