
 

 

 

 

Open Call – Festival Aqui ao Lado 2021 

Introdução 

O Festival Aqui ao Lado é uma produção da Narrativa Aleatória – Associação Cultural. A 3º 

edição vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de Setembro de 2021, no Centro Lúdico de Massamá. 

Será uma versão adaptada às circunstâncias pandémicas em que nos encontramos. 

Definição do objectivo 

O Festival Aqui ao Lado expressa-se na organização de actividades culturais, assente em dois 

pilares fundamentais: 1º Contribuir para a educação cultural, o entretenimento, o bem-estar 

da população e a sua integração; 2º Potenciar um espaço de difusão artística para todos 

aqueles que necessitam de um espaço para dedicar as suas obras, criar portefólio e ganhar 

experiencia.  

Oferecendo assim, conteúdos artísticos e culturais diversificados, produzidos e desenvolvidos 

principalmente no seio da comunidade local e arredores. O Festival contempla concertos, 

teatro, dança, cinema, artes plásticas, workshops, oficinas e instalações. 

Estrutura  

O recinto, já vedado, contará com uma entrada e uma saída independente, uma lotação de  

125 de público e 25 de organização, será obrigatório o uso de máscara e distanciamento físico, 

mesmo sendo um recinto ao ar livre. 

O recinto contará com um palco principal, onde decorrerá toda a programação. 

Vagas 

Número de concertos na programação disponíveis: 8;  

Número de teatro/artes circenses/outros na programação disponíveis: 4; 

Número de workshops/oficinas de relaxamento na programação disponíveis: 4. 



Inscrição 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwXwd2UpGbZtTB53RX5pvHkIX2t02SFmdu06

UwrHtng60bqg/viewform 

Condições de participação: 

A inscrição é para qualquer artista, menos projectos que tenham participado em edições 

anteriores 

É obrigatório que todos os participantes sejam provenientes do Open Call. 

Cada projecto será apresentado uma única vez no placo.  

Cada participante terá de respeitar meticulosamente o horário de montagens, desmontagens, 

teste de sons e tempo de participação. Ou a sua participação poderá ser colocada em causa. 

Será exigida uma conduta de respeito e boa ética para com qualquer elemento da produção, 

equipa técnica e voluntários. Caso contrário a sua participação ou pagamento de cachê poderá 

ser posto em causa. 

Todas as exigências terão de ser expostas na inscrição, nada será providenciado na data que 

não tenha sido acordado anteriormente. 

Cada participante terá apoio técnico durante o evento de luz e de som caso se aplique.  

Poderão recorrer a ajuda nas montagens e desmontagens se existirem voluntários ou técnicos 

disponíveis. 

O caché é indicado na candidatura e pago na semana seguinte ao festival, dependente sempre 

da entrega de um recibo. 

Todos os participantes que sejam seleccionados cedem directamente a imagem para 

comunicação, e se necessário, será utilizado o seu projecto nos meios de comunicação (ex: 

músicas, fotos, ect…). 

Calendarização 

Open Call – até 5 de Setembro de 2021; 

Avaliação e resultados – até 8 de Setembro. 
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