Arraial Pride 2013
PIMBA DRAG regulamento
1. ENQUADRAMENTO
1.1. Organizado pela Associação ILGA Portugal desde 1997, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e integrado
nas Festas de Lisboa nos últimos anos, o Arraial Pride é o maior e mais participado acontecimento Lésbico, Gay,
Bissexual e Transgénero (LGBT) de Portugal, numa celebração da igualdade - e de orgulho na igualdade - que é para
todas as pessoas.
À semelhança do que acontece nas principais capitais europeias, o Arraial Pride coloca Lisboa no roteiro dos principais
destinos turísticos LGBT - inserido nos circuitos EuroPride e WorldPride, é uma festa ao ar livre, de acesso gratuito,
aberto a todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual e identidade de género.
A 17ª edição decorrerá no Terreiro do Paço a 6 de julho, sábado. Das 16h às 4h, o Terreiro do Paço enche-se de
atividades para todos os públicos: durante a tarde, no Pride Village e no Arraialito (o Arraial Pride para todas as
crianças); e à noite o Palco abre, a partir das 20h30, a maior pista de dança e música da cidade. Este ano, as Festas de
Lisboa fecham com um arco-íris.

2. OBJETO
2.1. CONCURSO
a. No âmbito da programação Palco, o Arraial Pride 2013 promove PIMBA DRAG – o concurso que visa apresentar
e divulgar performances de transformismo com temas da música popular portuguesa.
b. Apresentação até 12 propostas, a solo ou em grupo, no alinhamento da noite do Arraial Pride, a 6 de julho,
sábado, no Terreiro do Paço.
c. O júri selecionado pela organização decidirá o vencedor desta edição e entregará o prémio no final das
apresentações.
d. O concurso será tornado público através do site e das redes sociais do Arraial Pride e da distribuição de
cartazes em locais de lazer da cidade de Lisboa.
e. Os casos omissos no presente Regulamento serão apreciados e decididos pela ILGA Portugal.
2.2. CANDIDAT@S
a. Podem candidatar-se todas as pessoas com mais de 18 anos, perfomers profissionais e/ou amadoras/es, de
nacionalidade portuguesa e estrangeir@s residentes em Portugal.
b. @s candidat@s poderão apresentar-se individualmente ou em grupo.
2.3. PROJETOS
a. Cada candidatura pode submeter mais do que um projeto, cada um com a duração máxima de 4 minutos e
criado com um tema da música popular portuguesa.
b. Na apreciação dos projetos serão considerados os seguintes critérios:
- Relevância artística e de entretenimento.
- Viabilidade logística e de produção.
- Caráter inovador.
- Coerência com o contexto da apresentação pública.

3. CANDIDATURA
3.1. As candidaturas decorrem até 23 de junho.
3.2. @s candidat@s deverão submeter os projetos através do e-mail arraialpride@ilga-portugal.pt.
3.3. Na submissão de cada candidatura deverá constar:
a. Identificação d@ candidat@:

- nome completo
- nome artístico
- contactos telefónico/e-mail/morada
- website/blog/página do facebook
- cópia do cartão de identificação
b. Identificação do projeto:
- título
- sinopse/enquadramento
- tema da música popular portuguesa da performance
- memória descritiva de necessidades técnicas e/ou de logística
c. Vídeo da performance candidata:
- excerto até 1 minuto e 30 segundos
- admissível qualquer suporte de gravação
3.4. Em caso de candidatura de projeto em grupo e/ou mais do que um projeto, é necessário repetir o processo de
identificação para cada pessoa do grupo e/ou projeto.

4. SELEÇÃO
4.1. Após receção das propostas dentro do prazo estabelecido, as candidaturas serão sujeitas a um processo de seleção
cuja decisão final sobre os projetos escolhidos para apresentação pública no Arraial Pride 2013 será comunicada até 26
de junho para o(s) endereço(s) eletrónico(s) identificado(s) da candidatura.

5. APRESENTAÇÃO
5.1. @s candidat@s selecionados serão contactad@s pela equipa de produção do Arraial Pride 2013 para
estabelecimento de:
a. Detalhes técnicos e de produção da apresentação.
b. Calendário e condições de ensaio, apresentação e acesso ao backstage do evento.

6. JÚRI
6.1. O júri será constituído por, pelo menos, quatro pessoas: destacada personalidade transformista, artista da música
popular portuguesa, representante do patrocinador do Prémio e representante da ILGA Portugal.
6.2. O júri deliberará no final das apresentações com total independência e em plena liberdade de critério.
6.3. O júri atribuirá o Prémio PIMBA DRAG ao projeto concorrente que considerar de maior mérito artístico e de
entretenimento. A decisão do júri é definitiva e não suscetível de apelo.
6.4. Haverá um@ únic@ premiad@.

7. PRÉMIO
7.1. O projeto vencedor desta edição de PIMBA DRAG será premiado com uma viagem para duas pessoas a um destino
europeu, comunicado previamente através do website e das redes sociais do Arraial Pride.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A ILGA Portugal, entidade promotora do concurso, garante a confidencialidade relativamente a toda a informação
disponibilizada durante o processo de candidatura e seleção dos projetos.
8.2. A ILGA Portugal, entidade promotora do concurso, não assume qualquer responsabilidade pelos trabalhos que não
estejam em perfeitas condições ou que se venham a extraviar, por razões alheias a esta entidade. Os trabalhos
entregues para concurso não serão devolvidos.
8.3. Reserva-se o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as condições descritas neste
regulamento.

8.4. A organização reserva-se ao direito de utilizar e reproduzir os trabalhos, com fins de promoção e divulgação de
PIMBA DRAG.

9. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
9.1. Quaisquer dúvidas sobre a apresentação de candidaturas, os procedimentos de avaliação ou outras, poderão ser
esclarecidas pelo endereço eletrónico arraialpride@ilga-portugal.pt.

10. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
10.1. O presente regulamento pode ser revisto pela entidade organizadora. A mesma dará conhecimento público prévio
das eventuais alterações pelos meios que julgar conveniente.

11. CONTACTOS
ARRAIAL PRIDE
e-mail arraialpride@ilga-portugal.pt
website arraialpride.ilga-portugal.pt/2013
ASSOCIAÇÃO ILGA PORTUGAL
tlf +351 218 873 918
morada Rua de São Lázaro 88, 1150-333 Lisboa
website www.ilga-portugal.pt

