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Antes de proceder à sua inscrição ou do seu educando, certifique-

-se de que leu toda a informação sobre o SUMMER LAB’20 no site 

da Companhia Paulo Ribeiro e do Teatro Viriato, nomeadamente, o 

Regulamento. Se ainda tiver dúvidas e/ou questões, contacte: 

Por e-mail: bilheteira@teatroviriato.com

Por telefone: 232 480 110

DATAS E LOCAL

O SUMMER LAB’20 realiza-se de 13 a 19 de julho de 2020.

As aulas decorrem no Teatro Viriato e no Lugar Presente (edifício 

contíguo). Os espaços serão apresentados aos participantes pela 

nossa equipa no primeiro dia do SUMMER LAB’20.

PARTICIPANTES

Os participantes serão distribuídos pelos seguintes grupos:

Grupo A: Dos 15 aos 18 anos (estudantes de Dança)

Grupo B: m/ 18 anos (estudantes e profissionais de Dança)

Grupo C: m/ 18 anos (não profissionais com experiência em Dança)

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas até 12 de junho de 2020 em: 

www.teatroviriato.com

e/ou na bilheteira física do Teatro Viriato.

(lotação limitada: 16 vagas para cada um dos grupos).

Além de preencher o formulário de inscrição, para ver confirmada a 

sua inscrição deverá proceder ao respetivo pagamento.

PAGAMENTO

220€ > Grupos A e B (5 aulas diárias/7 dias)

155€ > Grupo C (4 aulas diárias/7 dias)

O pagamento do valor total relativo à frequência 

do SUMMER LAB’20 poderá ser faseado:

- 20% no ato de inscrição;

- os restantes 80% até 01 de julho de 2020.

Esse pagamento pode ser feito na bilheteira física do Teatro Viriato 

ou por transferência bancária para a conta do CAEV com o IBAN 

PT50 0010 0000 3196 0450 0012 8. 

Neste caso, os comprovativos de pagamento devem ser enviados 

para bilheteira@teatroviriato.com, com indicação do nome do par-

ticipante a que se referem.

ALOJAMENTO

Durante o SUMMER LAB’20, a Companhia Paulo Ribeiro e o Teatro 

Viriato asseguram – através de um protocolo com o Instituto Po-

litécnico de Viseu (IPV) – condições especiais de alojamento nas 

residências (feminina e masculina) dos Serviços de Ação Social do 

IPV (lotação limitada).

O alojamento só pode ser reservado após confirmação da inscri-

ção pela nossa equipa através de bilheteira@teatroviriato.com. O 

pagamento do alojamento será feito no primeiro dia do SUMMER 

LAB’20. Mais informações em “Alojamento e Refeições”.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

programa intensivo de formação em dança

13 -19 JUL’20
teatro vir iato,  viseu


