FESTIVAL
DE TEATRO
19 a 23 de Outubro
PONTA DELGADA - PRAIA DA VITÓRIA
HORTA - SANTA CRUZ DAS FLORES

PONTA DELGADA \ COLISEU MICAELENSE
19.10 \ 21h30 OS MONÓLOGOS DA VAGINA
Lc, Sem Companhia Teatro Experimental [Angra do Heroísmo - Terceira]

20.10 \ 21h30 INVASÃO
EntretantoTeatro [Valongo - Porto]

21.10 \ 21h30 COMÉDIA DA VIDA PRIVADA
Novo Teatro [Cascais - Lisboa]

22.10 \ 22h00 UM ESTRANHO CASO DA RUA ALMODÓVAR
Alpendre Grupo Teatro [Angra do Heroísmo - Terceira]

23.10 \ 22h00 À ESPERA DE GODOT
Teatro de Giz [Horta - Faial]

22.10 e 23.10 \ 21h00 CORDEL DO AMOR SEM FIM (*)
Trupe Sinhá Zózima (São Paulo - Brasil)
(*) Espectáculo com lotação limitada

AUDITÓRIO DO RAMO GRANDE \ PRAIA DA VITÓRIA
20.10 \ 21h30 À ESPERA DE GODOT
Teatro de Giz [Horta - Faial]

23.10 \ 21h30 INVASÃO
EntretantoTeatro [Valongo - Porto]

TEATRO FAIALENSE \ HORTA
20.10 \ 21h30 UM ESTRANHO CASO DA RUA ALMODÓVAR
Alpendre Grupo Teatro [Angra do Heroísmo - Terceira]

23.10 \ 21h30 ELAS SOU EU...
Novo Teatro [Cascais - Lisboa]

SANTA CRUZ DAS FLORES \ AUDITÓRIO OS MINHOCAS
23.10 \ 21h30 OS MONÓLOGOS DA VAGINA
Lc, Sem Companhia Teatro Experimental [Angra do Heroísmo - Terceira]

Mais um ano, mais um Juvearte – Festival de Teatro.
O final de um Juvearte é sempre o começo de outro e parece que foi ontem que terminámos
saudosamente o “X JUVEARTE”, aplaudindo o elenco do Grupo Teatro “A Garagem”.
Estamos prontos para entrar em cena com 10 espectáculos de sala e 3 de rua, nas Ilhas de São
Miguel, Terceira, Faial e Flores, com grupos das Ilhas Terceira e Faial, do Porto, de Lisboa e de
São Paulo (Brasil).
Mais uma vez partimos satisfeitos por chegarmos até aqui. São onze anos de aprendizagem e
de teimosia da nossa parte que contagiou tanta gente que tal como nós, gosta do teatro e
sente que é preciso mostrar também o trabalho daqueles que são menos conhecidos, mas
trabalham tão bem quanto os actores consagrados.
O JUVEARTE continua fiel aos seus princípios – promover o que de melhor se faz nos Açores e
possibilitar o contacto e a partilha de experiências e de conhecimentos entre os actores
açorianos e os do exterior à Região dos Açores.
Seria injusto não referir o empenho dos Grupos de Teatro que ao longo destes 11 anos aceitam
o nosso desafio de participarem neste Festival sem qualquer contrapartida financeira, do
Governo dos Açores que continua a apoiar o evento através da Direcção Regional da
Juventude e do Coliseu Micaelense que desde 2005 acolhe o JUVEARTE. Sem este empenho e
apoio, não seria possível promover esta festa do teatro tão dignamente como temos vindo a
promover.
Agradecemos por isso a ajuda de todos e compreendemos também a contínua resistência de
uns poucos que passados onze anos, continuam a assobiar para o lado enquanto o Festival
decorre.
Viva o Teatro!
João Alberto Pereira
Presidente
Associação de Juventude de Candelária
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Hoje, mais do que nunca, as Artes são um espaço de fomento de diálogo, onde a criatividade
e o empreendedorismo dos jovens se encontram e a troca de experiências e saberes
constituem um acto solidário de conhecimento na busca de um mundo e de um tempo justo e
sustentável.
Desde a sua primeira edição, o JUVEARTE ao promover o intercâmbio e troca de saberes nas
artes de palco, envolvendo os grupos de jovens açorianos e abrindo-se, em simultâneo, a
outras realidades e jovens, contribui, em muito, para desenvolver a consciência estética e o
sentido crítico.
Sem dúvida que hoje, o JUVEARTE, é um marco no nosso cartaz cultural.
Por ser nossa convicção de que o Teatro, enquanto acção sócio-cultural, permite uma
maneira especial de ver o mundo, que passa pelos sentidos, pela imaginação e pela
capacidade de se criar alternativas, o investimento que o Governo dos Açores tem feito, é,
sem dúvida, uma prova de que continuamos a contar com este espaço como prática de
vivência social, que estabeleça, ainda, laços de afectividade sem fronteiras.
Assim, é por direito próprio, que lhe advém do reconhecimento da sua qualidade, que o
JUVEARTE surge integrado no Programa de Actividades da Região Europeia do Ano.
Parabéns à Associação de Juventude de Candelária pelo entusiasmo com que elege a
educação e as artes para investir nos jovens enquanto autores de sua própria história.
Desejamos que mais associações possam traçar o seu caminho como a Associação de
Juventude de Candelária o fez: com muito trabalho; com muita ambição; com muito sentido
de responsabilidade social. Os Açores, a Nossa Terra, ficam a ganhar, bem como o nosso
Povo.
Da nossa parte, fica o compromisso de incentivar as iniciativas que estimulam a criatividade e
fomentam o debate sobre o papel dos jovens artistas na transformação sócio-cultural e
educacional do século XXI.
Um bem-haja a todos vós … esperando pela próxima cena.
Bruno Pacheco
Director Regional da Juventude
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O Festival de Teatro Juvearte volta, à semelhança dos anos anteriores, a dinamizar o cartaz
cultural de Ponta Delgada. Uma iniciativa louvável que reconhece a capacidade artística dos
nossos grupos regionais e enaltece o talento de um vasto conjunto de pessoas que, pelo teatro,
protagonizam formas de interagir com um concelho vasto, heterogéneo e cúmplice sobre a
qualidade das produções locais.
Para este XI Festival de Teatro Juvearte, a Associação de Juventude de Candelária e o Coliseu
Micaelense, enquanto grandes promotores de uma das mais emblemáticas produções a
realizar na maior casa de espectáculos dos Açores, conjugam a arte de palco com códigos
culturais que, por afinidade insular, identificam e são identificadores da nossa forma de ser,
estar e partilhar.
Com este cartaz, Ponta Delgada reveste-se de novos e diversificados momentos culturais
marcados por um empreendedorismo artístico ímpar que dá ao concelho, à ilha, à região e a
todos aqueles que nos visitam, mais e melhor actividade cultural. Além disso, não deixa de ser
um precioso momento para divulgar o trabalho realizado por todos os grupos que se dedicam a
esta arte pelas ilhas do arquipélago, ao mesmo tempo que estimula o intercâmbio cultural
entre as associações e os grupos de Teatro Amador.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada congratula, por isso, a Associação de Juventude de
Candelária pela realização do XI Festival de Teatro Juvearte reconhecendo na sua acção um
papel meritório, quer na difusão de novas práticas culturais, quer no fomento de novos
mecanismos pedagógicos para que os jovens do nosso concelho e de todos os outros
envolvidos neste Festival se envolvam numa das mais genuínas formas de interagir com as
nossas tradições e costumes.
Uma última palavra ao Coliseu Micaelense que, mais uma vez, se abre à comunidade
valorizando o que é nosso e dando a conhecer aos outros a qualidade dos nossos artistas.
Berta Cabral
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
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Com naturalidade somos acérrimos defensores da importância das associações de juventude
enquanto instrumento de desenvolvimento local e de promoção da integração dos nossos
jovens na sociedade.
As formas de fazer acontecer tal preceito podem estar revestidas de manifestações de natureza
vária. Ora o teatro e a cultura constituem, decerto, excelentes apostas para o acesso a tão
nobre fim.
O Festival “JUVEARTE”, pelas suas características, longevidade ou sucesso alcançado é, sem
dúvida, exemplo de boas práticas tal como exemplo de boas práticas e referencial de bom
trabalho a ter em conta no dia a dia tem sido, ao longo dos anos, a Associação de Juventude
de Candelária, entidade que o promove.
São mais do que evidentes todos os méritos deste importante projecto, todavia, releva em
importância destacar um que nos parece fundamental, ou seja, a sua dimensão arquipelágica,
que demonstra – num sentimento que partilhamos por completo – a importância de ter dos
Açores uma visão mais abrangente, cuja intervenção e os projectos não se circunscrevam à
realidade apenas de uma só ilha.
Muito honrou à AJITER o convite para colaborarmos com a Associação de Juventude de
Candelária enquanto parceiros no desenvolvimento deste projecto, o qual aceitamos
prontamente, tendo em conta outros projectos já realizados no passado pelas duas instituições
e aqueles que esperamos vir a empreender.
Nesse sentido recomendamos vivamente, a todos, que desfrutem dos excelentes espectáculos
que constituem mais uma edição do JUVEARTE e apresentamos, uma vez mais, à organização
os nossos Parabéns pelo mesmo.
Décio Santos
Presidente da AJITER
04

Mais uma vez o Teatrinho se constitui como um parceiro do Juvearte. É com orgulho que nos
envolvemos na produção do mais constante festival de teatro de quantos têm lugar nos
Açores. No entanto o orgulho e o sentido de responsabilidade não encobrem o facto de
practicamente a totalidade do trabalho de preparação e gestão deste festival ser da
Associação de Juventude de Candelária.
É por isso, mais do que um esforço, uma vantagem para o Teatrinho trabalhar nesta
organização, e acompanhar a equipa que ao longo de onze anos põe de pé este festival.
Agora que tudo está pronto, que suba o pano.

Valter Peres
Teatrinho
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Desde a sua génese em 1998, o Teatro de Giz assume a produção de espectáculos e a
formação em teatro para um público geral como principais vectores da sua actividade. Temos
como objectivo contribuir para uma dinâmica cultural mais sólida, criativa e diversa na ilha do
Faial e nos Açores, propósitos que vão de encontro à estrutura do Juvearte, pelo que foi com
grande orgulho e entusiasmo que aceitámos co-produzir a extensão deste festival na Ilha do
Faial pelo segundo ano consecutivo.
Por iniciativa da Associação de Juventude de Candelária, o festival foi crescendo e tornou-se
muito justamente a grande referência no arquipélago. Em 2009, ao fim de dez anos de
existência, de promoção do teatro feito nos açores, de partilhas entre grupos regionais e
continentais e entre estes e o público, deu-se a extensão aos palcos das ilhas Terceira, Flores e
Faial, não mais que o corolário natural dos objectivos delineados e do mérito com que foram
prosseguidos.
Porque também o Teatro de Giz considera essencial que se mantenham laços e diálogos entre
ilhas em prol do desenvolvimento cultural, sentimo-nos felizes por a edição de 2010 confirmar
o Juvearte como um festival de e para os Açores.
Tendo já participado em três edições do festival, pela primeira vez assumimos um papel duplo.
Enquanto co-produtores e grupo actuante, o desafio será contribuir para um Juvearte mais
forte e abrangente, sabendo que o mesmo estaremos a fazer pelo nosso arquipélago.

Teatro de Giz
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OS MONÓLOGOS DA VAGINA
LC, SEM COMPANHA, TEATRO EXPERIMENTAL
Angra do Heroísmo - Terceira
Peça composta por um conjunto de monólogos magistralmente elaborados por Eve Ensler e
baseados em entrevistas feitas a várias mulheres, dos diversos quadrantes e idades.
Desde a descoberta da vagina, por algumas mulheres, até ao conhecimento abusivo desse
mesmo “ente”, por parte de alguns homens, o texto em apreço pretende trilhar um percurso
de desmistificação e de aproximação ao feminino.
Quando dito através da voz grave do Homem, estes “Monólogos da Vagina” tornam-se
uma forma do mesmo prestar a sua homenagem (e admiração) à Mulher.
Ao longo de uma hora, o actor passa por uma verdadeira metamorfose em palco,
experimentando vários estados de espírito; partilhando várias vivências; trajando várias
roupagens, enfim, transmutando-se de lagarta em borboleta.
Uma peça que celebra a igualdade através das diferenças que caracterizam Homem e
Mulher.

Texto Eva Ensler
Encenação, Adaptação e Interpretação Luís Carvalho
Duração: 60'
Class.: M/16 anos

Coliseu Micaelense \ Ponta Delgada » 19 Out.\ 21h30
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Salão Clube Desp. Os Minhocas \ St.ª Cruz das Flores » 23 Out.\ 21h30

UM ESTRANHO CASO DA RUA ALMODÓVAR
ALPENDRE GRUPO DE TEATRO
Angra do Heroísmo - Terceira
O Estranho Caso da Rua Almodóvar é uma história envolvendo três mulheres e
um homem, num contexto de comédia non-sense, unidos por segredos, mentiras,
amores, traições, vinganças, encontros, desencontros, e algumas coincidências...
Ou serão muitas coincidências?! Como homenagem e referência artística, cada
cena do espectáculo é antevista com títulos dos filmes do cineasta espanhol
Pedro Almodóvar.

Texto e Encenação Eduardo Gaspar
Assistente de Encenação Marco Lima
Interpretação Filomena Ferreira, Frederico Madeira, Judite Parreira e Soraia Aguiar
Banda sonora original Evandro Machado
Vídeo Lazer 2001
Contra-Regra Raimundo Martins e Eduardo Contente
Técnica e Grafismo Markus Trovão
Produção Eduardo Contente
Duração: 50'
Class.: M/16 anos

Teatro Faialense \ Horta » 20 Out.\ 21h30
Coliseu Micaelense \ Ponta Delgada » 22 Out.\ 22h00
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À ESPERA DE GODOT
TEATRO DE GIZ
Horta - Faial

Num sítio que tem uma árvore mas que de resto “é como nada”, Didi
e Gogo esperam por Godot. Pouco nos é dado a conhecer deste,
para além do encontro que terá marcado com as duas personagens
principais. O compromisso condiciona a vida de Didi e Gogo,
condenados a voltar ao mesmo sítio todos os dias até que anoiteça
ou que Godot consume a visita. Enquanto esperam, surgem as
conversas, as memórias, as interrogações e, por fim, as
inquietações, que passam a constituir a sua rotina, brevemente
interrompida pelas aparições de Pozzo e do seu criado (Lucky) e do
menino, o portador de mensagens de Godot. Mas disto o que é que
é novo e o que é que é repetição? O que é que é sonho e o que é que
é realidade?
À Espera de Godot é, segundo o autor, uma tragicomédia em dois
actos. Primeiramente apresentada em 1953, a obra, apontada
como um dos mais proeminentes trabalhos do Teatro do Absurdo,
continua a despoletar intrigantes novas interpretações.

Texto Samuel Beckett
Encenação e Adaptação João Garcia Miguel
Assistência de Encenação Sara Ribeiro
Cenografia Albino Fafiães
Figurinos Aline Despres e Susana Valinhas
Desenho de Luz Bruno Carvalho
Interpretação Carla Dâmaso, César Lima, Lia Goulart,
Márcia Dutra, Orlanda André, Pedro Afonso,
Tiago Vouga e Vanessa Santos.
Duração: 50'
Class.: M/12 anos

Aud. Ramo Grande \ Praia da Vitória » 20 Out.\ 21h30
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Coliseu Micaelense \ Ponta Delgada » 23 Out.\ 22h00

INVASÃO
ENTREtANTO TEATRO
Valongo - Porto

Criação, Dramaturgia, Encenação,
Cenografia e Interpretação – Júnior Sampaio
Adereços e Figurinos – Vítor Sotto-Mayor
Música – Carlos Araújo, Monolab e Júnior Sampaio
Produção Executiva – Amélia Carrapito e Sofia Leal

Revolucionários franceses tomam a Bastilha...
Napoleão coroa-se a ele próprio Imperador da França...
Napoleão invade Portugal...
A corte portuguesa “foge” para o Brasil...
O Brasil torna-se independente… “Independência ou Morte?”…
Um professor lunático, faz da sua casa de banho um palco, e dos objectos
ícones da história mundial.
Veste-se de Napoleão, de D. João VI, de D. Maria I, de D. Carlota Joaquina, de
Índio Come Lambe, de Escravo Feijão Escurinho e de Piolho Real …
Uma versão bem-humorada da história já conhecida torna-se uma metáfora
para agregar valores do passado ao presente, e ao futuro.
Guerras territoriais, jogos políticos, lutas de poder... intrigas passadas,
vividas no presente, na imaginação de um professor (ou será de um actor?)
reflectida nos olhos dos alunos (ou será dos espectadores?).

Design – Ricardo Moura
Fotografia – Sara Verde
Dur.: 60´
Class.: M/12 anos

Coliseu Micaelense \ Ponta Delgada » 20 Out.\ 21h30
Aud. Ramo Grande \ Praia da Vitória » 23 Out.\ 21h30
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COMÉDIA DA VIDA PRIVADA
TEATRO NOVO
Cascais - Lisboa
O espectáculo é uma adaptação de crónicas do autor brasileiro Luís
Fernando Veríssimo, inseridas em 2 volumes publicados com o título
de “Comédias da Vida Privada”, recorde de vendas em todo o Brasil.
O autor, nas suas crónicas, aborda temas do quotidiano em
situações aparentemente banais porém elucidativas do
comportamento humano. Com mestria, subtileza, mordacidade e
bom humor, Luís Fernando Veríssimo consegue delinear o território
imenso, opaco, denso e impreciso dos seus personagens anónimos,
possuindo, nas entrelinhas, uma análise crítica ao comportamento
social de cada indivíduo.
Na adaptação para o teatro, foram seleccionadas as crónicas
referentes ao relacionamento a dois, traçando a história quotidiana
de um casal, desde o momento em que se encontram pela primeira
vez, passando pelo namoro, casamento, vida em comum, separação
e, quem sabe, reencontro, num espectáculo divertido e ao mesmo
tempo um reflexo da sociedade contemporânea.
Ana Clara e Carlos Alberto são as personagens criadas para a
adaptação teatral. Numa sucessão de “flashbacks”, a história deste
casal é mostrada de forma leve e bem humorada, enfocando as
dificuldades e os prazeres do relacionamento a dois. As diferenças e
as discordâncias, a cumplicidade e a paixão, os anseios e as
desilusões, o masculino e o feminino...
“A comédia da vida privada” também foi adaptada para a televisão,
numa série de grande sucesso tanto no Brasil quanto em Portugal,
onde pôde ser vista na SIC e GNT.
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Autor: Luís Fernando Veríssimo
Adaptação: Eduardo Gaspar
Encenação: Colectiva
Elenco: Rosana Cordovani e Eduardo Gaspar
Cenário e Figurinos: Alfredo Marchi
Desenho de Luz: Eduardo Gaspar
Operação de som e luz: Rui Antunes
Banda Sonora: Criação Colectiva
Fotografia: Francisco Nunes
Vídeo: Paulo Lourenço
Produção e Divulgação: Teatro Novo

Duração: 90'
Class.: M/12 anos

Coliseu Micaelense \ Ponta Delgada » 21 Out.\ 21h30

ELAS SOU EU...
TEATRO NOVO
Cascais - Lisboa

O que acontece quando uma empregada doméstica consegue
convencer o seu patrão, às vésperas de uma estreia, de que ele
Texto e interpretação: Eduardo Gaspar
Encenação: Hugo Sovelas
Espaço cénico: LDC Interiores
Figurinos: Eduardo Gaspar
Acessórios: Anna Ludmilla
Perucas e maquilhagem: Moreno Cabeleireiros
Banda sonora: Eduardo Gaspar e Hugo Sovelas
Arranjos musicais: Marco Pombinho
Sonoplastia: Maria João Castanheira
Desenho de luz: Eduardo Gaspar

é um péssimo actor? Ele mata-se? Despede a empregada por
justa causa? Ou simplesmente deixa de aparecer no teatro
dando, sem saber, oportunidade à empregada de tomar o seu
lugar no espectáculo “Elas sou Eu – O que a gente não faz
para pagar a renda”?

Duração: 75'
Class: M/16 anos

Teatro Faialense \ Horta » 23 Out.\ 21h30
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CORDEL DO AMOR SEM FIM
SINHÁ ZÓZIMA
São Paulo - Brasil

O espectáculo decorre num autocarro, símbolo do grupo Sinhá
Zózima, que circula pelas ruas da cidade.
No interior do autocarro, o grupo conta e canta as esperanças e

Texto: Cláudia Barral
Encenação: Anderson Maurício

as armadilhas do amor, vividas nas margens do rio São Francisco.
Duração: 60'
Class: M/12 anos

Partida: Coliseu Micaelense \ Ponta Delgada » 22 Out.\ 21h00
23 Out.\ 21h00
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Baby-Sitting
(*)

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.
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Produção Associação de Juventude de Candelária
Coordenação Geral Ricardo Pereira

COLISEU MICAELENSE
Responsável Técnico e
Técnico de Iluminação Júlio Lima
Técnico de Som Emanuel Cabral
Luís Aguiar
Direcção de Palco Toni Vieira
Frente de Casa José Carlos
Valter Pereira
Jorge Silva
Apoio Logístico Liberto Medeiros

Co-Produção Coliseu Micaelense
Teatrinho Espaço Criações
Ajiter
Teatro de Giz
Grupo de Teatro “A Jangada”
Cartaz Carlos Sousa
Grafismo Ricardo Pereira
Apoio Logístico João Pavão
Sónia Batista
Baby-Sitting Carla Rocha

AUDITÓRIO DO RAMO GRANDE
Coord. Técnico Luís A. Bettencourt
TEATRO FAIALENSE
Técnico de Iluminação Bruno Carvalho
Técnico de Som José Sousa
Marco Quaresma
AUDITÓRIO DO GRUPO DESPORTIVO “OS MINHOCAS”

Coord. Técnico José António Castro
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ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE DE CANDELÁRIA
Ramal da Igreja, Edifício Casa do Povo
9555-024 Candelária
296 295 006
geral@juventudecandelria.com

www.juventudecandelaria.com

produção

apoios

parcerias

A Jangada - Grupo de Teatro

CMH

Câmara

Municipal
da Horta

verdemar
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
TOURISTIC APARTMENTS

Tipografia aníbal

ANÍBAL SOUSA ROCHA, HERDS., LDA.

www.juventudecandelaria.com

