
Circular Gala de Inverno 2022
Europarque | 8 de Janeiro, Domingo

Manhã - 10h30 Tarde - 16h00

Participação em ensaios e na 
Gala

A participação nos ensaios e na Gala será reservada a alunos com mensalidades devidamente regularizadas, incluíndo a de 
Janeiro.

Entrada dos dançarinos pela 
porta traseira 9h15 14h45

Entrada do público para o 
átrio A partir das 9h30 A partir das 15h00

Abertura de portas para o 
auditório 10h00 15h30

Local de entrada para 
dançarinos Porta traseira (Edíficio Administrativo).

Acesso aos camarins 

Os acompanhantes/encarregados de educação dos alunos não poderão entrar nos camarins.
Todos os alunos deverão levantar a pulseira de acesso aos camarins na respetiva receção (durante a semana anterior ao 

espetáculo).
Os alunos apenas poderão sair dos camarins no intervalo, caso não atuem mais, ou no final da Gala (após a saída, não será 

autorizada nova entrada).
Os alunos que se exibam na segunda parte poderão entrar apenas no decorrer do intervalo, sempre pela porta traseira.

Camarins identificados Por escolas e escalões etários.

Saída dos Camarins

Os alunos apenas poderão sair dos camarins no intervalo, caso não atuem mais, ou no final da Gala (após a saída, não será 
autorizada nova entrada).

Alunos Babies e Kids - se saírem no decorrer do intervalo, poderão assistir ao espetáculo, utilizando o lugar reservado pelos 
acompanhantes aquando da compra de bilhetes (pedir código promocional às receções).

Alunos Teens e Adultos - se saírem no decorrer do intervalo, poderão assistir ao espetáculo, utilizando a plateia reservada para 
si.

1ª Roupa de Exibição Todos os alunos deverão vir de casa já completamente prontos.

Troca de Roupas entre 
exibições 

Alunos Teens e Adultos  
Assim que termine uma exibição, o aluno deverá trocar-se imediatamente para a exibição seguinte.  Se os alunos tiverem 

exibições seguidas, devem levar a roupa para a lateral do palco, onde se podem trocar de forma rápida.

Alunos Babies e Kids 
No caso dos alunos até aos 8 anos,  a troca de roupas é da completa responsabilidade do staff / professores.  

Acesso ao palco A zona do palco é estritamente reservada aos dançarinos aquando da chamada para as respetivas exibições.

Indicações para o público
 A entrada do público será pela porta principal. 

Não será permitida a entrada de crianças com menos de 3 anos. Por questões de segurança não serão permitidos carrinhos de 
bebé nem cadeirinhas dentro da sala de espetáculo. 

A saída para recolha dos alunos apenas será permitida no decorrer do intervalo (caso não atuem mais) ou no fim da Gala. 
A recolha dos alunos deverá ser realizada através da porta traseira.                                                                        

Fotografias/Filmagens
A recolha de imagens (fotos e vídeos)  será  da responsabilidade dos espetadores.  

É proibido o uso de flash. 
A Academia não se responsabiliza por eventuais violações ao direito de imagem.

Permanência na sala de 
espetáculo Não será permitida a permanência de pessoas sentadas ou em pé nos corredores ou escadas da sala de espetáculo. 

Programas da Gala em www.academiapedrosousa.pt


