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Concurso Jovens Artistas DSEAM / 2014 

 

No âmbito das atividades artísticas extraescolares, o Governo 

Regional da Madeira / Secretaria Regional da Educação e 

Recursos Humanos, através da Direção Regional de 

Educação, levou a efeito a 13.ª edição do Concurso Jovens 

Artistas, da Direção de Serviços de Educação Artística e 

Multimédia, cujo espetáculo final se realiza no próximo dia 30 

de março, pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias. 

 

Destinado a crianças e jovens intérpretes, que se destacam 

pela qualidade das suas performances artísticas, 

nomeadamente ao nível da música, do teatro e da dança, a 

organização deste evento tem por objetivo, não só promover 

o desenvolvimento artístico como também, fortalecer uma 

motivação intrínseca, quando confrontados com o reconhecimento 

público. 

 

Esta é uma boa prática que, associada a outras iniciativas, também 

pretende comemorar os 30 anos de existência, da Divisão de Expressões 

Artísticas da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, a 

qual continua a apresentar um projeto artístico, direcionado para uma 

população em idade escolar e cujos frutos são evidentes; não bastará 

considerar os cerca de 1100 alunos que se inscrevem anualmente como 

também, evidenciar o número de jovens que todos os anos ingressam 

em cursos superiores de artes. Relativamente à participação neste 

concurso, são em média 60, as crianças e jovens que anualmente são 

inscritos pelos respetivos professores. 



Os concorrentes participaram numa fase de seleção que deu lugar a 

uma fase eliminatória, na qual foram avaliados segundo os seguintes 

parâmetros:  

 

 Presença em Palco 

 Expressão/Interpretação,  

 Técnica/grau de dificuldade 

 Performance global.  

 

Os mesmos foram divididos por categorias de acordo com as idades, 

sendo que na Categoria Infantil apresentaram idades até aos 13 anos, 

enquanto na Categoria Juvenil, compreendia entre os 14 e os 18 anos. 

 

Neste sentido, estarão presentes na Gala Final de Laureados os 6 

participantes vencedores na Categoria Infantil, e 7 na Categoria 

Juvenil. Este momento encerrará todo este processo desenvolvido ao 

longo de alguns meses, promovendo a diversidade pelas atividades 

artísticas apresentadas. 

 

 

Participantes 

 

 

 

Categoria Infantil 

 

 Classe: Cordas  

Marlene Freitas, 10 anos - Bandolim 

 

 Classe: Sopros  

Miguel Moisés Jesus, 12 anos - 

Trompete 

 

 Classe: Teclado  

Liana Caldeira, 13 anos - Acordeão 

 

 Classe: Teatro 

Clara Vasconcelos, 10 anos - Teatro 

Categoria Juvenil 

 

 Classe: Cordas  

Sara Camacho, 15 anos - Bandolim 

 

 Classe: Sopros 

Miguel Dantas, 17 anos - Saxofone 

 

 Classe: Teclado 

Fátima Freitas, 14 anos - Acordeão 

 

  Classe: Teatro  

Sofia Silva, 17 anos - Teatro 

 



 

 Classe: Canto 

Sara Nascimento, 13 anos - Canto 

 

 Classe: Dança 

Sara Freitas, 13 anos - Dança 

 

 Classe: Canto  

Ana Isabel Freitas, 17 anos - Canto 

 

 Classe: Dança 

Filipa Ferreira, 14 anos - Dança 

 

 Classe: Percussão 

Bernardo Rodrigues, 16 anos - 

Percussão 

 

 

Este momento terá um cariz solidário uma vez que a DSEAM se associa à 

causa de apoio à jovem madeirense Raquel Pereira, que luta neste 

momento um combate contra o cancro (cuja mãe é colaboradora da 

instituição). Assim, as receitas de bilheteira desta gala reverterão para o 

apoio à jovem anteriormente referenciada. 

Os bilhetes poderão ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal 

Baltazar Dias, tendo um preço único de 5,00€ 

Esta é uma co-produção entre a Câmara Municipal do Funchal e a 

Associação Regional de Educação Artística. 

 

Solicito a V. Ex.ª a melhor divulgação desta informação. 

Com os melhores cumprimentos.      

 

 


