uma produção

ASSOCIAÇÃO MUSICAL
EDMUNDO MACHADO DE OLIVEIRA

com o apoio

P
PR
RO
OG
GR
RA
AM
MA
A

Declaração Universal dos Direitos Humanos
porém, voltada para as crianças.
1.Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, raça, sexo, religião,
origem social ou nacionalidade;
2.Todas as crianças devem ser protegidas pela família, pela sociedade e pelo Estado, para que
possam se desenvolver fisicamente e intelectualmente;
3.Todas as crianças têm direito a um nome e a uma nacionalidade;
4.Todas as crianças têm direito a alimentação e ao atendimento médico, antes e depois do seu
nascimento. Esse direito também se aplica à sua mãe;
5.As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm o direito a educação e
cuidados especiais;
6.Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade;
7.Todas as crianças têm direito à educação gratuita e ao lazer;
8.Todas as crianças têm direito de ser socorridas em primeiro lugar em caso de acidentes ou
catástrofes;
9.Todas as crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração no trabalho;
10.Todas as crianças têm o direito de crescer em ambiente de solidariedade, compreensão,
amizade e justiça entre os povos;

A AMEMO desde sempre incentivou a existência de um coro infanto-juvenil com o
objectivo de renovação do orfeão sénior. No início a direcção musical esteve a cargo de
Carlos Sousa, Osvaldo Costa e Carlos Dias passando depois a ser orientado por Ana
Beatriz Moniz de 1998 a 2009. Desde Outubro de 2009 está a ser dirigido por Rita
Andrade.
Tem-se apresentado em espectáculos a solo ou em conjunto com o Orfeão sénior, sendo
já referência na inauguração/abertura das luzes de Natal da Câmara Municipal de Ponta
Delgada e nas comemorações do dia mundial da criança.
Ao longo destes anos já se deslocou por duas vezes ao Pico, uma delas com o coro sénior,
a Santa Maria e a Portalegre em 2007 onde participou no “V Encontro de Coros de
Assentos de Portalegre”.
Actualmente o Coro INFANTIL – JUVENIL é constituído por cerca de 25 elementos.

Maestrina | Rita Andrade
Músicos
Bruno Duarte | Piano e Voz
André Gouveia | Guitarra Baixo
Pedro Andrade | Bateria
VOZES: Ana Rita Massa, Beatriz Fernandes, Carlota Bettencourt,
Carolina Melo Duarte, Cristiana Gusmão, Elisabete Melo, Estefânia
Vargas, Inês Melo Duarte, João Maria Dias, João Pedro Pacheco, José
Paulo Pacheco, Júlia Machado, Laura Vargas, Margarida Andrade,
Margarida Dias, Matilde Mendonça, Matilde Prates, Miguel Massa,
Pedro Afonso Machado, Pedro Bettencourt, Pedro Raposo, Raquel
Pereira, Rodrigo Medeiros, Sara Massa Sousa, Tatiana Raposo,
Teresa Costa
Montagem Video | Bruno Duarte
Projeção | Mário Sousa

