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REGULAMENTO  
JUVEARTE FESTIVAL DE TEATRO - 2014 
 
 
 
 
O JUVEARTE FESTIVAL DE TEATRO é promovido pela Associação de Juventude de 
Candelária e tem como principal objectivo, divulgar, sensibilizar e fomentar o teatro junto 
do grande público, promover o intercâmbio e a formação de novos públicos para o teatro. 
 
Pretende-se que para além da interacção, do intercâmbio de experiências e fazeres 
teatrais, o Juvearte seja um ponto de encontro dos grupos e de pessoas de diferentes 
projectos artísticos, num ambiente de convívio e partilha, tornando este festival 
inesquecível. 

 

1. OBJECTIVOS DO FESTIVAL 

 
- A promoção e o desenvolvimento do teatro; 
- O alargamento do intercâmbio cultural entre os grupos regionais, nacionais e 
internacionais; 
- Fomentar, fortalecer e divulgar o teatro; 
- A formação de novos públicos para o teatro. 
- Apoiar e contribuir, de uma forma directa e efectiva, para uma vasta dinamização 
cultural das ilhas que acolhem o festival. 

 

2. COMO CONCORRER 

 
2.1 Podem concorrer companhias de teatro regionais, nacionais e internacionais. 
 
2.2 As companhias de teatro participantes no JUVEARTE FESTIVAL DE TEATRO 
devem ter em conta que os espectáculos obedecem às seguintes características: 

a) Elenco maioritariamente composto entre 1 (um) a 6 (seis) actores 
(preferencialmente); 

b) Cenografia e logística simples, de fácil transporte, montagem e 
desmontagem.  

2.3 Todos os grupos de teatro participantes no Festival serão considerados 
parceiros desta iniciativa. 
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3. CONVITE / SELECÇÃO 

 
A participação dos grupos pode ser feita a partir de convite directo da organização ou por 
inscrição através de formulário (disponível no sitio de internet). 
 
3.1 Os critérios de selecção serão: 

a) A qualidade artística; 
b) A localização do grupo;  
c) O historial do grupo e a dinamização do mesmo; 
d) O estilo do espectáculo proposto; 
e) O número de pessoas;  
f) Os meios técnicos necessários; 
g) A cenografia e carga a transportar; 

 
 
4. INSCRIÇÃO 
 
A inscrição para o JUVEARTE - FESTIVAL DE TEATRO é efectuada através do 
preenchimento de uma ficha de inscrição (disponível no sitio de internet).  
 
4.1. Juntamente com o formulário de inscrição devem ser anexados os seguintes 
documentos: 

a) Sinopse da peça; 
b) Rider Técnico 
c) Dados Sobre O Espectáculo 
d) Historial Do Grupo 
e) Fotos 
f) Registo Vídeo 
g) Dados Sobre O Autor  
h) Dados Sobre O Director/Encenador 
i) Críticas 
j) Press Release 

 
4.2. O formulário pode ser enviado via electrónica para o correio electrónico: 
 juvearte@juventudecandelaria.com   
 

ou via postal para o endereço:  
 
Associação de Juventude de Candelária 
Ramal da Igreja, s/n  
9500-024 Candelária 

 
4.3. O prazo limite para a entrega das inscrições é o dia 6 de JULHO de 2014. 
 
4.4. O envio do formulário de inscrição não compromete nem a Companhia nem o Festival 
JUVEARTE quanto à participação, que será acertada após aceitação e convite formal. 
 

mailto:juvearte@juventudecandelaria.com
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5. PAGAMENTO DE DESPESAS 
 
5.1. A organização assume: 

a) A promoção e divulgação de espetáculo no âmbito das acções de 
promoção do festival; 

b) Os meios técnicos necessários, de acordo com a informação anexada 
ao formulário de inscrição; 

c) Transferes locais de acordo com os horários definidos pela organização. 
 
5.2. Para fazer face às despesas de participação, a organização pagará todas as despesas 
referentes ao transporte aéreo, alojamento e à alimentação durante os dias de estadia no 
âmbito do festival. 
 
5.3. Entende-se por dias de estadia um dia antes e um depois da realização de cada 
espectáculo realizado. 
 
5.4. A organização poderá optar por entregar a quantia correspondente ao montante das 
despesas de estadia (alimentação e estadia). 
5.5. Os montantes a disponibilizar serão calculados da seguinte forma: 

a) Para as despesas de alojamento 
Nº noites x nº de elementos x preço referência do festival 

 

b) Para as despesas de alimentação 
Nº refeições previstas x nº elementos x per diem’s 

 
5.6. O pagamento será efectuado no dia de chegada, por cheque ou transferência bancária 
e mediante a entrega de recibo legal em nome da Associação de Juventude de candelária; 
Nif: 512042322; descrição: Espectáculo Realizado no âmbito do Juvearte Festival de Teatro. 
5.6. Os grupos participantes poderão optar por modalidades diferentes no que respeita a 
alojamento, transportes aéreos e alimentação, a negociar após a aceitação da candidatura 
do grupo à participação no Festival. 
5.7. Caso o grupo opte pela modalidade de comparticipação directa, deverá emitir a 
factura/recibo no valor correspondente ao valor total da comparticipação. 
 
6. ENSAIOS, MONTAGENS E DESMONTAGENS 
6.1. Cada grupo é responsável pela montagem e desmontagem dos materiais e cenários 
utilizados. 
6.2. Os horários de trabalho serão elaborados pela organização de acordo com a 
programação do festival e respeitando os horários de trabalho de cada local onde será 
apresentado o espectáculo. 
6.3. Qualquer alteração de horários deve ser comunicada à organização. 
6.4. As montagens decorrerão no dia do espectáculo a partir das 09h00 respeitando o 
horário de funcionamento das instalações. 
6.5. A desmontagem e o acondicionamento da cenografia e adereços são da 
responsabilidade dos grupos participantes e deverá ser realizada imediatamente após o 
espectáculo. 
 
7. CENOGRAFIA E ADEREÇOS 
7.1. Os grupos são responsáveis por assegurar toda a cenografia e eventuais adereços 
necessários para a apresentação da peça. 
7.2. No caso de existirem eventuais permutas para a cedência de adereços, materiais ou 
equipamentos, os grupos podem oferecer como contrapartida oferta de bilhetes, 
colocação de material promocional num espaço das instalações reservado para o efeito 
ou referência à empresa em todo o material de divulgação e promoção a editar, caso seja 
acordado antes da edição do mesmo.  
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7.3. Para qualquer uma das situações previstas anteriormente, o grupo deverá informar a 
organização com a maior antecedência possível. 
7.4. A organização não se responsabiliza pela produção e colocação de eventuais 
materiais promocionais. 
 
8. TRANSPORTE DE CARGA 
8.1. O transporte da carga (cenografia e adereços) deverá ser realizado preferencialmente 
via marítima.  
8.2.Toda a carga deverá estar no local de atuação, preferencialmente, na semana anterior 
ao Festival, sendo importante a ter em conta os condicionalismos próprios do transporte 
marítimo, nomeadamente, a regularidade de transporte marítimo para o arquipélago dos 
Açores e entre as suas Ilhas, sendo sempre conveniente que o material a transportar 
deverá estar disponível três semanas antes da data do início do festival.  
8.3. Caso se verifique a necessidade de realizar o transporte de carga via aérea, o grupo 
deve informar a organização no ato da inscrição.  
8.4. A organização não se responsabiliza pelo pagamento de excesso de peso, caso não 
tenha sido informada previamente. 
8.5. Para o transporte de cargas, a organização indicará quais as empresas a contactar 
para o efeito.  
8.6. Após a realização do espectáculo a organização responsabiliza-se por enviar a carga 
para a morada indicada pelo grupo. 
8.7. A organização não se responsabiliza por danos ou perdas de carga. 
 
9. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 
A organização encarregar-se-á de toda a campanha de promoção de divulgação do 
festival. Para o efeito será elaborado um cartaz único.  
 
O grupo pode realizar a sua própria divulgação e promoção dos espectáculos que 
apresentará no âmbito do festival. Pode, igualmente, disponibilizar em cada local, todo o 
material que entender conveniente. Para o efeito, o grupo deve informar a organização 
previamente. 
 
Caso o grupo entenda realizar a sua própria divulgação, nos meios que entender 
convenientes, deverá referir que o espectáculo é integrado no XV Festival Teatro Juvearte. 
 
10. OFERTA DE BILHETES 
 
Para além do previsto na alínea 7.2, a organização poderá disponibilizar a cada grupo 
participante dois convites. Para isso, o grupo deve contactar a organização até às 16h00 
do dia do espectáculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


