
JUVEARTE
FESTIVAL de

TEATRO

PONTA DELGADA

18 a 26 outubro

HORTA

VELAS SÃO JORGE

SANTA CRUZ DAS FLORES

ATENEU CRIATIVO

COLISEU MICAELENSE

TEATRO FAIALENSE

AUDITÓRIO MUNICIPAL

SALÃO DO CLUBE DESPORTIVO OS MINHOCAS



18 outubro

19 outubro

24 outubro

25 outubro

26 outubro

Workshop POETRY PDLSLAM 

programa

POETRY PDLSLAM 

Espetáculo Quase Espetacular

Gisberta

Antes de Começar

O Medo Que O General Não Tinha

A Colmeia

De Olhos Fechados

Elas e a Fama - O Teatro no teatro

Local: Ateneu Criativo [Ponta Delgada]

m/12 

m/12 

m/16 

m/16 

*entrada reservada

*entrada livre

m/12 

m/4 

m/16 

m/16 

Local: Ateneu Criativo [Ponta Delgada]

Local: Escola EB/I Maia [Maia - Ribeira Grande]

Local: Coliseu Micaelense [Ponta Delgada]

Local: Coliseu Micaelense [Ponta Delgada]

Local: Coliseu Micaelense [Ponta Delgada]

Local: Salão do Clube Desportivo Os Minhocas [Sta. Cruz das Flores]

ASSOCIAÇÃO ARTE PALCO [RIBEIRA GRANDE - São Miguel]

A JANGADA GRUPO DE TEATRO [STA. CRUZ DAS Flores]

FUNGISMAGICTRUXIS [ ]São Miguel

YELLOW STAR COMPANY [ ]Lisboa

TEATRO DE GIZ [ ]Horta

TEATRO DA PALMILHA DENTADA [ ]Porto

ALPENDRE GRUPO TEATRO [ ]Angra do Heroísmo - Terceira

Local: Teatro Faialense [Horta - Faial]

Local: Auditório Municipal de Velas [Velas - São Jorge]

\21h30

\21h30

\10h30

\21h30

\21h30

\21h30

\21h30
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JOÃO A. PEREIRA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE DE CANDELÁRIA

Cá estamos!

Mais um ano, mais um Festival de Teatro em 4 Ilhas dos Açores.

A persistência da organização aliada à boa aceitação do público e ao empenho de todos os 

grupos participantes são os fatores que determinam a continuidade deste evento.

É justo também aqui reconhecer o papel determinante das entidades públicas e privadas 

que apoiam este evento, num sinal claro de apoio à cultura e ao movimento cultural destas 

Ilhas.

Ao Governo dos Açores através da Direção Regional da Juventude, ao Coliseu Micaelense, 

à Sata e ao público que acarinha e aplaude os artistas que sobem ao palco, agradecemos 

uma vez mais o apoio.

Que não haja crise na boa disposição e contenção à cultura nas nossas Ilhas.

Um aplauso a todos e aproveitem a oferta teatral.
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LAB.I.O.
[LISBOA ]

POETRY SLAM PDL

19 OUTUBRO \ 21:30

ATENEU CRIATIVO - PONTA DELGADA
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Class.:

Dur.:

M/16 Anos de Idade

90 min. (Apróx.)

Mick Mengucci nascido em Rimini, Itália.  Músico e compositor. 

Engenheiro com PhD em processamento digital de imagem, reuniu as 

suas experiências de vida em viagens pela Europa e para o Brasil, Cuba, 

EUA e  mistura-as em sua música, poesia e arte. Residente em Lisboa, 

desde 1998 encontrou neste canto da Europa, o lugar perfeito para 

misturar e expressar a sua "tri-continental" fusão artística. Em 2007 

lançou o seu primeiro álbum de originais com a sua banda Misturapura, 

fundou grupos como Anonima Nuvolari - música italiana popular, 

Duonde e The Fanfarrones. Trabalhou com workshops de criação de  

bandas musicais com crianças e  como músico em eventos de yoga. 

Poeticamente além de escrever as letras das suas músicas, conheceu a 

cena Slam em Paris, em 2008, trabalhou com a associação Café 

Culturelle de Saint Denis no espetáculo ”Fabrique Du Macadam“. Em 

2010 Fundou com a colega Ana Reis o coletivo Poetry Slam Lisboa, do 

qual foi apresentador e fomentador.

O evento de Poetry Slam é um concurso informal de poesia declamada e performada. Os 
participantes devem apresentar textos de própria autoria e declamá-los ao público sem ajuda 
de figurinos ou aparelhos sonoros.: um MC (mestre de cerimónias) modera o evento e escolhe 
um júri de 5 pessoas entre a audiência para avaliar os poemas pelo conteúdo do texto e a 
qualidade da performance na declamação, até escolher um vencedor. A participação é aberta 
a quem tenha vontade de se exprimir em público e partilhar as suas palavras.

Mick Mengucci e Sérgio Coutinho, do Lab.I.O. (laboratório de interacção e oralidade) 
organizam e moderam o evento.

Mick Mengucci - Biografia



a partir do texto de Lucien Lambert

Encenação: Joaquim Salvador

A JANGADA GRUPO TEATRO
[SANTA CRUZ DAS FLORES -  AÇORES]

ELAS E A FAMA - O TEATRO NO TEATRO

19 OUTUBRO \ 21:30

AUDITÓRIO MUNICIPAL DE VELAS [SÃO JORGE]

O Teatro no Teatro, dentro do Teatro.  
Quatro mulheres, sonhadoras, amigas, inimigas, cúmplices e rivais – 
com o desejo comum de serem atrizes -. Aceitam fazer de tudo. Todas 
são autênticas, falsas, patéticas e ambiciosas. São mulheres e atrizes, 
porventura, mulheres em duplicado.
Duas são esplendorosas, as outras duas são de uma beleza apagada. 
Desconhecidas do público procuram o bilhete que as transporte do 
anonimato para as luzes da Fama.
Com posturas e métodos opostos, encontram-se sempre em situações 
de competição, onde ou estão a representar, ou estão simplesmente a 
serem elas próprias.
E, neste jogo, expõem os seus sonhos, as suas paixões, as suas 
ambições, as suas desilusões e os seus desencantos, na dura viagem 
pelo mundo do teatro, onde a imagem da mulher é "tudo". 
Em comum: - apenas serem todas mulheres ambiciosas.

Mulher: - “Eu tenho um amante. O meu amante é o marido dela, mas ela 
não sabe, por isso é que “ele” é um bom amante.”

Iluminação e Som:

Class.:

Dur.:

Paulo Mateus

M/12 Anos de Idade

60 min. (Aprox.)
0303



Texto de:

Encenação:

Interpretação:

Iolanda Laranjeiro

Fátima Sousa

João Matos e Raquel Palermo

A Maria matou o Miguel.  Sem qualquer motivo aparente. A Maria amava o 
Miguel e ainda assim matou-o. A Ana é irmã da Maria. E também amava o 
Miguel. Em segredo. Como  tantas coisas que se sentem e não se explicam 
e, portanto, se têm de esconder.  Mas a Ana também ama a Maria. 
“De olhos fechados” é uma peça sobre o Amor, nas suas múltiplas formas. 
Mas é também uma peça sobre a solidão, sobre a complexidade do Ser 
Humano.  Sobre o limite de cada um e a fronteira entre a lucidez e aquilo que 
está para além dela. Tudo aquilo que sentimos e o que é ou não suposto 
sentir.  O que é ou não suposto fazer. Perante os outros. Perante nós 
mesmos. No Amor, na Vida.
Iolanda  Laranjeiro

« Desde o momento em que o esfaqueei sabia que ele não tinha 

hipótese. Só tive tempo de lhe dizer ao ouvido:  “Amo-te, perdoa-

me, meu amor, porque eu não serei capaz de o fazer. Estou grávida, 

vais ser pai".»

In “De olhos fechados”, de João Matos e Raquel Palermo

Iluminação:
Som:

Class.:

Dur.:

André Raposo
Nelson Cabral

M/12 Anos de Idade

75 min. (Aprox.)
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ASSOCIAÇÃO ARTE PALCO

[RIBEIRA GRANDE - SÃO MIGUEL AÇORES]

DE OLHOS FECHADOS

19 OUTUBRO \ 21:30

TEATRO FAIALENSE - HORTA
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Texto e Encenação:

Iluminação e Som: :

Class.:

Marcus Trovão

M/16 Anos de Idade

Frederico Madeira

ALPENDRE GRUPO DE TEATRO
[ANGRA DO HEROÍSMO - TERCEIRA -  AÇORES]

A COLMEIA

26 OUTUBRO \ 21:30

SALÃO DO CLUBE DESP. OS MINHOCAS - SANTA CRUZ DAS FLORES

«Estamos todos unidos e somos todos um.» A frase é de Rhonda Byrne e está no seu livro 
'O segredo'. Eu nunca li aquele livro e um incerto dia, numa crise de nervos, ao folheá-lo 
encontrei aquela máxima… O que é que isto tem a ver com a peça 'A Colmeia'? Tudo. Ou, 
de certo, alguma coisa.
‘A Colmeia' é uma comédia (acho eu… só pode ser).
Num planeta chamado Teatro, num país chamado Palco, num Lugar chamado Colmeia, 
um grupo de Humanos, personagens pela natureza das circunstâncias, existe. Entre as 
suas luzes e escuros movem-se, cruzando-se e reconhecendo-se – ora na palavra ora no 
silêncio ora na música – na mesma 'tarefa existencial': ser humanamente felizes.
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Dur.: 70 min. (Aprox.)
05
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TEATRO DE GIZ

ANTES DE COMEÇAR, de Almada Negreiros 
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Texto :

Encenação :

Interpretação :

Figurinos :

Cenografia :

Músicos:

Desenho de Luz :

Sonoplastia e Operação de Luz e Som :

Class.:

Dur.:

M/4 Anos de Idade

45 min. (Aprox.)

Almada Negreiros

Flávia Carvalho e Lia Goulart

Maria Miguel e César Lima

Carolina Aguiar, Susana Valinhas e Joana Silva

Tomás Belo

Ana Borlinhas e Ricardo Mota

Bruno Carvalho

Carla Nunes e Rodrigo Santos

Antes de Começar, de Almada Negreiros, teatro para almas dos 10 aos 100 anos de 
idade.

Num teatro de marionetas, o tambor do Homem acorda a humanidade onde menos 
esperaríamos encontrá-la: nos bonecos:
A imensa solidão do Boneco irá encontrar fim no seu espelho de alma, a Boneca. 
Este encontro trará a libertação da única coisa que ainda os prende e será o início 
da descoberta dos seus universos, dentro e fora, antes de recomeçar.

TEATRO DE GIZ
[HORTA- FAIAL]

ANTES DE COMEÇAR

25 OUTUBRO \ 21:30

COLISEU MICAELENSE - PONTA DELGADA

Assistente Produção  :

Produção Executiva :

Márcia Dutra

Carla Dâmaso
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YELLOW STAR COMPANY
GISBERTA, de Eduardo Gaspar
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YELLOW STAR COMPANY
[LISBOA]

GISBERTA

24 OUTUBRO \ 21:30

COLISEU MICAELENSE - PONTA DELGADA

Rita Ribeiro interpreta a mãe da transexual Gisberta que foi morta 
barbaramente no ano de 2006, na cidade do Porto, vítima da violência de 
14 jovens internos de uma instituição católica. Durante a peça, ela vai 
relatando a um jornalista factos da vida do “seu menino”, desde a infância 
até o momento em que parte do Brasil em busca do seu direito de ser vista 
e respeitada como mulher. Fala da sua dificuldade em aceitar a identidade 
de género do filho e das várias tentativas de o dissuadir, ainda na infância, 
a não seguir um caminho por ela e por muitos considerado “anti-natura”; 
fala da saudade que sente do “seu menino”; do arrependimento por tê-lo 
deixado partir... Mas no discurso desta mãe, por um lado delator da sua 
tristeza, há uma ternura que revela o amor incomensurável desta mãe pelo 
seu filho. Um sentimento que se mistura à revolta contra aqueles que 
mataram o “seu menino”, e a uma subsequente negação a Deus. A 
personagem também assumirá a sua parcela de culpa por nunca ter sido 
capaz de realizar o desejo mais fulcral do "seu menino": ser tratada por 
Gisberta.

Texto e Encenação :

Interpretação :

Figurinos :

Criação Gráfica e Fotografias :

Música Original :

Video Mapping :

Produtor :

Imagens em vídeo :

Produção Executiva :

Interpretação em vídeo :

Produção :

Operação de Luz e Som :

Class.:

Dur.:

M/12 Anos de Idade

60 min. (Aprox.)

Eduardo Gaspar

Rita Ribeiro

Dino Alves

Tomás Belo

Marcelo Pellegrini

Nuno Barroco

Paulo Sousa Costa

Rui Carvalheira e Daniel Amaro

Marta Quelhas

Lara Crespo

Yellow Star Company

Eduardo Gaspar
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O MEDO QUE O GENERAL NÃO TINHA

TEATRO DA PALMILHA DENTADA
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Texto de:

Encenação:

Interpretação:

Ricardo Alves

Rodrigo Santos

Ricardo Alves e Rodrigo Santos

TEATRO DA PALMILHA DENTADA
[PORTO]

O MEDO QUE O GENERAL NÃO TINHA

26 OUTUBRO \ 21:30

COLISEU MICAELENSE - PONTA DELGADA

Em Portugal tivemos um general que não teve medo. Hoje 
parecemos viver no medo. Do general ficou-nos a memória, o nome 
em algumas praças e fotos. As fotos, onde o general emoldurado 
por uma multidão, prova que não era apenas um general sem medo, 
foi um momento em que se acreditou não ser necessário o medo. 
Foi um pequeno impulso propulsor que nos ajudou a libertar.

Class.:

Dur.:

M/16 Anos de Idade

60 min. (Aprox.)
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Organização
Direção Artística

Direção de Produção

Produção

COLISEU MICAELENSE

TEATRO FAIALENSE

AUDITÓRIO MUNICIPAL DAS VELAS (S.JORGE)

SALÃO DO CLUBE DESP. “OS MINHOCAS” (FLORES)

Apoio Técnico

Apoio Técnico

Apoio Técnico

Apoio Técnico

Associação de Juventude de Candelária
Ricardo Pereira
Ricardo Pereira
João Pereira
Associação de Juventude de Candelária

Júlio Lima
Luís Aguiar
Emanuel Cabral
Bruno Câmara

Bruno Carvalho

César Sequeira
Manuel Costa

Yuzin
Ateneu Criativo
Coliseu Micaelense
Teatro Faialense
Auditório Mun. Velas São Jorge
A Jangada Grupo Teatro 
Teatro de Giz
Alpendre Grupo Teatro

José António Castro

 
ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE DE CANDELÁRIA

Ramal Igreja, Ed. Casa do Povo
9555-024 Candelária

296 295 006 
geral@juventudecandelria.com

www.juventudecandelaria.com

Apoio à produção



Organização

Apoios

Média Partners

Parceiros

A Jangada - Grupo de Teatro
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