
1

OBJETIVOS

O “Projeto Jovens Bailarinos” é uma iniciativa da CPR VISEU, com 

o apoio do Município de Viseu e o financiamento do Viseu Cultura, e 

tem como principais objetivos:

• Selecionar o máximo de 6 alunos de instituições de ensino de 

dança a nível nacional, com o objetivo de proporcionar uma 

oportunidade de integrarem um processo de criação, em con-

texto pré-profissional, usufruindo de todas as condições artísti-

cas, técnicas e de produção de uma estrutura profissional;

• Proporcionar aos futuros bailarinos a possibilidade de trabalha-

rem com coreógrafos e profissionais da dança de renome nacio-

nal e internacional;

• Contribuir para a criação de um projeto que permita aos jovens 

alunos de dança do território nacional desenvolverem as suas 

capacidades técnicas e artísticas, potenciando a transição en-

tre o contexto da formação e o início de uma carreira profis-

sional.

ÂMBITO

Este regulamento é aplicável a todos os intervenientes no “Projeto 

Jovens Bailarinos”: instituições de ensino de dança, como represen-

tantes dos candidatos e/ou participantes, assim como aos próprios 

participantes, coreógrafos e profissionais de dança envolvidos na 

criação e CPR Viseu.

CANDIDATURA(S):

As instituições de ensino de dança podem candidatar até 2 alunos 

ao “Projeto Jovens Bailarinos”, desde que cumpram os seguintes 

requisitos:

• as candidaturas devem ser feitas através do preenchimento e 

envio do formulário de candidatura disponível no site da CPR 

Viseu (www.companhiapauloribeiro.com) até 24 de abril. O for-

mulário de candidatura é constituído por:

• dados da instituição de ensino em dança;

• dados do(s) candidato(s);

• link para um vídeo do candidato com, no mínimo, 1 minuto;

• deverá ser anexada uma fotografia de rosto e a carta de 

motivação de cada um dos candidatos;

• os candidatos deverão ter entre os 16 e os 18 anos de idade (à 

data limite da inscrição);

• os candidatos deverão demonstrar ter competências nas téc-

nicas clássica e contemporânea, assim como competências ao 

nível da criatividade e interpretação.

A candidatura é da responsabilidade da escola que o aluno frequen-

ta, assim como o acompanhamento de todas as fases do projeto 

(caso o aluno seja selecionado), nomeando, para isso, um respon-

sável.

PRÉ-SELEÇÃO E AUDIÇÃO:

Os candidatos poderão estar sujeitos a uma pré-seleção, baseada 

na carta de motivação e no vídeo enviado.

Comunicação dos resultados da pré-seleção e convocatória para a 

audição até 22 de abril 2019, por e-mail, enviado às instituições de 

ensino em dança.

REGULAMENTO
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Audição dos selecionados: 27 de abril de 2019.

A CPR Viseu e os profissionais de dança convidados não serão res-

ponsáveis por qualquer lesão, perda de objetos pessoais ou dano de 

qualquer tipo durante a audição.

Comunicação dos resultados da audição até 04 de maio 2019, por 

e-mail, enviada às instituições de ensino de dança.

A decisão final será, exclusivamente, da responsabilidade dos co-

reógrafos envolvidos. No caso de alguma contestação por parte 

de uma das escolas de dança envolvidas, os coreógrafos não serão 

obrigados a comentar, mas caso decidam fazê-lo, poderão proceder 

ao envio de uma explicação.

CRIAÇÃO E ESTREIA:

Processo de Criação: 

01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho (sáb e dom).

Estreia do Espetáculo: 06 ou 07 de julho (a confirmar).

RESPONSABILIDADES DA CPR VISEU:

Garantir:

• um espaço de trabalho com todas as condições necessárias ao 

bom desenvolvimento do processo de criação com os coreógra-

fos envolvidos;

• uma aula de aquecimento nos dias de ensaios durante o proces-

so de criação, assim como nos dias de apresentação do espe-

táculo;

• a presença nos ensaios dos coreógrafos que irão desenvolver 

todo o processo de criação, assim como de um ensaiador;

• as viagens de ida e volta em comboio ou autocarro (caso seja 

necessário) dos alunos selecionados nos dias definidos para en-

saios e apresentações do espetáculo;

• o alojamento em Viseu (nas Residências de Estudantes da Ação 

Social do Instituto Politécnico de Viseu) e alimentação nos dias 

definidos para ensaios e apresentações do espetáculo;

• a CPR Viseu e o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) não se res-

ponsabilizam pela supervisão dos participantes durante a sua 

estadia nas Residências de Estudantes da Ação Social do IPV, 

que dispõem de vigilante durante 24h;

• os participantes usufruem de um seguro durante os ensaios do 

processo de criação e apresentação no Teatro Viriato;

• o transporte entre a estação de autocarro ou comboio e o lo-

cal de alojamento (Residências de Estudantes da Ação Social 

do Instituto Politécnico de Viseu) no dia de chegada e de partida 

dos participantes;

• o transporte entre o alojamento e o local de ensaios (Estúdio da 

CPR Viseu, Teatro Viriato), em horários pré-definidos. Em caso 

de atraso dos participantes relativamente ao horário e ponto de 

encontro estabelecidos, a CPR Viseu não se responsabiliza por 

esse transporte. Todas as deslocações extraordinárias serão 

da responsabilidade dos participantes;

• certificado de participação.

RESPONSABILIDADES DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO DE DANÇA:

Ser o representante do aluno em todas as questões logísticas, ser-

vindo de intermediário entre a CPR Viseu e os encarregados de 

educação.

Ser responsável pelo cumprimento por parte do aluno de toda a ca-

lendarização proposta e devidamente comunicada pela CPR Viseu.

Promover a divulgação do projeto.

Obter as autorizações de participação na audição e no projeto, as-

sim como declarações de captação, tratamento e cedência de direi-

tos de imagem, junto aos encarregados de educação, em conformi-

dade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados;

Disponibilizar toda a informação ou documentação solicitada pela 

CPR Viseu no prazo definido.

Informar a CPR Viseu de alguma lesão, medicação especifica, pro-

blemas físicos, psicológicos ou restrições/limitações de qualquer 

género para que se possam garantir as melhores condições aos 

alunos no decorrer do projeto.

RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES

Cumprir com todas as regras de funcionamento, preservação e de 
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segurança de todos os espaços por onde circulam durante o “Proje-

to Jovens Bailarinos”. O mesmo é aplicado às Residências dos Ser-

viços de Ação Social do IPV (http://www.ipv.pt/sas/alojamento.htm), 

onde ficarão alojados.

Não fotografar, filmar ou fazer gravação de som no interior do Estú-

dio, exceto se for previamente autorizado pelos coreógrafos e dire-

tores artísticos do “Projeto Jovens Bailarinos”.

INSTALAÇÕES, LOCAIS E DATAS

As instalações existentes e suscetíveis de utilização no âmbito des-

te “Projeto Jovens Bailarinos” são: Estúdio da CPR e camarim afeto 

ao mesmo, no Teatro Viriato.

A audição e o processo de criação decorrem no Estúdio da CPR 

Viseu, no Teatro Viriato, em Viseu.

Os ensaios de palco e a apresentação do espetáculo serão realiza-

dos no Teatro Viriato, em Viseu.

No caso de surgirem futuras datas de apresentação (digressão) se-

rão atempadamente comunicadas à instituição de ensino de dança.

CAPTAÇÃO DE SOM E IMAGEM

Durante o “Projeto Jovens Bailarinos” podem ser recolhidas ima-

gens (vídeo e fotografia) pela CPR Viseu para a realização de um 

filme-documentário que será apresentado no mesmo dia da estreia 

do espetáculo, mas também para fins de divulgação deste projeto.

Será necessária a assinatura de uma declaração de consentimento 

de captação, tratamento e cedência de direitos de imagem. No caso 

dos menores de idade, a declaração deve ser assinada pelos encar-

regados de educação dos participantes.

Os participantes não podem, sob nenhuma circunstância, reivindi-

car direito de reclamar a propriedade dessas imagens.

A entrega das declarações supracitadas devidamente preenchidas 

à CPR Viseu é da responsabilidade das escolas que representam o 

candidato selecionado.

DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DO PROJETO

Em caso de desistência de um dos participantes no decorrer da 

criação, a escola que o representa deverá informar a CPR Viseu do 

caso, ficando excluída a possibilidade de substituição desse aluno 

por outro.

Perante um eventual comportamento impróprio suscetível de afetar 

ou perturbar a CPR Viseu e seus profissionais de dança envolvidos 

no decorrer do projeto, quer seja nos espaços de ensaio, apresen-

tação ou local de alojamento, demonstrando desrespeitar a paz 

pública ou de utilizar os espaços para práticas ilícitas, dará à CPR 

Viseu o direito de excluir qualquer participante do projeto. Neste 

caso, a CPR Viseu deverá comunicar à escola representante do 

aluno a sua decisão, ficando excluída a possibilidade de substituição 

por outro aluno.

apoio financiamento parceiro


