
TRANSMISSÃO 
 Ciclo de Teatro do Imaginário 

Convocatória para textos para teatro radiofónico 

 

UMCOLETIVO & AS CRIANÇAS LOUCAS pretendem, através desta convocatória, estimular autores           
e autoras para a escrita de textos para teatro radiofónico, originais e em língua portuguesa, que                
possam ser gravados e emitidos no contexto de TRANSMISSÃO Ciclo de Teatro Radiofónico, que              
teve a sua edição 0 em 2020, numa parceria com a Antena 2 e cerca de quinze rádios locais,                   
regionais e internacionais. Em 2021, TRANSMISSÃO vai para o ar em novembro e quer contar com                
novas vozes e novas letras para uma nova escuta! 

 

A presente convocatória rege-se pelo seguinte regulamento: 

1. Não há quaisquer restrições de nacionalidade, idade, género e residência, para efeitos            
de submissão a esta bolsa, desde que os trabalhos enviados sejam redigidos em             
língua portuguesa. 

 

2. Os trabalhos, individuais ou em coautoria, terão de ser inéditos e, para efeitos             
concursais, deve ser enviada a sinopse e um excerto ou cena do texto, com tema e                
género livres. 

 
2.1. Os trabalhos não podem, até à data de Transmissão, ser levados ao             
conhecimento do público sob quaisquer formas (Encenação, Edição, etc.). 
 
2.2.  Não há limite para o número de personagens. 
 
2.3. O projeto de trabalho deve ser pensado para uma sessão de teatro radiofónico              
com duração de até 15 minutos. 
 
2.4. A sinopse e o excerto ou cena deverão ser enviados até ao dia 28 de Fevereiro                 
de 2021. 

 

3. A bolsa de criação do texto tem o valor monetário de €300.00. 
 
3.1. Serão atribuídas duas bolsas, uma para criação para a infância e outra para              
criação destinada ao público em geral. 
 
3.2. A atribuição da bolsa pressupõe que as companhias possam estar isentas do             
pagamento dos direitos de autor relativos à emissão do texto no contexto do             
TRANSMISSÃO. 
 
3.3. A escolha do elenco que irá interpretar as peças escolhidas na presente             
convocatória é da inteira responsabilidade das entidades organizadoras do ciclo          
TRANSMISSÃO. 

 



 

4. As candidaturas apresentadas serão avaliadas por um júri composto por um elemento            
d’As Crianças Loucas, um elemento do UMCOLETIVO e por uma convidada,           
respetivamente Raquel Oliveira, José Pinto e Caplan Neves. 

 
4.1. A atribuição da bolsa é da inteira responsabilidade do júri, reservando-se a este              
o direito de não a atribuir. 
 
4.2.  Das decisões do júri não haverá recurso. 

 

5. Para fins concursais, os autores deverão, aquando do envio da sinopse e da cena ou               
excerto, indicar se pretendem concorrer para a infância ou para público em geral. A              
referida sinopse e cena/excerto deverão ser enviadas para o email          
transmissao.na.radio@gmail.com.  

 

6. O júri deliberará, informando todos os concorrentes, até ao dia 31 de março de 2021. 

 

7. A versão final do texto deverá ser entregue até 30 de maio de 2021. Durante o                
processo de oficina literária, havendo interesse de quem escreve e do UMCOLETIVO &             
As Crianças Loucas, poderão ser agendadas leituras com o elenco. 

 

 

 

 

 

 

Para quaisquer esclarecimentos, por favor, usem os nossos contactos: 
transmissao.na.radio@gmail.com / + 351 912 281 068 / + 351 912 533 539 

 

mailto:transmissao.na.radio@gmail.com

