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17 a 23 OUTUBRO A Associação de Juventude de Candelária volta a           

levar à cena 10 espectáculos de teatro no âmbito do           

JUVEARTE – FESTIVAL DE TEATRO, promovendo em quatro 

ilhas dos Açores este Festival que vem sendo realizado 

ininterruptamente desde o ano 2000.

Trata-se de uma oportunidade para o público conhecer o 

trabalho de alguns dos principais grupos de teatro do nosso 

arquipélago e simultaneamente permite aos actores que 

integram estes grupos, o conhecimento de outros actores 

oriundos de outras Ilhas e de outras localidades de Portugal 

Continental.

A representação açoriana estará a cargo do Grupo de Teatro 

da Academia de Artes de Ponta Delgada, do Grupo de 

Expressão Dramática da Escola Secundária Antero de Quental 

(São Miguel), do Grupo de Teatro A Jangada (Flores), do Grupo 

de Teatro Alpendre, do Grupo de Teatro Teatrinho (Ilha Terceira) 

e do Grupo de Teatro A Semente (Graciosa), juntando-se ainda 

os Grupos de Teatro Palmilha Dentada, Teatro das Beiras e o 

actor Pedro Górgia, oriundos do Continente Português.

Pensamos estarem assim reunidas as condições para uma 

semana de bom teatro, nas Ilhas de São Miguel, Flores,       

São Jorge e Graciosa.

Que se abram as portas e que entre o público!

Que se apaguem as luzes! 

Que entrem em cenas os actores!

Vamos aplaudir a nossa cultura!

JOÃO ALBERTO PEREIRA

Presidente de Associação de Juventude de Candelária
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O workshop é destinado a actores, músicos e artistas de outras áreas, 
amadores da arte de representar com ou sem experiência, professores e 
outros profissionais que comunicam com o público, estudantes e curiosos em 
geral, com idade igual ou superior a 16 anos.

Objectivo:  
- Oferecer aos participantes a possibilidade de um efectivo contacto com a 
arte da representação através da abordagem aos aspectos técnico-artísticos 
no trabalho de um actor/ actriz.  
- Proporcionar aos participantes a experiência do confronto com o público 
num exercício final, em jeito de espectáculo, a apresentar no último dia da 
formação. 
- Fomentar hábitos, disciplinas e dinâmicas capazes de estimular a criação ou 
enriquecimento de um grupo de teatro.

Duração: 24 horas pós laboral

No final do workshop será realizada uma apresentação pública do trabalho 
realizado, com um exercício/ espectáculo no dia 23 de Outubro de 2011.

WORKSHOP

BABYSITTING 

17 A 23 OUTUBRO | VELAS DE SÃO JORGE

DE TEATRO / INTERPRETAÇÃO

O serviço de acompanhamento para crianças a partir dos 3 anos de  idade.

A ocupação das crianças está disponível para os pais que queiram  assistir  aos  

espectáculos  do  festival.

 O “Baby Sitting”, funcionará num espaço próprio destinado a crianças e orientado 

por uma técnica especializada em educação de infância. As crianças terão à sua 

disposição um conjunto de actividades diversificadas, desde jogos e materiais 

didácticos, expressão plástica,  filmes,  livros  e  computadores . 

O  serviço  é  gratuito.

(*) Serviço disponível apenas em Ponta Delgada 

(*)

JUVEARTE = Juventude + Arte + Espectáculo + Descentralização Cultural

O JUVEARTE, conhecidoo com “O” festival de teatro, já não é apenas uma 

referência, é algo incontornável no nosso panorama cultural. Cresceu muito e de 

forma saudável: em doze edições, passou de uma “simples”, mas louvável 

iniciativa, de uma associação de juventude, para um evento que marca a agenda 

cultural açoriana. Ultrapassou as orlas da ilha onde surgiu e, este ano, estará 

presente em quatro das nossas ilhas: São Miguel, São Jorge, Graciosa e Flores.

Assim, o JUVEARTE, multiplica o acesso a um bem cultural de qualidade, 

garantindo a mais açorianos, que não apenas os que vivem em São Miguel, o 

acesso a um cartaz muito interessante e de qualidade.

Por outro lado, nunca é demais louvar uma iniciativa que, tendo nascido no seio de 

uma associação de juventude, nela perdure fortificada, constituindo um símbolo do 

que os nossos jovens são capazes de produzir. Temos, hoje, sem sombra de 

dúvidas, uma juventude com cada vez mais competências para conceber, manter 

e engrandecer “coisas” diferentes, renovando não apenas no produto, mas 

também no uso de técnicas diferenciadores e inovadoras. Exemplos não faltam, 

desde os que cá residem, aos que optaram por viver em outras paragens mas que 

continuam a trabalhar com e para os Açores.

O JUVEARTE é mais uma demonstração do que a Juventude Açoriana é capaz de 

fazer.

Bons espectáculos…que o pano vai subir!

BRUNO PACHECO

Director Regional da Juventude
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60 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 12 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Colectivo / João Bettencourt

Henrique Santana

ENCENAÇÃO

TEXTO

"Três em Lua-de-mel " é uma comédia em três actos, original 
de Jorge de Sousa, que apresenta a relação entre uma 
mulher que casou após a morte do primeiro marido. Após o 
casamento, recebe a notícia que o seu primeiro marido não 
havia morrido como pensava, modificando toda a sua vida. 
Depois de sucederam várias situações menos agradáveis   
terá que optar por um. Qual deles será. Fique para ver e 
divirta-se….

TRÊS EM LUA DE MEL

(GRACIOSA)
A SEMENTE

O Festival JuveArte é um momento sempre esperado no cartaz de 
espectáculos do concelho de Ponta Delgada. Com um ritmo 
entusiasta a que já nos habituaram, o elenco ganha, ano após ano, 
uma qualidade sem precedentes, onde cada cidadão responde 
com a cumplicidade cultural que tanto caracteriza a empatia social 
das nossas gentes.
Nestes doze anos de concretizações culturais assentes numa 
relação saudável, cuja cooperação tem sido motivo de grande 
satisfação, a promoção do Festival JuveArte difunde-se no nosso 
concelho e na nossa Região como um cartaz de qualidade 
reconhecida.
Ponta Delgada agradece e reconhece. Agradece ser enriquecida 
com o dinamismo desta grande equipa e reconhece o seu valor 
made in Açores. 
Por isso, à Associação de Juventude de Candelária cabe-nos louvar 
o trabalho que tem vindo a incrementar em prol da cultura no nosso 
concelho e, em particular, a forma como tem sido incrementado 
este Festival que já juntou inúmeros talentos como acolheu 
milhares de espectadores.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada, através do seu apoio direto, 
e o Coliseu Micaelense, a casa de espectáculos que muito nos 
orgulha partilhar com os nossos artistas locais, têm todos os 
motivos de satisfação por receberem um evento que engrandece e 
projecta a nossa cultura.
Muitos Parabéns pelo Vosso XII Aniversário. Os valores culturais 
agradecem a Vossa obra!

BERTA CABRAL

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
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A vida está dependente de coisas pequenas. São importantes 
as conjunturas, as opções do plano e os pactos de instabilidade 
sem crescimento, claro. Mas as coisas pequenas… Que seria a 
vida sem a amizade e sem a poesia, Mas importante mesmo 
são as coisas pequenas, Os parafusos por exemplo, são 
importantes. As coisas caíam se não estivessem aparafusadas. 
Tudo se mexia e saía do sítio, não haveria sossego.
Mas vida está mesmo dependente é das coisas pequenas. 

Muito pequenas mesmo. Como as endorfinas. O mais famoso 
dos neuro-hormônios produzido pelo glândula hipófise.

TEATRO PALMILHA DENTADA
(PORTO)

O GUARDIÃO DO RIO

TEXTO E ENCENAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

DURAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Ricardo Alves

Ivo Bastos

60 Min.
s/Intervalo

M 12 Anos 

Numa festa de despedida de solteiro, três amigos 
preparam uma noite de divertimento que não parece 
correr como desejavam. Enquanto tentam contratar uma 
prostituta para alegrar o serão, vão fazendo um balanço 
das suas vidas e das suas amizades de uma forma 
completamente desregrada. No momento em que 
parecem reconciliarem-se uns com os outros e com as 
suas próprias vidas, chega por fim o objectivo dessa noite, 
criando uma nova atmosfera. “Eu posso ser tudo o que tu 
quiseres” é o anúncio de jornal que levou os três amigos a 
contratarem essa mulher que aparece a cada um deles de 
uma forma bastante diferente, encarnando os diferentes 
tipos de mulher que cada um procurou ou evitou ao longo 
das suas vidas. Tarde demais apercebem-se que, tal como 
nos jogos de cartas que sempre jogaram, trunfo é sempre 
copas na medida em que o verdadeiro objectivo da vida 
reside na procura do verdadeiro amor.

TEATRO DA ACADEMIA DAS ARTES DE PONTA DELGADA
(SÃO MIGUEL)

TEXTO E ENCENAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

DURAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Gilberto Cardoso

Gilberto Cardoso
Bruno Duarte

Luís Barros
Paula Varela

90 Min.
s/Intervalo

M 12 Anos 

TRUNFO É COPAS



p. | 09p. | 04

60 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 12 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Valter Peres
Evandro Machado
Frederico Madeira

INTERPRETAÇÃO

Valter Peres

Gustavo Ott

ENCENAÇÃO

TEXTO

Em Divorciadas, evangélicas e vegetarianas, três 
mulheres, Beatriz (Evandro Machado), Glória (Valter 
Peres) e Magui (Frederico Madeira), tentam mudar o 
seu próprio destino, as suas desventuras, o seu 
universo de solidão intetrior, acabendo por ganhar 
uma roupagem cómica à medida que compartilham 
rizos, mesérias e as diversas soluções que tentam achar 
para os seus problemas.

DIVORCIADAS, 
EVANGÉLICAS E VEGETARIANAS

(TERCEIRA)
ALPENDRE GRUPO TEATRO

60  Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 4 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Fátima Sousa

Anne Frank

ADAPTAÇÃO DO TEXTO E ENCENAÇÃO 

TEXTO 

Esta é uma história verídica, baseada no livro O diário de Anne Frank, sobre pessoas 
que passaram dois longos anos da sua vida num anexo, escondidas da Gestapo por 
serem vítimas de perseguição tal como milhares de tantas outras por serem Judias. 
Esta história chega até nós, através de um diário escrito por Anne, para “aliviar o 
coração”, como ela dizia.
Anne Frank, com 13 anos, viveu num anexo secreto com os seus pais, Otto e Edith, e 

a sua irmã Margot. Partilharam o mesmo local uma outra família de origem judia, os 
Van Daan e o seu filho Peter, bem como Albert Dussell, que era dentista. 
Viveram num medo constante, por saberem que podiam ser traídos ou descobertos 

a qualquer momento e mandados para um campo de concentração. Passados 3 anos 
e após uma denúncia, Anne e todos os que estavam no anexo foram descobertos e 
feitos prisioneiros, tendo sido enviados para diversos “campos de trabalho”, que 
sabemos hoje, serem campos de exterminação de Judeus e todos os que não se 
enquadravam na Alemanha de Hitler. Passados dois meses de serem capturados, 
terminava a guerra.
O Diário, foi mais tarde entregue ao pai, por Miep, que o mandou publicar, sabendo 

que estava a concretizar um desejo da filha. O pai de Anne, foi o único sobrevivente e 
dedicou a sua vida a contar a verdade sobre os horrores Nazis.
As coreografias apresentadas na peça são da responsabilidade de Fátima Sousa e 

José Carlos Jorge e refletem os momentos históricos do Holocausto: imposição de 
medidas drásticas aos Judeus, incluindo o aprisionamento; discriminação étnica, 
social, racial e religiosa; “a solução final, encontrada pelos Nazis”, que significa o 
extermínio em massa dos Judeus, ou Genocídio!
A música de Teresa Gentil, utiliza como base um tema de origem judaica do século 

XII, onde já se contava do sofrimento e angústia deste povo, frequentemente fustigado 
pelo passar dos anos. 

O DIÁRIO DE ANNE FRANK

ANEXO
(SÃO MIGUEL)
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90 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 16 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Jean Cocteau

Joaquim Salvador

TEXTO 

A Voz Humana de Jean Cocteau trata-se de um drama 
estruturado em monólogo, uma peça de teatro para uma só 
actriz, que é um clássico da dramaturgia mundial. 

Nesta peça uma mulher só em palco fala ao telefone com 
o seu (invisível e inaudível) amante perdido que a deixou 
para casar com outra mulher. 

O telefone mostrou ser o adereço perfeito que permitiu a 
Cocteau explorar as suas ideias. 

Toda a acção está no corpo e na voz, nas infindas 
entoações sonoras que transmitem, para além das palavras 
pronunciadas, os sentimentos, as emoções e as sensações. 
A voz que mente e que diz a verdade, a voz que oculta ou 
que descobre, a voz que medeia entre o Eu e o Outro. Esse 
espetáculo mostra-nos ainda um outro lado da experiência 
de estar só, uma das facetas da solidão, em que um ser 
apaixonado se sente irremediavelmente preso a outro e a 
sua falta transforma a vida num fardo insuportável,como é 
exemplo na obra um peixe que tenta viver fora da água. 
Mostra que a capacidade do ser humano de resistir à 
provação é inesgotável.

 É uma peça que põe a nu os sentimentos e a "álgebra" da 
comunicação humana de realidades e sentimentos.

A Jangada Grupo de Teatro apresentá-la-á numa nova 
perspectiva, pois serão quatro mulheres em palco, cada 
uma com o seu estado de espírito, dando alma e voz a esta 
Mulher só. 

A VOZ HUMANA

(FLORES)
GRUPO TEATRO A JANGADA

135  Min.
c/Intervalo

DURAÇÃO

M 16 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Sónia Botelho
Fernando Landeiro

INTERPRETAÇÃO

Gil Salgueiro Nave

José Sanchis Sinisterra

TRADUÇÃO E ENCENAÇÃO 

TEXTO 

“Ay Carmela!” é hoje um texto teatral que ganhou foros de referência 
obrigatória quando tratamos de abordar a criação dramatúrgica dos finais 
do Séc. XX. Com edições traduzidas para inúmeros idiomas (alemão, 
francês, grego, inglês, sueco, turco, entre outros), este texto tem dado 
origem a um conjunto indistinto de criações teatrais um pouco por todo o 
mundo. 

Situando a acção num contexto de confronto de carácter político e 
ideológico, num momento particularmente difícil para a história da 
humanidade, “Ay, Carmela!”, propõe-nos uma reflexão sobre questões e 
temas absolutamente intemporais. 

A condição da arte e dos seus protagonistas perante as circunstâncias 
envolventes do poder. A ética dos valores não discricionários, a cultura 
democrática das sociedades contemporâneas, os movimentos sociais, têm 
em “Ay, Carmela!”, um desafio à memória como exercício de fecunda 
aprendizagem.

AY CARMELA

TEATRO DAS BEIRAS
(COVILHÃ)

ENCENAÇÃO



p. | 07p. | 06

História, contada na primeira pessoa, de um pequeno 
marginal que se vê envolvido num trajecto de fuga 
desesperada após um serviço, a mando de um mafioso local, 
que corre dramaticamente mal. 
Monólogo de uma hora em que o actor assume o papel de 
contador de histórias, narrando um episódio em que o próprio 
é protagonista. 
Apostando na tradição oral da figura do contador de histórias 
a que o texto remete, e conjugada com um trabalho físico 
intenso, o "O Bom Ladrão" é um espectáculo em que a 
violência e o humor negro andam de braço dado, mas 
também uma viagem pessoal de redenção.75 Min.

s/Intervalo

DURAÇÃO

M 16 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Pedro Górgia
INTERPRETAÇÃO

Pedro Górgia
Vicente Morais

Conor Mcpherson

ENCENAÇÃO

TEXTO

O BOM LADRÃO

(LISBOA)
PEDRO GÓRGIA  - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

70 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 12 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Valter Peres
Ricardo Martins

Evandro Machado

INTERPRETAÇÃO

Tomás Kubineck
ENCENAÇÃO 

Colectivo Teatrinho
TEXTO 

…nasceu de exercício de improvisação, de abordagens concretas 
do mundo dos sem abrigo. Chegamos mesmo a estar lado a lado 
em plena rua, sentindo, na medida relativa de quem está ali apenas 
provisoriamente, um pouco do que sente um ser humano que tem 
que viver e dormir na rua.
A partir dessas vivências, fomos criando cumplicidades sob a mão 
amiga de Tomás Kubinek

ALL GOD'S CHILDREN

TEATRINHO
(TERCEIRA)

Foto: Carlos Melim
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História, contada na primeira pessoa, de um pequeno 
marginal que se vê envolvido num trajecto de fuga 
desesperada após um serviço, a mando de um mafioso local, 
que corre dramaticamente mal. 
Monólogo de uma hora em que o actor assume o papel de 
contador de histórias, narrando um episódio em que o próprio 
é protagonista. 
Apostando na tradição oral da figura do contador de histórias 
a que o texto remete, e conjugada com um trabalho físico 
intenso, o "O Bom Ladrão" é um espectáculo em que a 
violência e o humor negro andam de braço dado, mas 
também uma viagem pessoal de redenção.75 Min.

s/Intervalo

DURAÇÃO

M 16 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Pedro Górgia
INTERPRETAÇÃO

Pedro Górgia
Vicente Morais

Conor Mcpherson

ENCENAÇÃO

TEXTO

O BOM LADRÃO

(LISBOA)
PEDRO GÓRGIA  - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

70 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 12 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Valter Peres
Ricardo Martins

Evandro Machado

INTERPRETAÇÃO

Tomás Kubineck
ENCENAÇÃO 

Colectivo Teatrinho
TEXTO 

…nasceu de exercício de improvisação, de abordagens concretas 
do mundo dos sem abrigo. Chegamos mesmo a estar lado a lado 
em plena rua, sentindo, na medida relativa de quem está ali apenas 
provisoriamente, um pouco do que sente um ser humano que tem 
que viver e dormir na rua.
A partir dessas vivências, fomos criando cumplicidades sob a mão 
amiga de Tomás Kubinek

ALL GOD'S CHILDREN

TEATRINHO
(TERCEIRA)

Foto: Carlos Melim
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90 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 16 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Jean Cocteau

Joaquim Salvador

TEXTO 

A Voz Humana de Jean Cocteau trata-se de um drama 
estruturado em monólogo, uma peça de teatro para uma só 
actriz, que é um clássico da dramaturgia mundial. 

Nesta peça uma mulher só em palco fala ao telefone com 
o seu (invisível e inaudível) amante perdido que a deixou 
para casar com outra mulher. 

O telefone mostrou ser o adereço perfeito que permitiu a 
Cocteau explorar as suas ideias. 

Toda a acção está no corpo e na voz, nas infindas 
entoações sonoras que transmitem, para além das palavras 
pronunciadas, os sentimentos, as emoções e as sensações. 
A voz que mente e que diz a verdade, a voz que oculta ou 
que descobre, a voz que medeia entre o Eu e o Outro. Esse 
espetáculo mostra-nos ainda um outro lado da experiência 
de estar só, uma das facetas da solidão, em que um ser 
apaixonado se sente irremediavelmente preso a outro e a 
sua falta transforma a vida num fardo insuportável,como é 
exemplo na obra um peixe que tenta viver fora da água. 
Mostra que a capacidade do ser humano de resistir à 
provação é inesgotável.

 É uma peça que põe a nu os sentimentos e a "álgebra" da 
comunicação humana de realidades e sentimentos.

A Jangada Grupo de Teatro apresentá-la-á numa nova 
perspectiva, pois serão quatro mulheres em palco, cada 
uma com o seu estado de espírito, dando alma e voz a esta 
Mulher só. 

A VOZ HUMANA

(FLORES)
GRUPO TEATRO A JANGADA

135  Min.
c/Intervalo

DURAÇÃO

M 16 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Sónia Botelho
Fernando Landeiro

INTERPRETAÇÃO

Gil Salgueiro Nave

José Sanchis Sinisterra

TRADUÇÃO E ENCENAÇÃO 

TEXTO 

“Ay Carmela!” é hoje um texto teatral que ganhou foros de referência 
obrigatória quando tratamos de abordar a criação dramatúrgica dos finais 
do Séc. XX. Com edições traduzidas para inúmeros idiomas (alemão, 
francês, grego, inglês, sueco, turco, entre outros), este texto tem dado 
origem a um conjunto indistinto de criações teatrais um pouco por todo o 
mundo. 

Situando a acção num contexto de confronto de carácter político e 
ideológico, num momento particularmente difícil para a história da 
humanidade, “Ay, Carmela!”, propõe-nos uma reflexão sobre questões e 
temas absolutamente intemporais. 

A condição da arte e dos seus protagonistas perante as circunstâncias 
envolventes do poder. A ética dos valores não discricionários, a cultura 
democrática das sociedades contemporâneas, os movimentos sociais, têm 
em “Ay, Carmela!”, um desafio à memória como exercício de fecunda 
aprendizagem.

AY CARMELA

TEATRO DAS BEIRAS
(COVILHÃ)

ENCENAÇÃO
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60 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 12 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Valter Peres
Evandro Machado
Frederico Madeira

INTERPRETAÇÃO

Valter Peres

Gustavo Ott

ENCENAÇÃO

TEXTO

Em Divorciadas, evangélicas e vegetarianas, três 
mulheres, Beatriz (Evandro Machado), Glória (Valter 
Peres) e Magui (Frederico Madeira), tentam mudar o 
seu próprio destino, as suas desventuras, o seu 
universo de solidão intetrior, acabendo por ganhar 
uma roupagem cómica à medida que compartilham 
rizos, mesérias e as diversas soluções que tentam achar 
para os seus problemas.

DIVORCIADAS, 
EVANGÉLICAS E VEGETARIANAS

(TERCEIRA)
ALPENDRE GRUPO TEATRO

60  Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 4 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Fátima Sousa

Anne Frank

ADAPTAÇÃO DO TEXTO E ENCENAÇÃO 

TEXTO 

Esta é uma história verídica, baseada no livro O diário de Anne Frank, sobre pessoas 
que passaram dois longos anos da sua vida num anexo, escondidas da Gestapo por 
serem vítimas de perseguição tal como milhares de tantas outras por serem Judias. 
Esta história chega até nós, através de um diário escrito por Anne, para “aliviar o 
coração”, como ela dizia.
Anne Frank, com 13 anos, viveu num anexo secreto com os seus pais, Otto e Edith, e 

a sua irmã Margot. Partilharam o mesmo local uma outra família de origem judia, os 
Van Daan e o seu filho Peter, bem como Albert Dussell, que era dentista. 
Viveram num medo constante, por saberem que podiam ser traídos ou descobertos 

a qualquer momento e mandados para um campo de concentração. Passados 3 anos 
e após uma denúncia, Anne e todos os que estavam no anexo foram descobertos e 
feitos prisioneiros, tendo sido enviados para diversos “campos de trabalho”, que 
sabemos hoje, serem campos de exterminação de Judeus e todos os que não se 
enquadravam na Alemanha de Hitler. Passados dois meses de serem capturados, 
terminava a guerra.
O Diário, foi mais tarde entregue ao pai, por Miep, que o mandou publicar, sabendo 

que estava a concretizar um desejo da filha. O pai de Anne, foi o único sobrevivente e 
dedicou a sua vida a contar a verdade sobre os horrores Nazis.
As coreografias apresentadas na peça são da responsabilidade de Fátima Sousa e 

José Carlos Jorge e refletem os momentos históricos do Holocausto: imposição de 
medidas drásticas aos Judeus, incluindo o aprisionamento; discriminação étnica, 
social, racial e religiosa; “a solução final, encontrada pelos Nazis”, que significa o 
extermínio em massa dos Judeus, ou Genocídio!
A música de Teresa Gentil, utiliza como base um tema de origem judaica do século 

XII, onde já se contava do sofrimento e angústia deste povo, frequentemente fustigado 
pelo passar dos anos. 

O DIÁRIO DE ANNE FRANK

ANEXO
(SÃO MIGUEL)
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A vida está dependente de coisas pequenas. São importantes 
as conjunturas, as opções do plano e os pactos de instabilidade 
sem crescimento, claro. Mas as coisas pequenas… Que seria a 
vida sem a amizade e sem a poesia, Mas importante mesmo 
são as coisas pequenas, Os parafusos por exemplo, são 
importantes. As coisas caíam se não estivessem aparafusadas. 
Tudo se mexia e saía do sítio, não haveria sossego.
Mas vida está mesmo dependente é das coisas pequenas. 

Muito pequenas mesmo. Como as endorfinas. O mais famoso 
dos neuro-hormônios produzido pelo glândula hipófise.

TEATRO PALMILHA DENTADA
(PORTO)

O GUARDIÃO DO RIO

TEXTO E ENCENAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

DURAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Ricardo Alves

Ivo Bastos

60 Min.
s/Intervalo

M 12 Anos 

Numa festa de despedida de solteiro, três amigos 
preparam uma noite de divertimento que não parece 
correr como desejavam. Enquanto tentam contratar uma 
prostituta para alegrar o serão, vão fazendo um balanço 
das suas vidas e das suas amizades de uma forma 
completamente desregrada. No momento em que 
parecem reconciliarem-se uns com os outros e com as 
suas próprias vidas, chega por fim o objectivo dessa noite, 
criando uma nova atmosfera. “Eu posso ser tudo o que tu 
quiseres” é o anúncio de jornal que levou os três amigos a 
contratarem essa mulher que aparece a cada um deles de 
uma forma bastante diferente, encarnando os diferentes 
tipos de mulher que cada um procurou ou evitou ao longo 
das suas vidas. Tarde demais apercebem-se que, tal como 
nos jogos de cartas que sempre jogaram, trunfo é sempre 
copas na medida em que o verdadeiro objectivo da vida 
reside na procura do verdadeiro amor.

TEATRO DA ACADEMIA DAS ARTES DE PONTA DELGADA
(SÃO MIGUEL)

TEXTO E ENCENAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

DURAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Gilberto Cardoso

Gilberto Cardoso
Bruno Duarte

Luís Barros
Paula Varela

90 Min.
s/Intervalo

M 12 Anos 

TRUNFO É COPAS
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60 Min.
s/Intervalo

DURAÇÃO

M 12 Anos 
CLASSIFICAÇÃO

Colectivo / João Bettencourt

Henrique Santana

ENCENAÇÃO

TEXTO

"Três em Lua-de-mel " é uma comédia em três actos, original 
de Jorge de Sousa, que apresenta a relação entre uma 
mulher que casou após a morte do primeiro marido. Após o 
casamento, recebe a notícia que o seu primeiro marido não 
havia morrido como pensava, modificando toda a sua vida. 
Depois de sucederam várias situações menos agradáveis   
terá que optar por um. Qual deles será. Fique para ver e 
divirta-se….

TRÊS EM LUA DE MEL

(GRACIOSA)
A SEMENTE

O Festival JuveArte é um momento sempre esperado no cartaz de 
espectáculos do concelho de Ponta Delgada. Com um ritmo 
entusiasta a que já nos habituaram, o elenco ganha, ano após ano, 
uma qualidade sem precedentes, onde cada cidadão responde 
com a cumplicidade cultural que tanto caracteriza a empatia social 
das nossas gentes.
Nestes doze anos de concretizações culturais assentes numa 
relação saudável, cuja cooperação tem sido motivo de grande 
satisfação, a promoção do Festival JuveArte difunde-se no nosso 
concelho e na nossa Região como um cartaz de qualidade 
reconhecida.
Ponta Delgada agradece e reconhece. Agradece ser enriquecida 
com o dinamismo desta grande equipa e reconhece o seu valor 
made in Açores. 
Por isso, à Associação de Juventude de Candelária cabe-nos louvar 
o trabalho que tem vindo a incrementar em prol da cultura no nosso 
concelho e, em particular, a forma como tem sido incrementado 
este Festival que já juntou inúmeros talentos como acolheu 
milhares de espectadores.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada, através do seu apoio direto, 
e o Coliseu Micaelense, a casa de espectáculos que muito nos 
orgulha partilhar com os nossos artistas locais, têm todos os 
motivos de satisfação por receberem um evento que engrandece e 
projecta a nossa cultura.
Muitos Parabéns pelo Vosso XII Aniversário. Os valores culturais 
agradecem a Vossa obra!

BERTA CABRAL

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
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O workshop é destinado a actores, músicos e artistas de outras áreas, 
amadores da arte de representar com ou sem experiência, professores e 
outros profissionais que comunicam com o público, estudantes e curiosos em 
geral, com idade igual ou superior a 16 anos.

Objectivo:  
- Oferecer aos participantes a possibilidade de um efectivo contacto com a 
arte da representação através da abordagem aos aspectos técnico-artísticos 
no trabalho de um actor/ actriz.  
- Proporcionar aos participantes a experiência do confronto com o público 
num exercício final, em jeito de espectáculo, a apresentar no último dia da 
formação. 
- Fomentar hábitos, disciplinas e dinâmicas capazes de estimular a criação ou 
enriquecimento de um grupo de teatro.

Duração: 24 horas pós laboral

No final do workshop será realizada uma apresentação pública do trabalho 
realizado, com um exercício/ espectáculo no dia 23 de Outubro de 2011.

WORKSHOP

BABYSITTING 

17 A 23 OUTUBRO | VELAS DE SÃO JORGE

DE TEATRO / INTERPRETAÇÃO

O serviço de acompanhamento para crianças a partir dos 3 anos de  idade.

A ocupação das crianças está disponível para os pais que queiram  assistir  aos  

espectáculos  do  festival.

 O “Baby Sitting”, funcionará num espaço próprio destinado a crianças e orientado 

por uma técnica especializada em educação de infância. As crianças terão à sua 

disposição um conjunto de actividades diversificadas, desde jogos e materiais 

didácticos, expressão plástica,  filmes,  livros  e  computadores . 

O  serviço  é  gratuito.

(*) Serviço disponível apenas em Ponta Delgada 

(*)

JUVEARTE = Juventude + Arte + Espectáculo + Descentralização Cultural

O JUVEARTE, conhecidoo com “O” festival de teatro, já não é apenas uma 

referência, é algo incontornável no nosso panorama cultural. Cresceu muito e de 

forma saudável: em doze edições, passou de uma “simples”, mas louvável 

iniciativa, de uma associação de juventude, para um evento que marca a agenda 

cultural açoriana. Ultrapassou as orlas da ilha onde surgiu e, este ano, estará 

presente em quatro das nossas ilhas: São Miguel, São Jorge, Graciosa e Flores.

Assim, o JUVEARTE, multiplica o acesso a um bem cultural de qualidade, 

garantindo a mais açorianos, que não apenas os que vivem em São Miguel, o 

acesso a um cartaz muito interessante e de qualidade.

Por outro lado, nunca é demais louvar uma iniciativa que, tendo nascido no seio de 

uma associação de juventude, nela perdure fortificada, constituindo um símbolo do 

que os nossos jovens são capazes de produzir. Temos, hoje, sem sombra de 

dúvidas, uma juventude com cada vez mais competências para conceber, manter 

e engrandecer “coisas” diferentes, renovando não apenas no produto, mas 

também no uso de técnicas diferenciadores e inovadoras. Exemplos não faltam, 

desde os que cá residem, aos que optaram por viver em outras paragens mas que 

continuam a trabalhar com e para os Açores.

O JUVEARTE é mais uma demonstração do que a Juventude Açoriana é capaz de 

fazer.

Bons espectáculos…que o pano vai subir!

BRUNO PACHECO

Director Regional da Juventude



Fernando Costa

Manuel Costa

José António Castro 

Sónia Batista 

Grupo Teatro A Jangada 

COLISEU MICAELENSE

AUDITÓRIO MUN. VELAS DE SÃO JORGE

AUDITÓRIO MUN. SANTA CRUZ DA GRACIOSA

SALÃO DO CLUBE DESPORTIVO OS MINHOCAS DE SANTA CRUZ DAS FLORES

Responsável Técnico e
Operador de Iluminação

Apoio à Produção 

Apoio à Produção 

Apoio à Produção 

Responsável Técnico 

Responsável Técnico 

Responsável Técnico 

Operador de Som

Frente de Casa

Júlio Lima

César Cerqueira 

Emanuel Cabral Luís Aguiar

José Carlos    Valter Pereira     Jorge Aguiar

Produção

Coordenação Geral

Co-Produção

Cartaz 
 Grafismo 

 Apoio Logístico 

Babysitting 

Associação de Juventude de Candelária

Ricardo Pereira 

Coliseu Micaelense

 Carlos Sousa 
Ricardo Pereira
 
João Pavão  
Carla Rocha 

AUDITÓRIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

COLISEU MICAELENSE

programa

AUDITÓRIO MUNICIPAL DAS VELAS DE SÃO JORGE

SALÃO CLUBE DESPORTIVO OS MINHOCAS (FLORES)

17 Out \ 21h30

22 Out \ 21h30

18 Out \ 21h30

22 Out \ 21h00

23 Out \ 21h00

19 Out \ 21h30

20 Out \ 21h30

22 Out \ 21h00

21 Out \ 21h30

22 Out \ 21h30

21 Out \ 21h00

O GUARDIÃO DO RIO

TRÊS EM LUA DE MEL

O DIÁRIO DE ANNE FRANK

O DIÁRIO DE ANNE FRANK

DIVORCIADAS, EVANGÉLICAS
 E VEGETARIANAS

Apresentação
Workshop de Interpretação

A VOZ HUMANA

ALL GOOD'S CHILDREEN

O TRUNFO É COPAS

O BOM LADRÃO

AY CARMELA

Teatro Palmilha Dentada [Porto]

Grupo de Teatro A Semente [Graciosa - Açores]

Teatrinho Grupo Teatro [Terceira-Açores]

Teatro da Academia das Artes de Ponta Delgada

Pedro Górgia Produções [Lisboa]

Teatro das Beiras [Covilhã]

Anexo [S.Miguel - Açores]

Anexo [S.Miguel - Açores]

Alpendre Grupo Teatro [Terceira-Açores]

Grupo Teatro A Jangada [Flores-Açores]
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SÃO MIGUEL - SÃO JORGE

GRACIOSA - FLORES

17 A 23 OUTUBRO

Coliseu Micaelense - 17 a 22 Out. - 21h30



www.juventudecandelaria.com

17 a 23 OUTUBRO A Associação de Juventude de Candelária volta a           

levar à cena 10 espectáculos de teatro no âmbito do           

JUVEARTE – FESTIVAL DE TEATRO, promovendo em quatro 

ilhas dos Açores este Festival que vem sendo realizado 

ininterruptamente desde o ano 2000.

Trata-se de uma oportunidade para o público conhecer o 

trabalho de alguns dos principais grupos de teatro do nosso 

arquipélago e simultaneamente permite aos actores que 

integram estes grupos, o conhecimento de outros actores 

oriundos de outras Ilhas e de outras localidades de Portugal 

Continental.

A representação açoriana estará a cargo do Grupo de Teatro 

da Academia de Artes de Ponta Delgada, do Grupo de 

Expressão Dramática da Escola Secundária Antero de Quental 

(São Miguel), do Grupo de Teatro A Jangada (Flores), do Grupo 

de Teatro Alpendre, do Grupo de Teatro Teatrinho (Ilha Terceira) 

e do Grupo de Teatro A Semente (Graciosa), juntando-se ainda 

os Grupos de Teatro Palmilha Dentada, Teatro das Beiras e o 

actor Pedro Górgia, oriundos do Continente Português.

Pensamos estarem assim reunidas as condições para uma 

semana de bom teatro, nas Ilhas de São Miguel, Flores,       

São Jorge e Graciosa.

Que se abram as portas e que entre o público!

Que se apaguem as luzes! 

Que entrem em cenas os actores!

Vamos aplaudir a nossa cultura!

JOÃO ALBERTO PEREIRA

Presidente de Associação de Juventude de Candelária
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