
nome [artista | companhia]

direção artística

morada

código postal

tel / telm

site

e-mail

país

candidaturas 2 a 30 de setembro de 2022

formulário de candidatura

25 › 28 maio 2023

designação do projeto artístico / espetáculo

nº total de participantes em cena

duração (máx. 30 min.)

nomes participantes [equipa artística / técnica]

tempo de desmontagemtempo de montagemdimensões mínimas de cena

formato horário
itinerantefixo noturnodiurno

tipologia

artes de rua circo contemporâneo cruzamentos disciplinares

inscrições program@imaginarius.pt

anexos obrigatórios [marque com x]
nota biográfica dos artistas
[máx. 500 carateres]

sinopse do projecto [máx. 300 carateres]

descrição geral do projeto

esboço cénico

rider técnico

Os dados pessoais recolhidos 
através deste formulário são 
processados nos termos definidos 
no Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados Pessoais 
(RGPD) – Regulamento nº 2016/ 
679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016 
– e na Política de Privacidade do 
Município de Santa Maria da Feira 
https://cm-feira.pt/web/guest/pol
%C3%ADticas-de-privacidade

Os dados recolhidos serão utiliza-
dos unicamente para o fim a que 
se destinam – Concurso Chamada 
– Apoio à Criação Local.

Confirmo que li e aceito o 
RGPD e a Política de 
Privacidade.

Desejo receber newsletters e 
conteúdos promocionais do 
Imaginarius para os contac-
tos facultados

Declaro que tenho conheci-
mento e estou de total 
acordo com as normas de 
participação na Chamada 
– Apoio à Criação Local'23.

períodos de residência disponíveis

(ordene por preferência de 1 a 6)

08 a 20 nov. 2022

21 nov. a 04 dez. 2022

09 a 22 jan. 2023

23 jan. a 04 fev. 2023

06 a 18 fev. 2023

20 fev. a 05 mar 2023
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