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ENTRELAÇADOS, Festival de Dança Contemporânea 

 

Espetáculos 

1 – Os teatros/espaços destinados à realização dos espetáculos, deverão seguir as regras 
de distanciamento físico impostas pela DGS; ou seja, a ocupação da sala deverá se 
restringir aos lugares que poderão ser ocupados, devendo estar devidamente 
assinalados os lugares que não podem ser ocupados. 

2 – Todos os espetadores e demais técnicos presentes na sala deverão usar máscaras 
durante a permanência no recinto. 

3 – Haverá sinalização indicando circuitos de ENTRADA e SAÍDA do público, a qual deverá 
ser respeitada por todos, a fim de evitar aglomerações e cruzamentos de pessoas. 

4- Toda a sala deverá ser limpa e desinfetada antes e depois de cada espetáculo. 

5- O espaço deverá ter à entrada e em alguns pontos do corredor botijas de álcool gel 
para a desinfeção das mãos. 

6 – No que respeita aos artistas que fazem parte do espetáculo, será permitida um 
máximo de 5 artistas no palco de cada vez, com exceção das Companhias profissionais 
que deverão ter seu próprio plano de contingência. 

7 – Espetáculos ao ar livre – para a realização dos espetáculos ao ar livre serão 
delimitados espaços assinalados com fita de marcação, círculos ou cadeiras distanciadas 
de 1,30m uns dos outros, onde deverão estar o público. O espaço será vedado não 
permitindo a permanência e aglomeração de pessoas para além das permitidas nos 
lugares marcados. 

8 – Com relação as atividades realizadas na Casa Manuel Teixeira Gomes; Mostra de 
Vídeo-dança e Exposição fotográfica, serão permitidos a entrada de, no máximo 14 
pessoas de cada vez, acrescido de até 4 pessoas da produção, devendo todos os 
presentes usarem máscaras durante a permanência no recinto. 

 

Workshops e Formação 

 

1- O Número máximo de alunos permitidos dentro do estúdio deverá obedecer as  
regras de distanciamento físico de 1,30m. Assim, e de acordo com o tamanho dos 



estúdios definimos para a Academia de Dança de Lagos um máximo de 14 alunos 
praticantes e o professor, para Casa das Artes e sala de Ensaios do TEMPO, um máximo 
de 10 alunos e o professor, para a Nave do Pavilhão Gimnodesportivo , um máximo de 
24 alunos e o professor.   

2- Os professores deverão usar máscaras durante toda a atividade. 

3- Não ´permitida a utilização de balneários, devendo os praticantes virem devidamente 
equipados de casa. 

4- Em caso de necessidade de utilização do balneário/casa de banho, só será permitida 
a permanência de 3 pessoas de cada vez. 

5- Não é permitida a participação de pessoas infetadas com Covid-19 nas atividades. 

6 – Os praticantes deverão higienizar as mãos a entrada e a saída do estúdio. 

7 – O estúdio deverá ser limpo e desinfetado antes e depois de cada atividade. 

8 – Em cada atividade deverá ser feito o registo de presenças dos participantes em que 
deverá constar o nome completo e o contato dos mesmos. 

9 – Os estúdios deverão ser devidamente arejados. 

10 – Com relação as regras dos espaços, este deverão cumprir o disposto nos itens 3, 4 
e 5 referidos nos ESPETÀCULOS. 

11 – Serão afixados cartazes à entrada dos estúdios indicando as regras a cumprir pelos 
praticantes durante o evento. 

12 – Caso se verifique algum suspeito infetado, este será dirigido ao isolamento e 
contatado o SNS. 
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