
I Concurso do Pancadas Mostra de Teatro Cómico  
 
A associação cultural Teatro ao Minuto com o apoio da Câmara Municipal de Cascais 
organiza um concurso que tem como fim dar a conhecer um espetáculo original aos 
cascalenses.  
 
Regulamento 
 
1 - Concorrentes 
 
1.1 Serão aceites candidaturas individuais ou em grupo, pertencentes ou não a grupos de 
teatro e associações culturais. 
1.2 É permitida apenas as candidaturas a jovens até aos 35 anos. No caso dos grupos, pelo 
menos metade do grupo terá que ter até 35 anos. 
1.3 São aceites jovens de todos os concelhos e de todas as nacionalidades. 
1.4 Os concorrentes poderão candidatar-se com um ou mais espectáculos de teatro 
originais. 
 
 
2 - Espetáculo e data da sua apresentação 
 
2.1 Os espetáculos a concurso têm de ter um texto original de um ou mais membros do 
grupo. 
2.2 Os espectáculos podem já ter sido apresentados noutras salas. 
2.3 Para concorrer é necessário enviar o CV de todos os membros do grupo, a ficha técnica 
do espectáculo e uma descrição com no mínimo 2000 caracteres e no máximo 3500 
caracteres. 
2.4 As candidaturas deverão ser enviada para o e-mail: pancadas@teatroaominuto.pt entre 
dia 4 de Fevereiro e dia 27 de Fevereiro às 23h59min.  
 
3 - Júri 
 
3.1 Faz parte do júri elementos da equipa da Associação Cultural Teatro ao Minuto e da 
Cascais Jovem. 
3.2 As decisões do júri são insusceptíveis de recurso. 
 
4 - Prémio 
 
4.1 O prémio para o vencedor do concurso é a sua participação na Mostra de Teatro 
Pancadas no dia 30 de Março às 21h30 e um prémio no valor total de 500€. 
4.2 Não serão atribuídos prémios “ex-aequo”. 
4.3 O júri pode atribuir até duas menções honrosas. 
4.4 O júri não é obrigado a atribuir o prémio, se assim o entender.  
4.5 O vencedor terá de enviar a classificação etária da peça até ao dia 23 de Março caso 
não o faça perde o direito ao prémio. 


