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4.ª Feira | 15 Out.

5.ª Feira | 16 Out.

6.ª Feira | 17 Out.

Sábado | 18 Out.
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21:30

21:30

16:30

AOS AMORES

NINO E PETRU

PAX ROMANA

PSYCHO

Conferência / Workshop 

Associação Artepalco Amphiteatrum

Teatrinho Grupo de Teatro

Este - Estação Teatral da Beira Interior

Companhia de Teatro Solaris

por Bernardo Rey

[Ribeira Grande - São Miguel - Açores]

[Lajes - Terceira - Açores]

[Fundão - Castelo Branco]

[Mindelo  - Cabo Verde]

"A Máscara em Movimento"
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Na qualidade de Presidente da Direcção da Associação 

de Juventude de Candelária saúdo todos os participantes 

na IX Edição do JUVEARTE - FESTIVAL DE TEATRO, 

esperando que a participação de cada um neste evento 

corresponda  às  expectativas  iniciais. 

O JUVEARTE é sem qualquer dúvida uma oportunidade 

para os grupos mostrarem o seu trabalho e 

estabelecerem ligações com outros por forma a 

fomentarem o intercâmbio cultural e também uma 

ocasião única para o público apreciar interessantes 

trabalhos de Grupos de Teatro não profissionais, que 

cativam espectadores pela natureza e qualidade das suas 

produções, sem recorrer a técnicas de marketing  nem  a  

nomes  badalados  pelos  media.

Saúdo igualmente todos os que continuam a apoiar a 

realização daquele que é o mais antigo Festival de Teatro 

dos Açores e único na Ilha de São Miguel e com a 

particularidade de  ser  organizado  por  uma  Associação  

Juvenil. 

Sejam  bem-vindos  e  Viva  o  Teatro !

 João A. Pereira 

 Presidente da Direcção 
Associação de Juventude de Candelária
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 Bruno Pacheco 

Director Regional da Juventude 

Mais um JUVEARTE…

O Governo dos Açores saúda todos aqueles que vão 

passar pela assistência deste Festival de Teatro - O 

JUVEARTE, que tem vindo a marcar o panorama cultural 

de Ponta Delgada. A associação do Governo a este evento 

é mais uma forma, entre muitas, de contribuir para o 

enriquecimento  cultural  do  concelho  de  Ponta  

Delgada.

Pode-se afirmar, com muita convicção, que este 

Festival é um  marco  indissociável  do  cartaz  cultural  

dos  Açores.

Neste sentido, é com muito prazer que vemos esta 

iniciativa da Associação de Juventude de Candelária 

continuar a crescer, ano após ano, atingindo novos 

públicos, ultrapassando velhas fronteiras e permitindo, 

também, que os jovens açorianos, e em particular os do 

concelho de Ponta Delgada, tenham acesso a bens 

culturais com cada vez  mais  valor.

Este evento, que se realiza pela nona vez, é mais uma 

prova do que a juventude açoriana é capaz de realizar. É 

uma forma de demonstrar que nos Açores as coisas 

também acontecem e que somos realizadores, actores e  

produtores  de  uma  sociedade  em  permanente  

mudança.

Com a convicção de que esta edição decorrerá da 

melhor forma, lança-se já o desafio de perspectivar a 

décima edição.

Bons  espectáculos  com  boas  cenas!

Bruno Pacheco

Director Regional da Juventude
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 Presidente da
 Câmara Municipal de Ponta Delgada

 Dr.ª Berta Cabral 

Ponta Delgada tem novamente o prazer de acolher a 

JUVEARTE, o prestigiado Festival de Teatro da 

Associação de Juventude da Candelária, agora já na sua 

9.ª edição anual.

Trata-se do mais consolidado cartaz de teatro da 

programação cultural da nossa cidade, graças à 

exemplar persistência da sua dinâmica organização, 

demonstrando afinal que assegurar a continuidade ainda 

tem maior mérito do  que  realizar  avulso.

Quase 10 anos volvidos sobre a sua edição 

experimental, o Festival JUVEARTE já soma dezenas de 

espectáculos bem sucedidos com grupos locais, 

regionais, nacionais e internacionais, num percurso 

coerente de valorização sistemática  do  intercâmbio  

teatral.

O apoio institucional, financeiro e logístico que desde 

sempre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e, mais 

recentemente, também a Sociedade Coliseu Micaelense 

têm vindo a prestar a esta iniciativa revela a nossa 

adesão entusiástica que em muito ultrapassa o mero 

subsídio.

O IX JUVEARTE é uma aposta com provas dadas e, por 

isso mesmo, continua a merecer contar connosco. A 

caminho  da  década!

BERTA CABRAL
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
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 José Andrade

Director Geral Coliseu Micaelense

Pelo quarto ano consecutivo, o Coliseu Micaelense abre 

o seu palco ao JUVEARTE. Literalmente. De facto, este 

Festival de Teatro tem desde logo a particularidade de 

ocorrer integralmente no ambiente interior do espaço 

cénico, com os actores e os espectadores a partilharem 

em simultâneo o próprio palco da maior casa de 

espectáculos  dos  Açores.

Um palco dentro do palco acentua a cumplicidade de  

uma paixão comum pela arte dramática, em sucessivas 

encenações de diferentes grupos amadores que actuam 

todos com singular profissionalismo, mercê do exemplar 

empenhamento das equipas operacionais da Associação 

de Juventude da Candelária e do Coliseu Micaelense, 

coordenadas respectivamente por Ricardo Pereira e 

Toni  Vieira.

O JUVEARTE é o reencontro anual do Coliseu com a 

expressão mais genuína do Teatro. Fazemo-lo via 

Candelária com uma meta comum: a satisfação do nosso 

público.

JOSÉ ANDRADE

Director-Geral do Coliseu Micaelense
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Exposição
"O QUE É O TEATRO?" 

A exposição promovida pela Direcção-Geral das 
Artes tem como propósito divulgar por todo o 
país a arte e a história do teatro em Portugal.

“O que é o Teatro?” permite reapreciar o lugar 
do teatro produzido em Portugal na cultura 
europeia, graças ao cruzamento que o 
observador é convidado a fazer, quer entre 
imagens de diversa proveniência, quer entre 
estas  e  o  texto.

A exposição é composta por 25 painéis que se 
apresentam como unidades de informação 
autónoma, de certa forma com uma ordem 
cronológica e é integrada no IX JUVEARTE - 
Festival de Teatro, através da parceria 
efectuada entre a Associação de Juventude    
de Candelária e o Teatro Experimental de Pias.

Local: Hall de Entrada (festival) 
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Associação 
Artepalco - Amphiteatrum

Ribeira Grande - Ilha de São Miguel

O AMPHITHEATRUM, da associação Artepalco, desde a sua 

fundação, tem vindo a desenvolver um trabalho dignificante na 

área da cultura, marcando positivamente todos aqueles que, 

directa ou indirectamente, estão envolvidos na propagação da 

cultura  teatral.

 O Teatro é, para nós, uma espécie de experiência: o projecto 

repetidamente empreendido de tornar visível na cena o 

homem vivo e actual, com tudo o que o comove e o que o 

angustia; com tudo o que cria e o que o condiciona. É uma forma 

de fazer sair de cada um aquilo que, sem esta ocasião, 

continuaria escondido. É, para aquele que o faz, um exercício 

permanente de relação com os outros, uma verdadeira 

pesquisa de valores: emoções, sentimentos,  conhecimentos.

  A arte destina-se ao público, sem público a arte não se realiza, 

não  se  completa,  não  surge.  A  arte  é  comunicação.

Elisa Gomes

@:teatroribeiragrandense@yahoo.com

blog:www.amphiteatrum.blogspot.com
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AOS AMORES

A o s  A m o r e s  é   u m  

espectáculo teatral, com 

textos de autores diversos e 

que pretende enaltecer e 

s u b l i m a r  o  A M O R  n a s  

diferentes manifestações 

das  emoções  humanas.

Encenação

Movimento Dramático

Interpretação

Música

Produção

Elisa Gomes

Milagres Paz

Andreia Rosa
Blu Gomes
Cristina Câmara
Fátima Sousa
Isabel Dias
João Matias
José Melo
Luis Barroso
Margarida Benevides
Nuno Pequeno
Rui Oliveira

Teresa Gentil
l
Artepalco

Classificação

Duração
Maiores de 12 anos

Aprox. 75 min. (s/Intervalo)

21:30
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Teatrinho Grupo Teatro

Lajes - Ilha Terceira

@:teatrinho.acores@sapo.pt

O Teatrinho nasceu em 1998 e passados 10 anos 
levou à cena 19 espectáculos com 121 apresentações 
em diversos palcos  dos  Açores  e  Continente  
Português.

Nos Açores o Teatrinho apresentou espectáculos em 
todas as Ilhas, diversas vezes, exceptuando a Ilha do 
Corvo. No continente Português, o Teatrinho apresentou 
trabalhos na Amadora Teatro D. João V, Tondela no 6.º 
Finta - Festival Internacional de Teatro ACERT, em Leiria 
no ACASO - Festival Internacional de Teatro de Leiria em 
2001, 2003 e 2006, em Faro no Teatro Lethes, em Santa 
Comba Dão,  em  Oliveira  dos  Frades  e  no  Caramulo.

A produção do Teatrinho não se resume apenas ao 
teatro, sendo um projecto que se classifica como Espaço 
de Criação, detém várias valências de actividade 
permitindo a colaboração de diversos criadores, sendo 
estes  a  verdadeira  riqueza  do  projecto.

Assim, a edição da revista cultural Art&Manhas e de 
livros de contos e poesia através da colecção "vontades", 
a rodagem de curtas metragens, a realização do 
encontro de artes Art&Manhas, a animação de 
Bibliotecas, são outros campos onde o Teatrinho 
desenvolve  a  sua  actividade.

Com a sede na Ilha Terceira, o Teatrinho mantém a sua 
actividade sobretudo naquela Ilha com actores e técnicos 
Açorianos, sem que isso seja um entrave a que todos os 
anos os seus trabalhos sejam vistos em diversas Ilhas 
dos  Açores  e  no  Continente  Português. 
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Num café onde praticamente vivem, nino e petru 

desenrolam a sua vida, num registo de certa forma 

nonsense.

O diálogo que liga os personagens é, por vezes 

quezilento, outras amigável, mas sempre à volta das 

histórias de cada um e da forma como se podem 

desenvencilhar de um problema que os afecta 

constantemente. 

Todo o texto é dito num idioma inventado, fazendo do 

espectáculo um enorme desafio para os actores, 

mas  também  para  o  público.

NINU E PETRU

Interpretação

Banda Sonora

Cenografia

Ricardo Martins
Valter Peres

Evandro Machado

Paulo Neves

Classificação

Duração
Maiores de 12 anos

Aprox. 60 min. (s/Intervalo)

21:30
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ESTE
Estação Teatral da Beira Interior

Fundão - Castelo Branco

A ESTE - Estação Teatral da Beira Interior é uma 

companhia sedeada no Fundão que tem como objectivo 

nuclear a produção de espectáculos através de uma 

vocação artística e pedagógica que visa promover e 

fomentar a criação/formação de públicos. Desse modo, a 

sua actividade está fortemente vocacionada para a 

centralização do trabalho do actor, numa perspectiva de 

Teatro em Urgência, ou seja de uma actividade pensada e 

preparada para acontecer em meios não-convencionais, 

com público não-convencional. Esta vertente engloba, 

igualmente, uma forte natureza para a itinerância, fazendo 

com que o teatro vá verdadeiramente ao encontro das 

pessoas.

 

Agilidade, flexibilidade, adaptação, polivalência e 

abrangência são, portanto, termos que caracterizam a 

actividade desta unidade. Do ponto de vista artístico, as 

suas criações estarão vocacionadas para o uso de 

ferramentas de trabalho que valorizem a expressão 

corporal, colocando o gesto e a palavra num mesmo 

plano. O teatro gestual, a pantomima, a Commedia 

dell´Arte, a Máscara, a improvisação, a criação colectiva, o 

teatro de sugestão são, por assim dizer, campos 

privilegiados de actuação, sem menosprezar o objecto 

texto ou a verbalidade, antes, na perspectiva da sua  

valorização.

@:esteteatro@gmail.com

www.esteteatro.com
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Um pelotão de legionários romanos 

recupera das suas mazelas, depois de 

uma refrega com o inimigo. O retomar 

da ordem unida, os exercícios e os 

treinos voltam assim à ordem do dia, 

que é o que todos fazem quando se 

alcança  um  período  de  acalmia.

A harmonia imposta pelo sentido 

militar é contudo um pau de dois bicos, 

quando não existe realmente uma voz 

superior que estabeleça a ordem. 

Sobretudo, quando tudo depende de 

três legionários tão diferentes um dos 

outros que nem a indumentária  o  

consegue  disfarçar.

Assente em princípios básicos da 

Commedia dell'Arte, Pax Romana é um 

divertimento sustentado no rigor do 

gesto e do movimento, onde o trabalho 

do actor se  torna  o  centro  de  toda  a  

criação.

Sem barreiras de linguagem, este é um 

espectáculo sobre o poder e as 

relações humanas, protagonizado por 

um punhado de criaturas que, tal como 

os da sua espécie, se armam de 

escudos e lanças, embora não saibam 

realmente quem são nem ao que  

andam.

PAX ROMANA

Dramaturgia e encenação

Interpretação

Música

Espaço Cénico

Figurinos

Equipamento bélico

Desenho de luz

Fotografia

Nuno Pino Custódio

Alexandre Barata
Pedro Diogo
Sérgio Fernandes

Fernando Mota

ESTE

Marta Carreiras /ESTE

Nuno Elias 
(Aprendiz de Feiticeiro)

César Fortes e Pedro Fino

António Supico

Classificação

Duração
Maiores de 6 anos

Aprox. 50 min. (s/Intervalo)

21:30
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Companhia de 
Teatro Solaris

Mindelo - Cabo Verde

A Companhia de Teatro Solaris foi fundada em Agosto de 2004, 

precisamente no dia 11, por iniciativa de um grupo de jovens recém 

formados no IX Curso de Iniciação Teatral no Centro Cultural    

Português  do  Mindelo / ICA. 

Ao longo destes quase quatro anos de existência a companhia foi 

apelidada de "ousada e criativa" - palavras de quem acompanha 

regularmente os espectáculos da companhia, para além dos 

espectáculos teatrais, a companhia também tem vindo a apostar na 

formação de jovens e do público, fazendo pequenas formações em 

vários Liceus e outros lugares (Liceu Ludjero Lima, Escola Salesiana, 

Liceu José Augusto Pinto e nos Centros de Aconselhamento para 

Jovens).

A companhia já foi galardoada com o Prémio Cultura pela 

Associação  dos  Estudantes  do  Liceu  José  Augusto  Pinto  em  

2005.
Espectáculos produzidos: 

"Voando Sobre um Ninho de Cucos - O Autocarro dos Loucos" - Festival 

Internacional do Teatro do Mindelo - "Mindelact" 2004 (Autor - C. T. Solaris);

"Julietas" - Março Mês do Teatro 2005 (Autor - Herlandson Duarte);

"Sonho de Uma Noite de Verão" - Festival Internacional do Teatro do Mindelo - 

"Mindelact" 2005 (Adaptação para o Crioulo da peça de William Shakespeare);

"Perdidos / Procura-se" - Março Mês do Teatro 2006 (Autor - Herlandson Duarte);

"PSYCHO" - Maio 2006 (Autor - Valódia Monteiro);

"Putre… Phacto" - Julho 2007 - Festival Nacional da Juventude - (Autores - Ricardo 

Peixoto e Patrícia Esteves);

"MARTUR" - Festival Internacional do Teatro do Mindelo - "Mindelact 2007" (Autores 

- Herlandson Duarte, Milanka Vera-Cruz e Valódia Monteiro).

Próxima estreia:

"Deus Lhe Pague" - Novembro 2008 (Autor - Joracy Camargo).

Formações / Workshop:

Workshop de Iniciação ao Teatro - Liceu José Augusto Pinto - Março 2005;

Formação de Iniciação Teatral - Centro de Aconselhamento e Acolhimento da Família 

- Agosto 2005;

Formação de Iniciação Teatral - Liceu Ludjero Lima - Abril 2007;

Des-Cobrir Oficina Teatral - A Máscara - Centro Cultural do Mindelo - Janeiro 2008; 

Formação O Teatro - Liceu Ludjero Lima - Abril 2008;

@:companhiasolaris@hotmail.com

blog:www.cteatrosolatiscv.blogspot.com
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Três Fobias, Duas Actrizes, Um Espectáculo – dois 

seres atormentados por três fobias (à sujidade, à 

multidão e ao sexo) encontram-se num micro mundo 

(num quintal), o que se faz quando não se quer 

enfrentar a sociedade e ter de precisar dela? 

PSYCHO  é  isto…

PSYCHO

Texto

Encenação/Direcção Artística

Interpretação

Cenografia

Desenho de Luz

Técnico de Iluminação

Valódia Monteiro

Herlandson Lima Duarte

Lucilene Mota
Milanka Vera-Cruz

Herlandson Lima
Nuno Jorge Costa

Edson Fortes

Anselmo Fortes

Classificação

Duração
Maiores de 16 anos

Aprox. 50 min. (s/Intervalo)

Que Fazer?
Para onde ir?
Ninguém me irá agasalhar… 
Também não quero ninguém”

21:30



SábSexQuiQua
18171615

pág. 14

Local: Foyer Piso 1 

"A Escultura em Movimento"

por Bernardo REY

As máscaras aparecem no tempo 
como um elemento essencial, que 
permite abrir uma janela para um 
mundo extraordinário.

Podemos dizer que reflecte a 
verdadeira face  de  cada  cultura.

Para construir e colocar em cena uma 
máscara, é preciso despertar o 
imaginário e transformá-lo em realidade.

Este processo envolve diferentes 
formas  e  expressões  artísticas:
Literatura, artes visuais, teatro, 

música e dança, assim como obriga a 
um confronto com os caminhos das 
diferentes culturas, com os seus 
m i t o s ,  a s  s u a s  f a n t á s t i c a s  
características  sagradas  e  pagãs.

A construção cénica de uma máscara, 
da forma como é feita, bem como o fim a 
que se destina, requer uma técnica 
refinada, que conduza e prenda a 
atenção  do  espectador.

Nesta conferência, serão abordados 
os processos de projectar a máscara, 
baseados em textos, analisando as 
descr ições  ne le  cont idas ,  as  
diferentes técnicas de construção e 
todo o processo de criação até ao 
momento da apresentação  em  
espectáculo.

16:00



Desde 1990 faz parte do grupo de 
investigadores e pedagogos da “Escuela 
Internacional del Biodrama”, dirigida por 
Beatriz Camargo em Villa de Leyva.

. Trabalha com a Alcaldía Mayor de 
Bogotá, na criação e realização de 
programas de reabilitação social  Estudou Arquitectura na Universidade 
mediante a apresentação de obras e a 

Piloto de Colômbia, e Teatro na Escola 
realização de laboratórios de teatro, 

Nacional de Arte Dramática – ENAD de 
escultura, cenografia e construção e 

Bogotá.
uso  da  máscara.

Desde 1982 que se dedica ao estudo do 
Foi convidado pelo “Bread and Puppet 

universo da máscara, sua construção e 
Teather” a participar como escultor e 

uso.
criador de máscaras no evento “Our 
resurrection Circus” em Vermont, USA.

Durante 22 anos dedicou-se à 
investigação e aplicação das artes 

. Colabora durante dois anos com o 
plásticas na arte cénica, criando e 

“Centro Maschere e Strutture Gestuali”,  
realizando cenografias, máscaras, 

em Abano Terme (Pádua). Dirige, junto 
objectos e máquinas teatrais, esculturas, 

com Sartori, o seminário sobre a 
c a r t a z e s  e  p r o g r a m a s  p a r a  

máscara na “Ecolè International delle 
espectáculos e grupos na Colômbia e na 

Marionette” em  Charlevilles,  Francia.
Europa, entre os quais – “Teatro Cenit”,
“Teatro Itinerante del Sol”, “Orquestra 

Convidado como pedagogo no “5th 
Sinfónica da Colômbia”, “Odin Theater” na 

Annual International Symposium For 
Dinamarca, “Companhia Athanor Danza” 

Directors” organizado pelo “Teatro La 
de Álvaro Restrepo, “Teatro delle Radici” 

Mama”  de  New  York,  USA.
na Suiça, o grupo “ZKM” da Croácia,
“Teatro Malandro” de Omar Porras, 

Dirige juntamente com Nube Sandoval o 
Suiça.

espectáculo “El Verbo de los Invisibles” 
Já expôs:

dentro do “Programa Vito” do Conselho 
- Galeria Bernanos de Paris. 

Italiano para os Refugiados, com vítimas 
- Galeria Big Sur de Bruxelas.

de tortura, obtendo o primeiro prémio na 
- Biblioteca Nacional de Colômbia.

Bienal Internacional de Arte e Psiquiatria, 
-Galeria El Manà de Villa de Leyva,  

Pádua, Itália, e o segundo lugar no “Roma 
  Colômbia.

Teatro  Festival”,  de  Roma.
- Museu di Ponticelli em Nápoles.
-Palazzo VillaMarina de Tempio Pausania, 

Convidado como “Guest Artist” no Fort 
  Itália.

Lewis College, Colorado, USA.
-Chiostro Boccarini, Museo de Amelia, 
   Itália.

Em 2002 inaugura, juntamente com Nube 
- Cisterne Romane di Narni, Itália.

Sandoval, a “Sala Macondo” em Amelia 
- Palazzo Petrignani, Amelia, Itália.

(Terni), Itália, espaço dedicado ao 
- Galeria Assminerva, Narni, Itália.

encontro entre culturas do mundo, 
-IILA, Instituto Italo Latinoamericano, 

através de conferências, mostras, 
  Roma.

concertos  e  laboratórios.

Em 1992 funda com Nube Sandoval o 
Realiza as máscaras para o espectáculo 

“Centro de Investigação Teatral - CENIT”.
“Puntilla e o seu Servo Matti” de Bertold 

 
Brecht, dirigido por Omar Porras, Teatro 

. Dirige seminários e laboratórios para a 
Malandro,  Suiça.

formação de actores e sobre a 
construção e o uso da máscara dentro 

Actualmente reside e trabalha em 
do Programa de Formação do Ministério 

Amelia,  Itália.
da Cultura de Colômbia e construção e 
uso da máscara na Escola de Teatro 
Silvio  D'Amico  de  Roma. 
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Grupos Participantes 
nas Edições Anteriores 

100 Ilusões Produções / Amélia Videira (Lisboa) [2006]

A Teia (Terceira - Açores) [2004 /2006]

Alpendre Grupo Teatro (Terceira-Açores   [2002/2004/2005/2006]

Amphiteatrum (Ilha de São Miguel - Açores) [2001/2002/2004]

Boneca de Trapos (São Miguel - Açores) [2005]

C.ª Artes do Brasil (Mato Grosso) [2007]

C.ª Teatro Pouca Terra (Santarém) [2007]

Descalças - Cooperativa Cultural (São Miguel - Açores)  [2007]

Grupo Teatro “A Jangada” (Flores - Açores)  [2004/2007]

Grupo Teatro da Escola Sec. da R. Grande (São Miguel - Açores) [2006]

Grupo Teatro “Faz de Conta” (Ilha de São Miguel - Açores) [2001/2005]

Grupo Teatro “O Ponto” (São Miguel - Açores) [2001]

Grupo Teatro “Vil'Artes” (Vila Nova de São Bento - Serpa) [2005]

Kopinxas - Animação de Rua (Aveiro) [2007]

Lugar Vagon (Lisboa) [2001]

Novo Teatro (Terceira - Açores)  [2001]

“O Nariz” Teatro de Grupo (Leiria) [2005/2006]

Outro Teatro (Terceira - Açores) [2000]

“Pedra Mó” Grupo Teatro (Terceira - Açores) [2001/2007]

Peripécia Grupo Teatro (Macedo de Cavaleiros) [2006]

T.A.L (São Miguel) [2003]

Teatrinho Grupo Teatro (Terceira - Açores)  [2002/2004/2005]

Teatro “A Garagem” (Lisboa) [2004]

Teatro da Palmilha Dentada (Porto) [2005]

Teatro de Giz (Faial - Açores) [2003 / 2006]

Teatro Experimental de Pias (Pias - Alentejo) [2001/2004]

Teatro Experimental do Funchal (Madeira) [2005]

Teatro Extremo (Almada) [2005]

Teatro Novo do Brasil (São Paulo) [2007]

Teatro Objectos (Almada) [2007]

Teatro “Tapa Furos” (Sintra) [2003]

2000-2007 



Espaço babysitting

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. 



Patrocinadores
do Festival  

co-produção

associação de juventude de candelária

iniciativa /produção

apoio

Governo  dos Açores



Patrocinadores
Coliseu Micaelense 

AÇORES
Mecenas do Coliseu

aldeiasilha

sabera
ç
o

re
s

Ficha Técnica

Iniciativa

Produção/Design Gráfico

Impressão

Associação de Juventude de Candelária

Ricardo Pereira
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500 Exemplares

í



www.juventudecandelaria.com

associação de juventude de candelária
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