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REGULAMENTO PÁSCOA 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

OS WORKSHOPS MORANGOS COM AÇÚCAR são direcionados para um público 
jovem, dão formação na área da representação (para televisão), da dança e do 
canto. Pretende-se desenvolver as competências artísticas, vocacionais e de talentos 
inatos, a autoestima, a confiança e as relações interpessoais, fomentar o auto-
conhecimento e o desenvolvimento pessoal, estimular o trabalho de grupo e a 
criação coletiva. 
 
Esta formação, está vocacionada para jovens dos 12 aos 18 anos e está prevista para 
o período das férias da Páscoa (18 a 28 de Março). 
 
Os Workshops são organizados, desenvolvidos e têm a coordenação pedagógica da 
Plural Entertainment. 
 

2. INSTALAÇÕES 
2.1 Local (Descrição) 
O WORKSHOP MORANGOS COM AÇÚCAR realizar-se-á na Rua Rosa Araújo, nº 12- 
1º, em Lisboa. As instalações dispõem de dois estúdios, uma sala de estudo e uma 
sala de repouso onde durante a hora do almoço os participantes poderão fazer a sua 
refeição. 
 
 

2.2. HORÁRIOS e TRANSPORTES 
Todos os participantes deverão estar de 18 a 28 de Março, EXCETO SÁBADOS, 
DOMINGOS E FERIADOS, nas instalações da Plural Casting das 9H30 às 18H30 (com 1 
hora para almoço). 
 
Saídas: 
Não são permitidas saídas, sem o consentimento do responsável de educação. 
 

As deslocações até às instalações não estão incluídas e são da responsabilidade de 
cada responsável de educação.  
 
Transportes: 
Metro: Marquês de Pombal ou Avenida 
Autocarros: 12,22,36,44,74,83,702,706,709,711,723,732,748,753,720,727,738 e 745. 
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 2.3. REFEIÇÕES 
As refeições não estão incluídas e são da responsabilidade de cada participante. 
As instalações da Plural Casting preveem um espaço para refeições.  
 

3. EQUIPA 
 

3.1. COORDENADOR DO WORKSHOP 
Paulo Ferreira (Departamento de Elencos da Plural, ator, encenador, professor e 
coordenador pedagógico dos Workshops Plural) 
 
 

3.2. FORMADORES 
Prof. de Interpretação - Sofia Duarte Silva (Atriz e professora de Interpretação) 

                                        - Élvio Camacho (ator, encenador e professor de Interpretação) 
 

 Profs. De Dança - Vitor Cifrão (Bailarino, coreógrafo, cantor e ator e professor de dança)  

                              - Noua (Bailarina e atriz). 
 

Profs. de Canto - Dale Lee Chappell (Direção vocal MCA; compositor e Prof. de canto)  

                            - Rui Andrade (Ator, Cantor). 
 

Prof. de Câmara – Realizador da série “Morangos com Açúcar” (a designar) 

 

3.3. STAFF 
Existirá 1 hospedeira que dará todo o apoio aos Formadores e participantes do 
workshop durante o período de funcionamento das aulas. 
 
Para além disso estarão presentes 2 hospedeiras que farão o apoio às refeições.  
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
É da responsabilidade da Plural Entertainment zelar pelo bom funcionamento geral 
do workshop. É da responsabilidade dos participantes o cumprimento de todas as 
regras de bom funcionamento do workshop bem como o respeitar e cumprir as 
indicações dadas pelos formadores.  
É da responsabilidade, do responsável de educação o conhecimento e posterior 
transmissão ao seu educando, de todas as regras descritas neste regulamento, bem 
como o preenchimento e envio de todos os documentos necessários para a inscrição 
do mesmo. 
 A Plural não se vê obrigada a realizar o workshop caso não tenha reunido o 
número mínimo de inscrições até 8 dias antes do workshop iniciar, caso se 
verifique a Plural procede à devolução do valor efetuado. 
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 A Plural não se vê obrigada a proceder a qualquer devolução do valor efectuado 
na inscrição caso o participante não lhe comunique a desistência com a 
antecedência mínima de 8 dias. 
 
  

5. COMUNICAÇÃO 
Não são permitidos nas instalações órgãos de Comunicação Social, com exceção da 
TVI, caso se venha a justificar. Os responsáveis dos participantes deverão expressar a 
sua autorização relativamente à exposição dos seus educandos mediante o 
preenchimento e assinatura de um documento. 
 
 

6. COMPORTAMENTOS ANÓMALOS 
Os participantes deverão comportar-se adequadamente, de forma educada, 
responsável e respeitadora dos demais participantes e dos membros da organização, 
respeitando as ordens e indicações que lhe sejam facultadas por estes a cada 
momento. Os participantes deverão abster-se de adotar condutas ofensivas, 
perigosas para si ou para terceiros ou violentas, bem como outras que possam 
colocar em perigo a segurança ou o normal funcionamento dos WORKSHOPS 
MORANGOS COM AÇÚCAR. 
 
O desrespeito destas regras será comunicado ao representante do participante, 
podendo, após a análise pela equipa pedagógica, o participante ter que se retirar do 
workshop, sem qualquer direito a qualquer reembolso. 
 
 

7. DOCUMENTAÇÃO 
Os participantes deverão ser correctamente inscritos e facultar todos os dados e 
documentação pedida e necessária. Devem na altura da inscrição descrever toda a 
informação que acharem necessária para a total segurança, integração e 
comodidade dos participantes.  
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do 
participante; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 
Encarregado de Educação; 

 Autorização do representante do participante através do termo de 
responsabilidade; 

 Declaração de Cedência de Imagem a favor da TVI; 
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8. SEGURO  
Este workshop está abrangido por um seguro de acidentes pessoais, com as pessoas 
seguras, quando sob a responsabilidade da Plural Entertainment, no 
desenvolvimento dos Workshops e no percurso direto entre o domicílio e o local da 
atividade (ida e volta). 
 
 

9. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
VALOR – € 195.00 (por pessoa) 
 
Incluído: 

 Workshop: Acting Singing and Dancing Junior / PÁSCOA 

 DVD 

 Diploma 

 IVA 
 
Não Incluído: 

 •   Qualquer outra despesa de carácter pessoal 
 •   Transporte de Ida e volta  

 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: 
Os pagamentos poderão ser efetuados através de transferência bancária, dinheiro 
ou cheque, no ato de inscrição. 
 
 
INFORMAÇÕES:  
 
TEL.: 219 528 500/ 213515906 

E-MAIL: workshop.televisao@pluralportugal.pt 
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