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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS LOULÉ 2021 
 
 

No âmbito do Programa de Apoio à Gestão da Crise Económica e Social, a Câmara Municipal de Loulé, através 

do Cineteatro Louletano, promove o desenvolvimento de residências artísticas e de espaços de formação 

cultural à escala local (medida (CE.4) que se destina a dar espaço aos criadores para que possam realizar a 

criação dos seus projetos artísticos em Loulé nas várias áreas: dança, música, teatro e projetos artísticos 

para crianças e jovens (arte para a infância/juventude) e que, em simultâneo, possibilitar que contacte com 

a comunidade escolar e público em geral através do desenvolvimento de ensaios abertos, workshops ou 

outros formatos. 

Assim, abrem-se as candidaturas para o programa de Residências Artísticas Loulé 2021 que têm como 

objetivo promover, estimular e incentivar a criação artística, para novos projetos, possibilitando aos artistas 

tempo para estar, refletir, criar e transformar. Assim, estas residências vão permitir aos artistas uma 

residência física no Palácio Gama Lobo e a utilização de outros espaços municipais para o desenvolvimento 

da residência. 

O Palácio Gama Lobo, com uma comunidade criativa residente na área do design e do artesanato, permitirá 

eventualmente um suporte adicional para a experimentação e para a pesquisa dos artistas em residência. 

 

DATAS 

Durante o ano de 2021 e nos períodos de  

junho > 11 a 25 

julho > 1 a 9 

agosto > 9 a 23 

setembro > 1 a 13 

A organização disponibiliza alojamento no Palácio Gama Lobo, espaços de ensaio, meios técnicos, assim 

como bolsa de residência para refeições e produção. 

 

RESIDÊNCIAS 

1 de teatro, 1 de música, 1 de dança, 1 projeto artístico para crianças e jovens  

 

DESTINATÁRIOS 

Atores, encenadores, coreógrafos, bailarinos, performers e músicos. 

 

TEMPO DA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA  

Mínimo de 5 dias de residência  

Máximo de 15 dias de residência 
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DATA/ PRAZO DE CANDIDATURA 

15 de março a 15 de abril de 2021 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA + INFORMAÇÔES 

www.cineteatro.pt  

 

ACESSIBILIDADE 

Os espaços têm acesso para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

CANDIDATURAS 

Devem preencher o formulário de candidatura, anexando uma breve apresentação do projeto a desenvolver 

em residência, número de pessoas/participantes na residência (num máximo de 10 pessoas), currículo 

artístico dos participantes e envio de links para projetos realizados. 

Serão valorizadas as candidaturas que se proponham realizar projetos que tenham ou potenciem uma 

relação com o território e realizem parcerias com estruturas sediadas no concelho e/ ou na região. 

Serão ainda valorizadas as candidaturas que proponham a realização de ensaios abertos, workshops ou 

outros formatos. 

Os candidatos deverão apresentar as suas propostas à Câmara Municipal de Loulé através do Cineteatro 

Louletano via e-mail – cmloule@cm-loule.pt   

Cada candidatura deverá ser instruída com os seguintes dados, a registar na FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: 

• Área Artística 

• Denominação do projeto 

• Direção Artística 

• Elementos artísticos e/ou técnicos da residência 

• Descrição do projeto 

• Orçamento para a residência (para além do alojamento e espaço já cedidos pela organização) 

• Biografia dos artistas e técnicos 

• Nome, telefone/telemóvel, morada, e-mail 

 

 

APOIOS A ATRIBUIR ÀS BOLSAS DE RESIDÊNCIAS ARTÍSTICA 

Será atribuído um valor financeiro de apoio para a concretização da residência, para além de alojamento, 

espaço de trabalho e equipamento técnico. 

 

 

 

http://www.cineteatro.pt/
mailto:cmloule@cm-loule.pt
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ANEXOS 

1. FICHA TÉCNICA DOS QUARTOS 
 
O alojamento do Palácio Gama Lobo, propriedade e gestão da Câmara Municipal de Loulé, destina-se à 

utilização para residências criativas, artísticas ou outras iniciativas organizadas pela autarquia ou por outras 

entidades com o apoio da Câmara Municipal de Loulé ou para residências criativas por autoproposta, de 

acordo com as Normas existentes.  

O espaço de alojamento é composto por quartos e camaratas, e espaços de apoio distribuídos da seguinte 

forma: 

- Camarata 1 – 4 camas e 2 WC 

- Camarata 2 – 6 camas e 1 WC 

- Quarto 1 – 2 camas sem WC 

- Quarto 2 – 1 cama com WC 

- Quarto 3 – 2 camas com WC 

- Quarto 4 – 2 camas sem WC 

-  3 WC de uso comum com duche 

- Cozinha partilhada (equipada com máquina de lavar loiça, microondas, frigorífico, talheres, loiça) 

- Sala de Conferências - 60m2 com 55 cadeiras e mesas disponíveis nessa sala 
(Equipamento vídeo e/ou áudio disponível – videoprojector + tela 2x2m) 

 

A entrada dos ocupantes do alojamento será efetuada, após as 23:00h, pela porta exterior para o 

estacionamento traseiro do edifício.  

A cada ocupante é entregue um cartão magnético que permite abrir apenas a porta do seu quarto (os WC 

comuns e a cozinha não necessitam de cartão). 

Serão facultadas chaves da porta exterior que serve o acesso à área de alojamento do edifício, não sendo 

permitida a sua cópia. 

Por cada cama é disponibilizado lençol, edredão, colcha, toalha de rosto, toalha de banho e tapete de banho. 

Se necessário, e a pedido, será disponibilizado cobertor. 

Deverão ser acauteladas as regras de segurança do edifício. 
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2. EQUIPAMENTO TÉCNICO DISPONÍVEL NO SOLAR DA MÚSICA NOVA 

 

LOTAÇÃO 

120 lugares 
 

CAMARINS 

CAMARIM 01 – Piso 0 – 4 pax 
CAMARIM 02 – Piso 0 – 4 pax 

 

DIMENSÕES 
PALCO 6m largura X 4m profundida X 0.4m altura 

SALA 10.60 m largura X 14.00 m profundidade X 5.20 m pé-
direito (altura inferior das varas) 

 
ILUMINAÇÃO 

Mesa de Mistura: 
01 MA2 Fader Wing on PC 
Software Version mode2 
3.9.60.3 (Updates posteriores a 
confirmar) 1 Linhas de DMX 
Linha 1 Convencional 
5 Varas de 
iluminação 
6 canais de dimmer por vara 
(espelhado) 12 canais de dimmer no 
chão 

 
PROJECTORES 

 
 

12 PAR64    1000W 

05 Recorte ETC SourceFourJr Zoom25º-50º 575W 

06 PC RobertJuliat Lutin ComPalas 1000W 

04 PC Selecom Acclaim ComPalas 650W 
04 Par led Leding SolarZoom RGBW 12canais  

 
 

NOTA: - As varas são fixas 

- A 1ªVara 4 Pc Selecom Acclain 650W Contras 

- 2º Vara 4 PC Robert Juliat 1000W 2 Luz de Publico 2 Geral palco 

- 3º Vara 5 Recortes pontuais Frente mais 2 PC’s 1000W Geral Frente 

- 4º Vara Video Projector 

- 5º Vara livre 

 
 

(Qualquer uma destas instalações são fixas e não poderão ser desmontadas/alteradas e por isso 

não constam da lista de equipamento)
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DIMMERS: 

04 x 12 canais ETC 

 

 
FILTROS: 

 

ROSCO E-COLOR 

 
 

#020 

#022 

#026 

#068 

#071 

#079 

#110 

#115 

#119 

#124 

#126 

#128 

#156 

#165 

#170 

#180 

#181 

#182 

#200 

#201 

#202 

#204 

#205 

#209 

#257 

 
 

Medium Amber 

Dark Amber 

Bright Red 

Sky Blue 

Tokyo Blue 

Just Blue 

Middle Rose 

Peacock Blue 

Dark Blue 

Dark Green 

Mauve 

Bright Pink 

Chocolate 

Daylight Blue 

Deep Lavander 

Dark Lavender 

Congo Blue 

Light Red 

CTB Double 

FULL CTB 

HALF CTB 

FULL CTO 

½ CTO 

3 Neutral Density 

Quarter Hanover Frost 
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SOM 

Mesa de Mistura 

DiGiCO SD9 

SoftwareVersion 11.0.1143 
(a confirmar) 

 

08 input Local 
32 input D Rack 
08 Output analog Local 
16 Output analog D Rack 

 

OutBoard: 

Numark CDN77 USB 

 

Colunas de Som: FOH 

 
02 d&b audio technik 12S TopPA 
02 d&b audio technik B4 SubPA 
02 d&b audio 10” FrontFill 

 
 

MONITORES 
 
 

06 d&b audio technik Max12 

 

AMPLIFICADORES 

 

01 d&baudiotechnik D20 PA 
05 d&baudiotechnik D12 Monitores 

 
 

MICROFONES 
 
 

03 Audio-Technica Pro35 
08 Shure SM57 
08 Shure SM58 
03 
01 

Shure 
Shure 

SM81 
SM91 

 

 

CAIXAS INJECÇÃO DIRECTA 

06 BSS AR113 activa 
 
 

   

https://www.musicstore.com/pt_PT/EUR/Numark-CDN77-USB-Dual-USB-MP3-Player/art-DJE0003983-000


8 
 

TRIPÉS 

 
06 Konig&Meyer 259 Smallmicstand black 
16 Konig&Meyer 21070 Standardmicstand black 

 
 

VÍDEO 

 
Mesa de mistura de video 

Roland VR-50HD (ligações VGA, 

HDMI,SDI) 

Leitor DVD-
R/BD 
Projector 
Laser 
Projector 

Tela Projecção Micro Perfurada: 

Dimensões: 5m comprimento x 4altura 

(Tela de projecção atrás da 1ª vara de iluminação) 

 

 


