


Todos os dias, a Câmara Municipal do Funchal desenvolve e pensa 
o Teatro Baltazar Dias com o objetivo de torná-lo uma casa que 
pertence a todos. Um lugar de inquietação e de vida, sem género e 
sem preconceito, onde cabem as diferenças e todas as diferentes 
maneiras de expressão. Um Teatro mais humano, construído para as 
pessoas e com as pessoas. Em suma, um Teatro comprometido com um 
serviço público de cultura.
 
É nesta perspetiva que trabalhamos com os artistas, os agentes 
culturais, os produtores, os técnicos e o público, construindo 
cada vez mais um Teatro com qualidade, dando oportunidade aos 
novos talentos e apresentando propostas de programação com 
multiplicidade artística.

O primeiro trimestre da temporada 2017/2018 vem reforçar o 
processo de transformação do Teatro como agente agregador e como 
núcleo, por excelência, da cultura do Funchal, com a apresentação 
de eventos das mais variadas manifestações artísticas, que nos 
fazem questionar e pensar sobre o mundo e sobre nós próprios. 

Contamos convosco na plateia mais uma vez nos próximos meses, 
certos que esta será uma excelente temporada artística, num 
Funchal que é cada vez mais Cultura!

Presidente da câmara Municipal do Funchal
Paulo Cafôfo
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8 a 10 setembro 14 setembro 21h

Conta a história do teatro musical dos “Anos de Ouro” quando 
Rodgers e Hammerstein eram reis e a coreografia de Agnes adornava 
o palco nos épicos anos 70 e 80. Ainda hoje podemos ouvir alguns 
dos hits que mudaram o mundo do teatro musical para sempre como 
“We Will Rock You” e “Mamma Mia”.
“The Show Must Go On” permitirá ao público testemunhar a história 
do teatro musical através das canções de alguns compositores e 
letristas como Webber e Rice, Boublil e Schonberg, Rodgers e 
Hammerstein, Sondheim e muitos outros.

A 9 de Setembro de 1872, um grupo de músicos liderados por César 
José Coelho (primeiro maestro), fundaram a atual Banda Distrital 
do Funchal, com designação de Philarmónica Artístico Madeirense, 
tendo como primeiro fardamento casaco azul, calça branca e chapéu 
de palha. Devido a esta ousadia ficaram popularmente conhecidos 
como “Os Guerrilhas”. 

Com o objetivo de desenvolver o gosto pela arte musical e 
proporcionar a muitos jovens a oportunidade de participar no 
panorama cultural da região.
Atualmente é composta por cerca de 28 elementos das mais diversas 
idades.

On 9th September 1872, a group of musicians led by Mr. César José 
Coelho (first maestro), founded the Madeiran Artistic Philharmonic, 
nowadays known as Funchal District Band, having as their first 
uniform a blue jacket, white trousers and a straw hat. Due to 
their bold uniform, they came to be known as “The Guerrillas”. 

Their goal was to develop their musical taste, providing young 
musicians the opportunity to join the regional cultural panorama, 
taking the popular art and beauty to the population.

The show tells the story of musical theatre from the “Golden Years”, 
when Rodgers and Hammerstein were kings and the choreography of 
Agnes decorated the stage in the epic 70’s and 80’s. Nowadays it 
is still possible to hear some of the hits that changed the world 
of musical theatre forever, like “We Will Rock You” and “Mamma 
Mia”.
“The show must go on” will allow the public to testify the 
history of musical theatre through some composers and lyricists’ 
songs, like Webber and Rice, Boublil and Schonberg, Rodgers and 
Hammerstein, Sondheim and many others.

The show must go on 
100 years of musicals

“Os Guerrilhas”
Banda Distrital do Funchal 

Dia 8 21h
Dia 9 18h e 21h
Dia 10 18h 

Público \ Public 15€
Residentes (+65 anos), estudantes residentes (até 18 anos) 10€

Público \ Public 3€

Portadores de cartão de associado 
da Banda Distrital do Funchal 2€



Artistic Season Opening

8 9

16 setembro 21h

Atuação sob a direção artística de André Martins e com 
um repertório de Vivaldi, Ketèlbeu, Monfi, Walfdeufel, 
Strauss e Ponchiell. 
A Orquestra é composta por 38 elementos divididos nos 
seguintes instrumentos: bandolim, bandoleta, bandola, 
bandoloncelo, viola e baixo.

The Madeira Mandolin Orchestra, under the artistic 
direction of André Martins, plays Vivaldi, Ketèlbey, 
Monti, Waldteufel, Strauss and Ponchielli.
The Orchestra is composed by 38 elements, divided in 
the following instruments: mandolin, bandoleta, bandola, 
bandoloncelo, acoustic guitar and bass.

Orquestra de Bandolins

Residentes \ Residents 10€
Estrangeiros \ Foreigners 20€

Recreio União da Mocidade



22 setembro 21h

David Santos é o nome por trás de “Noiserv”. Com quase 12 
anos de existência, Noiserv, homem-orquestra, ou banda de um 
homem só, conta no seu currículo com o bem sucedido disco de 
estreia “One hundred miles from thoughtlessness” [2008], EP 
“A day in the day of the days” [2010], “00:00:00:00” [2016] 
e muitas colaborações em teatro e cinema.

David Santos is the name behind “Noiserv”. With almost 
12 years of existence, Noiserv is a one-man band. On his 
curriculum is the successful debut album “One hundred miles 
from thoughtlessness” [2008], the EP “A day in the day of days” 
[2010], “00:00:00:00” [2016] and many other collaborations in 
theatre and cinema.

NOISERV

Público \ Public 5€ 

10 11



Direção Presidente - Vanda de França

Diretor Artístico Norberto Gomes

Concertino Norberto Gomes

Assistente de Concertino Olena Soldatkina

1os Violinos Elena Kononenko. Valeriy Perzhan. Parandzem 
Khachkalyan. Edina Tenki. Nshan Chalikyan. Olga 
Proudnikova

2os Violinos Yuriy Kyrychenko. Vladimir Proudnikov. 
Natacha Guimarães. Maxim Taraban. Anahit Dalakyan. 
Adela Hysková

Violas Volodymyr Petryakov. Rostyslav Kuts
Marta Morera. Treneddy Maggiorani

Violoncelos Marina Gyumishyan. Iryna Bandura  
Jaime Dias. Stella Silvian. Mikolaj Lewkowicz

Contrabaixos Gábor Bolba. Marcello Romagnuolo

Oboés Éric González – Chefe de Naipe. Louise Whipham

Flautas Mafalda Carvalho. Pedro Camacho

Clarinetes Francisco Loreto. José Manuel Barros

Fagotes Tatiana Martins. Manuel Balbino

Trompas Péter Víg - Chefe de Naipe. Luís Sousa

Trompetes Ricardo Sousa. Bruno Pires

Trombones Luís Rodrigues. Pedro Pinto

Tuba Fabien Filipe

Tímpanos Rui Rodrigues · Chefe de Naipe

Percussão Jorge Garcia

23 setembro 18h

Orquestra Clássica da Madeira

CONCERTO 
INAUGURAL

 DA TEMPORADA

Adultos \ Adults 20€
Seniores 15€

Sócios e Jovens (13-18) \ Members and Youth (13-18 years) 10€
Crianças \ Children (6-12 anos/years) 5€

12 13



28 setembro 9h - 17h30

Nesta II Edição do Encontro, o objetivo é aproximar 
experiências, iniciativas, parceiros e instituições que atuam 

em prol da cultura acessível, reconhecendo as instituições 
que se dedicam ao desenvolvimento destas atividades.

 
Temáticas a abordar

- Políticas públicas culturais inclusivas e acessíveis: 
diretrizes e cenários

- Cultura acessível sob a ótica de artistas e produtores 
culturais

- Audiovisual e acessibilidade
- Linguagem de produtos culturais acessíveis: Teatro, Dança, 

Cinema e Produção Musical

In this second edition of the Cultural Accessibility Meeting, 
the aim is to bring closer experiences, initiatives, partners 

and institutions that play a role in accessible culture, 
recognizing the institutions that dedicate to these activities.

 

Encontro  de
Cultura Acessível

Participantes 
Diana Bastos Niepce (bailarina)

Anaísa Raquel (atriz e audiodescritora)
Rita Santos (Acesso Cultura)
Isabel Galvão (RefugiActo)

Hugo Seabra (PARTIS - Fundação Calouste Gulbenkian)

Entrada Livre \ Free Entrance

09 Agosto - 17 setembro

No contexto desta exposição, os artistas plásticos trabalham 
como agentes de reconexão e diálogo entre o binómio Homem/
Teatro, através de um processo de metamorfose, criando assim, 
diferentes diálogos in situ com o Teatro Municipal Baltazar 
Dias. Cada peça tem a sua origem numa frase criada por atores, 
encenadores e cenógrafos convidados.
Procura-se enriquecer a experiência dos visitantes através 
de Instalações, Vídeo-arte, Pintura, Desenho, Escultura e 
Fotografia, sobre diferentes perspectivas e “pontos de vista” 
encadeados pelos artistas plásticos.

The artists operate by reconnecting and dialoguing with the 
Man/Theatre binomial through metamorphosis, therefore creating 
different dialogues with the Theatre in situ. Each artwork has 
its beginning with a phrase created by guest actors, directors 
and scenographers, the exhibition presents Installation Art, 
Video Art, Painting, Drawing, Sculpture and Photography.

PErsona
EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Entrada Livre \ Free Entrance

Horário \ Schedule
Seg-Sex \ Mon-Fri 9h - 17h30

Artistas\Artists
Carina Mendonça. Carolina Askue. Carolina Fernandes. Cristiana de Sousa 
DDiarte. Hernando Urrutia. Jose Zyberchema. Luísa Spínola. Luz Henriques
Marcos Milewski. Paulo Sérgio Beju. Teresa Jardim
Curadoria\Curator
Fátima Spínola

14 15



ilustração
Juan Abreu

Grupo Alvo
Crianças entre os 8 e os 10 anos

Podem participar 25 crianças 

Inscrições 
acamparcomhistorias@apel.pt

10€

O que inclui uma noite 
do Acampar com Histórias?
- Atividades literárias

- Jogos de grupo
- Jantar
- Ceia

- Pequeno-almoço
- Tenda

- T-shirt “Acampar com Histórias”

16 17

30 setembro

Objetivo Dar às crianças a oportunidade de se envolverem num 
ambiente fantástico de natureza, livros, autores, contadores de 
histórias e assim criar uma apetência maior à leitura através de 
atividades lúdicas e literárias.

Atividades Desenvolvidas pelos monitores e pelos animadores 
literários que podem ser autores de livros, ilustradores, 
contadores de histórias, músicos e atores.

Goal To provide the children the opportunity to engage with a 
fantastic nature environment, with books, authors, story tellers, 
creating a bigger appetite for reading, through playful and 
literary activities.

Activities The monitors along with the literary entertainers, that 
can be authors, illustrators, storytellers, musicians and actors, 
promote several activities for the children.

Acampar com Histórias

Horário
Receção das crianças às 18h 
Entrega das crianças aos pais no 
dia seguinte às 11h30

Produtor APEL
Apoio CMF



setembro a outubro setembro a outubro

Carla Cabral

1º Momento
08 a 15 Setembro
Mostra de trabalhos 
Coleção “Salobros Afetos” 
2016/17

1 Moment
08 to 15 September
Works ehxibition
Collection “Salobros Afetos” 
2016/17

Objeto Transitivo 01 
Com este objeto a artista 

pretende representar a distância, 
periferia e insularidade, aparece 
em forma de casa-negro-basalto, 
com o seu interior preenchido 

com trabalhos de cariz plástico, 
criado e idealizado nesta 

residência.

Object Transitivo 01 
The artist intends to represent 

the distance, the periphery 
and insularity, with a house-
shaped object made from black 

basalt, with its interior filled 
with plastic works, created and 

designed for this piece.

2º Momento
25 setembro a 11 outubro

Construção do Projeto Transitivo 01 
Peça Escultórica

2 Moment
25 september to 11 october

Development of the Project Transitivo 01
Sculpture

Salão Nobre e Sala de Pintura
Entrada livre \ Free Entrance

Pormenor. Carla Cabral
Salobros afetos, 2017

Residência 
Artística

Residência
Artística

st

nd

1918
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octoberOUTUBRO
Funchal: 
Cidade Educadora

EVA - Festival 
Internacional de 

Contos da Madeira

Concerto
Tutti

Concerto  
Música de 
Câmara

Concerto Tutti
Concerto

Tutti

“O Gato 
Arco-Íris” 

Projeto Transitivo 01
Comemorações 
Virgílio Teixeira

Conferência do 
Teatro: Madeira de 

A a Z

Conferência 
Arquitetura 

Para o Ensino

exposição OutrosconferênciaTeatro
Teathre ExhibitionMusic ConferenceDance Other events

música dança

Marta ubach



1, 14 e 28 outubro 18h

18 outubro 21h

9 outubro 9h - 13h

Em 2014, a Câmara Municipal do Funchal, aderiu à Associação 
Internacional das Cidades Educadoras e à Rede Territorial 
Portuguesa de Cidades Educadoras.
 
Uma Cidade Educadora não se encerra em si mesma. Está aberta ao 
meio envolvente, relacionando-se com este, com outros centros 
urbanos e com cidades de outros países, pautando-se pelo objetivo 
de aprender e trocar experiência e, assim, enriquecer a vida 
dos seus habitantes. Este é, pois, o mote do Funchal, Cidade 
Educadora!

The values that guide our vision for the city of Funchal fit 
the principles that define an Educative City. In this regard, 
the Funchal City Hall joined the International Educative Cities 
Association and the Portuguese Territorial Network in 2014.
 
An educative city does not end in itself. It is open to the 
surrounding environment, engaging with it, with other urban 
centers and with other cities from other countries, based on the 
objective of learning and exchanging experience, enriching its 
inhabitants’ life. This is Funchal’s motto, an Educative City!

Concerto Tutti

Concerto de Música de Câmara

Funchal: Cidade Educadora

Adultos \ Adults 20€
Seniores 15€
Sócios e Jovens \ Members and Youth (13-18 anos\years) 10€
Crianças \ Children (6-12 anos\years) 5€

Adultos \ Adults 10€
Jovens \ Youth (13-18 anos\years) 7,5€
Crianças \ Children (6-12 anos\years) 5€
Átrio do Teatro \ Foyer

Orquestra Clássica da Madeira

Orquestra Clássica da Madeira

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

22 23



12 outubro 11h e 15h 21 outubro 14h30 - 19h30

Desde o momento em que Amélia ouve miar, o seu coração não 
sossega até libertar o gatinho Arco-Íris, preso no meio 
da sucata…
Numa dinâmica de cumplicidade, no palco fala-se a linguagem 
da partilha e da amizade, valores que nascem do coração.

From the moment Amélia heard a meow, her heart wouldn’t 
stop pounding until she freed the Rainbow cat, that was 
stuck in the scrap…
In a complicity dynamic, the language of friendship and 
sharing is spoken on stage, such values come from the 
heart.

O objetivo é abordar a qualidade dos espaços onde crianças e 
jovens aprendem, estudam e convivem.
A conferência contará com a presença de arquitetos portugueses e 
europeus com projetos premiados nesta área e com a presença de 
prestigiados conhecedores dos comportamentos dos jovens, que em 
muito contribuirão para alargar o tema de debate desta conferência 
onde queremos envolver toda a comunidade.

Organização Ordem dos Arquitetos - Delegação Madeira

“Architecture for Education”, where the quality of the spaces 
where children and young people learn, study and socialize will be 
debated. Portuguese and European architects whose projects in this 
field have been awarded, will be present, as well as prestigious 
experts in young people’s behavior that will contribute to broaden 
the subject under discussion, where we intend to involve all the 
community members.

Organization Portuguese Institute of Architects

“O Gato Arco-Íris”
Dia Mundial da Saúde Mental

Conferência
“Arquitetura Para o Ensino”

Entrada gratuita \ Free Entrance 
(mediante levantamento de bilhete)

Produtor Irmãs Hospitaleiras - Casa de Saúde Câmara Pestana
Interpretação Ana Mendonça. Carla Freitas. Cristina Fernandes. 
Cristina Pestana. Edite Silveira. Fátima Abreu. Lisandra Abreu.
Melissa Barrios. Rita Castro. Sílvia Nunes. Teresa Góis
Encenação e Cenografia Edite Silveira
Desenho Luz e Sonoplastia António Freitas
Produção Dídia Ferreira
Multimédia Sara Cardoso
Texto Délia Gomes

Público 5€
Professores e Arquitetos 2,50€

Gratuito para estudantes

24 25



26 27

Virgílio Teixeira conquistou um lugar ímpar como um dos 
protagonistas de maior sucesso do cinema português dos anos 
40/50. Contracenou com grandes nomes, como Amália Rodrigues. Na 
década seguinte, muda-se para Hollywood onde participa em várias 
superproduções – ‘Doutor Jivago’, ‘A queda do império romano’ e 
‘O regresso dos sete magníficos” -, esta última ao lado de Yul 
Brynner. Na sua prolífica carreira, contam-se 92 produções, 150 
programas de televisão e duas peças de teatro em Portugal, Espanha 
e Estados Unidos. ‘As memórias que nunca se apagam’, rodado na 
Madeira em 2009, foi o seu último trabalho à frente das câmaras.
 
As comemorações irão incluir um Colóquio sobre cinema, a exibição 
de filmes em que Virgílio Teixeira participou, um concerto e ainda 
a remodelação de um dos espaços do Teatro Baltazar Dias para 
acolher o espólio de parte da obra do ator madeirense.

Comemorações

Centenário do nascimento 
de Virgílio Teixeira
25 a 27 outubro 

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

Virgílio Teixeira conquered a unique place as one 
of the most successful protagonists of portuguese 
cinema of the 40’s and 50’s. He appeared alongside 
Amália Rodrigues. In the following decade, he 
moved to Hollywood where he took part in major 
productions like “Doctor Zhivago”, “The Fall of the 
Roman Empire” and “Return of the Seven”, in this 
case, with Yul Brynner. His prolific career includes 
92 productions, 150 television shows and 2 theatre 
plays in Portugal, Spain and in the United States of 
America. “As memórias que nunca se apagam” in 2009, 
was his last work in front of the cameras.
 
The celebrations will include a conference about 
cinema, the movies where Virgílio Teixeira took part 
will be screened, a concert and the remodelling of 
one of the spaces of Baltazar Dias Theatre, in order 
to receive part of the legacy of the madeiran actor.



EVA – Era 
uma vez no 
Atlântico

Pormenor. Gravura de
Frans Huys, 1555

Entrada gratuita \ Free Entrance

29 outubro

A Ilha da Madeira acolhe pela segunda vez um festival dedicado 
aos contos, aos contadores e aos escutadores de histórias. Em 
vários locais, narradores de origens diversas partilham contos 
para público adulto e familiar.
O EVA faz parte de uma rede de festivais Atlânticos de Narração 
que inclui festivais como: Atlantica na Galiza, Terra Incógnita 
em Lisboa, Conto Contigo na Praia na Terceira e Recontres de 
I´Imaginaire na Bretanha.

Madeira island will host, for the second time, a festival dedicated 
to the tales, storytellers and story listeners.
Narrators from different origins will share their stories with 
the audience.
EVA is part of an Atlantic Narration festival network that includes 
festivals like: Atlantica in Galicia, Terra Incógnita in Lisbon, 
Conto Contigo na Praia in Terceira e Recontres de l’Imaginaire 
in Britain.

Festival Internacional 
de Contos da Madeira

2928



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

novemberNOVEMBRO
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Documentário
“Vossa Terra” 
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Madeira Piano Fest Madeira Piano Fest
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jornadas 
acesso cultura

Marta ubach

 Encludança 



32 33

27 Outubro a 27 Novembro

Nasceu em Lisboa, em 1969. Desde que terminou, em 1998, o curso 
de Teoria e Prática da Pintura, na Artilimitada com a orientação 
do Professor Filipe Rocha da Silva, Marta Ubach tem apresentado 
regularmente os seus trabalhos em diversas galerias de Lisboa. 
Marta é uma artista do Desenho onde encontra o seu espaço de 
libertação e expressão plena. Centra-se nas suas narrativas (im) 
possíveis, nas figuras, meio-humanas meio-animalescas, que habitam 
essas composições. Uma figuração muito própria, com um latente 
sentido de ironia, um misto de contemplação e liberdade.
Colabora com a Galeria das Salgadeiras desde 2003.

Born in Lisbon in the year of 1969. Ever since she graduated in 
the Theory and Practice of Painting course from Artilimitada 
under the guidance of Professor Filipe Rocha da Silva in 1998, 
Marta Ubach has presented her work regularly in many Lisbon art 
galleries. Marta is a Drawing artist where she finds her own 
space of liberation and pure expression. Centering in her (im)
possible narratives and animal/human hybrid figures who inhabit 
those formations. A very personal figuration featuring an implied 
sense of irony in a mix of contemplation and freedom. Collaborates 
with the Salgadeiras Gallery since 2003.

Exposição Marta Ubach

Entrada gratuita \ Free entrance 

Curadoria Ana Matos

Fotografia
Paulo Alexandrino



2 novembro 9 novembro 20h30

“Mediterrâneo” é um disco conceptual em que o cantautor, sem 
colocar de parte uma melancolia inata, faz uma reaproximação 
ao calor humano e ao mundo, na busca de um clima mais ameno e 
apaziguador, despido de materialismos em que os bens essenciais à 
sobrevivência são a proximidade com o mar e com aqueles de quem 
gostamos.

“Mediterrâneo” is a conceptual album in which the singer-
songwriter, without setting aside an inner melancholy, performs a 
rapprochement towards human warmth and the world, searching for a 
milder and soothing climate, stripped of materialisms in which the 
goods that are essential for survival simply lie in being close 
to the ocean and to those we love.

O arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, responsável, entre outros 
projetos, pelos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, dedicou 
uma vida à construção da paisagem. “A que se assemelharia um 
filme sobre a sua obra?”, pergunta o realizador ao paisagista. 
“Apenas paisagens, uma depois da outra.” Com este programa visual, 
dramático e narrativo em mente, João Mário Grilo, o cineasta, 
propõe-se pensar e documentar a obra do arquiteto, não sem evocar, 
pelos seus textos e paisagens, a força expressiva e poética da 
natureza e o poder transformador do homem sobre ela.

Após a exibição do filme haverá uma conversa com João Mário Grilo 
e Inês Beleza Barreiros (co-autora do guião do filme).

Documentário

The architect Gonçalo Ribeiro Telles, has dedicated a lifetime 
to landscaping. The director asks the landscaper the following 
question: “What would a movie about his life look like?” He 
replies, “Only landscapes, one after the other.” With this visual, 
dramatic and narrative program in mind, the cinematographer, 
proposes thinking and documenting the architect’s work, not 
without evoking, through his texts and landscapes, the poetic and 
expressive force of Nature and the transformative power of Man 
over it.

After the movie exhibition, a talk will take place with João Mário 
Grilo and Inês Beleza Barreiros.

Valter Lobo
Trio - Mediterrâneo

“Vossa Terra” 
de João Mário Grilo

Valter Lobo voz/guitarras
Jorge Moura guitarras/teclados
Tiago Borges fliscorne, percurssões e programações
 
Público \ Public 5€
Duração \ duration 70 min
M/6

Inserido no III Colóquio 
Internacional Insula

Entrada gratuita \ Free entrance 
(mediante levamento de bilhete) 
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Dalibor Cikojevic & Zrinka Ivancic-Cikojevic (Croácia)
Recital a dois pianos
Obras de Debussy, Poulenc, Papandopulo
Classificação M/ 6 

Maurizio Moretti & Gabor Farkas (Itália/Hungria)
Recital de piano a quatro mãos

Obras de Grieg, Schumann, Debussy, Poulenc e Piazolla
Classificação M/6

Vitaly Samoshko (Ucrânia)
Recital de piano
Obras de Beethoven, Chopin, Schumann e Scriabin
Classificação M/6 

Anna Miernik (Polónia)
Recital de piano
Obras de Chopin, Paderewki, Szymanowsi e Scriabin
Classificação M/ 6 

Dmytro Sukhovienko & Aaron Wajnberg (Ucrânia/ Bélgica)
Recital de piano a quatro mãos

Obras de Grieg, Ravel, Shostakovich e Glass
Classificação M/6 

Madeira Piano Fest Madeira Piano Fest

4 novembro 18h 10 novembro 21h

8 novembro 21h

5 novembro 18h 12 novembro 18h

Venda antecipada \ early purchase 12€
No dia \ at the day of the event 15€

3 concertos diferentes à escolha \ 3 different concerts 30€ 
Sócios da ANSA 7,5€

Estudantes \ Students 5€

Entrada Livre:
Sócios da AACMM

Crianças 1º e 2º ciclo (acompanhadas de adultos) 
Alunos da DSEAM e do CEPAM (mediante disponibilidade)

36 37



3938

17 novembro 21h

a partir de textos de Herberto Helder
Direção e Interpretação Dinarte Branco

based on the writings of Herberto Helder 
Scenography and Performance by Dinarte Branco,

A partir da obra de Herberto Helder criou-se um espectáculo de 
teatro cuja dramaturgia foi construída unicamente a partir dos 
seus textos e poemas. Através da voz e do corpo do actor e de 
um diálogo íntimo com o músico, acredita-se que a imagética, a 
musicalidade, o ritmo impresso nos poemas do autor, tornem real 
uma outra possibilidade de comunicação, um outro entendimento 
que a oralidade e a fisicalidade podem trazer aos textos, não na 
tentativa de os explicar, ou de os resolver, mas de os pensar e 
receber de uma forma diferente.
A exigência e hermetismo dos textos de Herberto Helder, questionam 
uma escrita meramente mental e racional, as palavras ganham 
densidade e vida também pela sua sonoridade e musicalidade. Daí a 
ideia de os transpor para teatro, dar corpo às palavras escritas 
com tudo o que isso pode potenciar e revelar.

From the works of Herberto Helder, a theatre show 
was created, whose dramaturgy was solely built 
from its texts and poems. Through the voice and 
body of the actor and an intimate dialogue with 
the musician, it is believed that the imagery, 
musicality and the rhythm of the author’s poems, 
make possible another form of communication, an 
another understanding that orality and physicality 
can bring to the texts, not trying to explain them 
or resolve them, but to think and receive them in 
a different way.
The demand and the hermeticism of the works of 
Herberto Helder question a purely mental and 
rational writing, the words gain density and life 
for its sonority and musicality. Hence the idea 
of transposing them to the theatre, to embody the 
written words with all it can potentiate and reveal.

A Máquina de 
Emaranhar Paisagens

Público \ Public 5€

Ficha Técnica e Artística
Textos Herberto Helder
Direção e Interpretação Dinarte Branco
Música Original e Interpretação ao Vivo Cristóvão Campos
Cenografia Paulo Oliveira
Desenho de Luz, Direção Técnica e
Operação de Luz Feliciano Branco
Figurinos Cristina Homem de Gouveia
Assistência de Encenação Alice Medeiros e Mia Tomé
Produção Executiva Daniela Siragusa
Produtor Pedro Figueiredo

créditos
Telmo Sá

Dinarte Branco



Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal \ Funchal City Hall 

Inserido na Geminação entre o Funchal 
e Angra do Heroismo 

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

18 novembro 21h

Desde o seu início, tem a Direção Musical dos músicos Claus Nymark 
e Pedro Moreira, e é composta, na sua grande maioria, por músicos 
terceirenses.  Em 2006 lançou o CD “Orquestra Angrajazz com Paula 
Oliveira”.
Esta Orquestra já tocou com grandes músicos portugueses como Paula 
Oliveira, Mário Laginha, Zé Eduardo, Afonso Pais, Mário Barreiros, 
Hugo Alves, Luís Cunha, Paulo Gaspar e Ricardo Toscano.  Para 
além de inúmeros concertos na ilha Terceira já se apresentou por 
cinco vezes em Lisboa, no Funchal Jazz, e nas ilhas de S. Jorge, 
S. Miguel e Graciosa.

Ever since its inception, it has had the musical direction of the 
musicians Claus Nymark and Pedro Moreira, being mostly composed 
by musicians from the island of Terceira. In 2006 the “Orquestra 
Angrajazz com Paula Oliveira” album was released.
 
This orchestra has played with great Portuguese musicians such 
as Paula Oliveira, Mário Laginha, Zé Eduardo, Afonso Pais, Mário 
Barreiros, Hugo Alves, Luís Cunha, Paulo Gaspar and Ricardo 
Toscano. Besides numerous concerts in the Terceira island, the 
orchestra also performed five times in Lisbon, Funchal Jazz, and 
on the islands of S. Jorge, S. Miguel and Graciosa.

Concerto de Angrajazz Direção 
Pedro Moreira
Claus Nymark

Saxofone Alto
Davide Corvelo  

Filipe Gil
Rui Borba

Saxofone Tenor 
Mauro Lourenço

Rui Melo
José Pedro Pires

Trompete 
Márcio Cota 

Paulo Borges  
Bráulio Brito 
Roberto Rosa 

Beatriz Borges

Trombone 
Rodrigo Lucas

Manuel Almeida
Miguel Moutinho 

Mário Melo

Trompa
Gonçalo Ormonde

Voz 
Sara Miguel

Piano 
Antonella Barlleta 

Guitarra 
Nivaldo Sousa

Contrabaixo
 Paulo Cunha

Bateria 
Nuno Pinheiro
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Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal \ Funchal City Hall 

23 novembro

Concerto de canções do compositor brasileiro António 
Carlos Jobim, um dos criadores da Bossa Nova. Este evento 
comemora os 90 anos do seu nascimento. 

Nasceu 25 de janeiro de 1927, Rio de Janeiro
Morreu 8 de dezembro de 1994, Nova Iorque

Foi um compositor, maestro, pianista e cantor. Considerado 
um dos maiores expoentes da música brasileira.

Primeiro Sucesso
“Tereza da Praia” em parceria com Billy Blanco, gravada 
por Lúcio Alves e Dick Farney pela Continental (1954)

Curiosidades
Gravou com Frank Sinatra, com arranjos de Claus Ogerman, 
que inclui versões em inglês das canções “The Girl from 
Ipanema”, “How insensitive”, “Dindi”, “Quiet night of 
quiet stars” e composições americanas como “I Concentrate 
on You” de Cole Porter.

Concerto de homenagem 
António Carlos Jobim Elenco

  Voz Carla Isabel Moniz. Luís Sousa
  Violão Vítor Sardinha

Piano Nuno Nicolau 
 Contrabaixo Miguel Marques
  Bateria António Barbosa
 Saxofone Gualberto Anjo

 Violino Sandra Sá
Flauta transversal Lino Rodrigues

Violoncelo Jaime Dias 

A concert with songs by the 
Brazillian composer António 
Carlos Jobim, one of the 
creators of Bossa Nova. This 
event marks the 90 years of his 
birth.

Público \ Public 5€ 
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24 novembro 21h

Bruno Santos

André Santos                                                    

Grupo formado por André e Bruno 
Santos, dois dos mais refinados 
guitarristas portugueses. Neste grupo, 
que se apresenta tanto em duo como 
com secção rítmica, os manos Santos 
tocam alguns dos seus temas favoritos, 
oriundos do cancioneiro americano e da 
música popular brasileira, misturando 
precisão, groove e humor, tornando 
cada concerto uma experiência vibrante 
e memorável.

Mano a Mano is a musical group formed by 
André and Bruno Santos, two of the most 
refined Portuguese guitarists. In this 
group, presenting itself as much as a duo as 
in rhythm section, the Santos brothers play 
some of their favorite songs, which come 
from the American songbook and Brazillian 
folk music, mixing precision, groove and 
humor, making each concert a vibrant and 
memorable experience.

Mano a Mano

Público \ Public 10€
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27 novembro

Ao longo de 2017 e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 
a Acesso Cultura organiza jornadas em todas as Comunidades 
Intermunicipais (CIM) do país, com o objetivo de promover a reflexão 
acerca do que constitui barreira à participação cultural, tendo, 
ao mesmo tempo, a oportunidade de conhecer melhor as realidades 
vividas no terreno. 

Throughout 2017, and with the support of the Calouste Gulbenkian 
Foundation, the Acesso Cultura organizes conferences in every 
intermunicipal community (CIM) in the country, with the objective 
of promoting the debate about what constitutes a barrier to 
cultural participation, while at the same time providing the 
opportunity to get to know the reality on the field.

Atualmente, graças à contínua promoção da acessibilidade 
e da legislação em vigor, os profissionais do sector 
cultural têm maior consciência da existência de 
barreiras físicas no acesso aos espaços culturais. É 
certo, também, que a reflexão sobre a acessibilidade 
não vai muito além da questão física e, no caso desta, 
não vai além da necessidade de haver rampas e casas de 
banho adaptadas.
Num sector que se habituou a pensar e a afirmar que em 
Portugal não existe interesse pela cultura ou que os 
Portugueses são pouco cultos, é urgente que os agentes 
culturais passem a ter uma visão mais holística do 
que constitui ‘acessibilidade’ e tenham consciência 
das barreiras, sociais e intelectuais, que os próprios 
criam no acesso à cultura.

In a sector that has been used to think and say 
that there is no interest in culture in Portugal or 
that the Portuguese lack culture themselves, it is 
imperative that the cultural agents begin to have a 
more holistic view on what ‘accessibility’ consists 
of, as well as being conscious of barriers, either 
social or intellectual, that they themselves create 
when accessing culture.

Jornadas 

Acesso Cultura

Local Átrio\Foyer

Calendário das jornadas
Horário 9h30-12h30 e 14h-17h

A participação é gratuita
Inscrições em acessocultura.org



ilustração
Juan Abreu

30 novembro - 7 dezembro

ENCLUDANÇA
Encontro Internacional de Arte e Acessibilidade

11 e 25 novembro 18h
Concerto Tutti

Adultos \ Adults 20€
Seniores 15€
Sócios e Jovens \ Members and Youth (13-18 anos\years) 10€
Crianças \ Children (6-12 anos\years) 5€

Orquestra Clássica da Madeira

Co-producão \ Co-production
Grupo Dançando com a Diferença

Câmara Municipal do Funchal \ Funchal City Hall

29 novembro 21h

Adultos \ Adults 10€
Jovens \ Youth (13-18 anos\years) 7,5€
Crianças \ Children (6-12 anos\years) 5€
Átrio do Teatro \ Foyer

Com a sua primeira edição em junho de 2010, ainda com a denominação 
Encontro Inclusivo de Dança (ENCLUDANÇA) nasceu para promover o 
debate e a partilha de experiências nas áreas da Inclusão e das 
Artes, promovendo, assim, o desenvolvimento do conhecimento em 
termos de práticas artísticas inclusivas.
Agora mais amplo nos seus propósitos e denominado, 3º ENCLUDANÇA – 
Encontro Internacional de Arte e Acessibilidade, nesta edição co-
produzido com a Câmara Municipal do Funchal, pretende questionar 
as diferentes formas de utilização dos conceitos “diferença”, 
“inclusão” e “acessibilidade” quando se fala de trabalhos 
artísticos e em especial aqueles onde há a participação de pessoas 
com deficiência.

With its first edition in June of 2010, with the denomination 
“Inclusive Dance Meeting (Encludança)”, the project was born to 
promote the debate and sharing of experiences in the areas of 
Inclusion and Arts, aiming to develop of knowledge in terms of 
inclusive artistic practices.
Nowadays, its purposes have expanded and the meeting is now called 
“3rd ENCLUDANÇA - International Art and Accessibility Meeting”. 
Produced in collaboration with Funchal City Hall, the goal of 
this meeting is to question the different ways of using the 
concepts of “difference”, “inclusion” and “accessibility” when 
discussing artistic works, with emphasis on those that include the 
participation of people with disabilities.

Concerto de Música de Câmara
Orquestra Clássica da Madeira
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decemberDEZEMBRO

exposição OutrosconferênciaTeatro
Teathre ExhibitionMusic ConferenceDance Other events

música dança

Concerto
Tutti

Concerto
Tutti

concerto
aacmm

cinderela

encludança

orquestra
bandolins

concerto
fim de ano

Conferência do 
Teatro: Madeira 
de A a Z



Associação Amigos do Conservatório da Madeira Associação Amigos do Conservatório da Madeira

9 dezembro 21h

30 dezembro 

Concerto Musical Concerto Musical de 
Fim de Ano

10 e 28 dezembro 18h

20 dezembro 

Concerto Tutti
Orquestra de 

Bandolins da Madeira 
Adultos \ Adults 20€
Seniores 15€
Sócios e Jovens \ Members and Youth (13-18 anos\years) 10€
Crianças \ Children (6-12 anos\years) 5€

Residentes \ Residents 10€
Estrangeiros \ Foreigners 20€

Orquestra Clássica da Madeira

Recreio União da Mocidade

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

Diretor Artístico André Martins 
Repertório Vivaldi, Ketélbey, Monti, 

Waltdeufel, Strauss e Ponchiell
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15 a 17 dezembro

A história da “Cinderela”  é um dos contos populares mais antigos, 
tem várias versões com diversas origens, sendo a mais conhecida a 
do escritor francês Charles Perrault, em 1967.
Após a morte trágica do pai, Cinderela fica à mercê da sua terrível 
madrasta e as suas invejosas filhas. Transformada em serviçal na 
sua própria casa, a jovem bela e bondosa não perde a esperança de 
uma vida melhor. Será necessário a ajuda de uma fada madrinha e 
dos seus pequenos amigos para mudar o seu destino. 
Este espetáculo de bailado, com a sua elegância e leveza de 
movimento em completa harmonia com a música, transporta-nos para 
um mundo de fantasia.
Um espetáculo inteligente e divertido, acessível a toda a família 
e, principalmente, mágico para as crianças. 

The story of “Cinderella” is one of the oldest and most popular 
tales, having several versions with various origins, the most 
well-known of these coming from the French writer Charles Perrault 
in 1967. After her father’s tragic death, Cinderella is at the 
mercy of her terrible stepmother and her envious daughters. 
Transformed into a serving woman in her own home, the beautiful 
and kind woman does not lose out hope for a better life. She will 
need the help of a fairy godmother and her tiny friends to change 
her fate. This dance show, with its elegance and light movement in 
complete harmony with its music, takes us to a world of fantasy.

Espetáculo de Bailado
Cinderela

Pormenor \ Detail 
Max ernst “Une semaine de bonté”

Escola de Bailado Carlos Fernandes

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt



Conferências do Teatro: 
Madeira de A    Z

A Festa Madeirense - Natal
(Missas do Parto) - Padre Marcos Pinto

(Natal) - Silvia Gomes
(Presépios) - Rui Carita

Dia Mundial da Ciência (Astronomia) – Laurindo Sobrinho
(Química) – Pedro Augusto e João Rodrigues 

1 de Novembro: Dia de Todos os Santos
(Lápides Sepulcrais) – Rui Carita

Dia Mundial da Música Teresa Norton Dias e Rui Camacho
Celebração de 5 de Outubro de 1910 

(1º República) - Jorge Torres e Gabriel Pita

21 dezembro 18h

8 novembro 18h

13 outubro 18h

Têm como objetivo levar ao público os textos que foram e estão 
a ser preparados para o Grande Enciclopédico da Madeira. As 
conferências pretendem, pela sua regularidade e interesse geral, 
ser parte do calendário da cidade. Com a periodicidade mensal, 
as conferências, três por sessão, de diferentes áreas do saber, 
ligam-se a efemérides ou comemorações nacionais e internacionais, 
contribuindo para consciencializar o público no que toca às suas 
tradições e memória histórica.

The conferences have the purpose of bringing to the public the 
texts that are done or that are still being prepared for the Great 
Encyclopaedia of Madeira. For its regularity and general interest, 
the conferences intend to be part of the city’s calendar. The 
event takes place on a monthly basis, from different fields of 
knowledge, connecting ephemerides or national and international 
celebrations, contributing to raise public awareness regarding 
its traditions and historical memory.

Dia Mundial do Mar (Navios do Porto do Funchal) – José Luis Sousa
Dia Mundial do Sonho (Sebastianismo) – Cristina Trindade
Dia Internacional do Sexo (Prostituição) – Graça Alves

6 setembro 18h

Entrada gratuita \ Free entrance
info: conferenciasdoteatro@gmail.com
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Bruno Santos

Nasceu
Funchal a 20 de janeiro de 1976

Formação
Conservatório da Escola
Escola Luiz Villas-Boas (Hot Clube)

Docente
Escola Luiz Villas-Boas (Hot Clube)
Curso de Jazz da Escola Superior de Música de Lisboa

André Santos

Nasceu
1986

Formação
Estudou nos cursos de Jazz do Conservatório da Madeira e do Hot 
Clube de Portugal e concluiu a licenciatura em Jazz na Escola 
Superior de Música de Lisboa.

Docente
Escola de Jazz Luiz Villas-Boas (Hot Clube de Portugal)
Coordenador do curso de jazz da Escola Superior de Tecnologias 
e Artes de Lisboa.

Em 2014 lançaram o primeiro trabalho “Mano a Mano”, registando 
assim a música que têm tocado ao longo dos anos. O ano de 2017 
será marcado pelo lançamento do novo álbum do duo.

Relevo

Associação Amigos do 
Conservatório da Madeira

Fundação
25 de junho de 1993

Fundadores
João Carlos Abreu

Manuela Aranha
Inês Clode
Ian Fraser

John Ranalow
Rui Sá

Johnny Bjelkaroy
Pedro Zamora

 
Objetivos

 Proporcionar concertos com regularidade
Promover gosto pela música

Encorajar o interesse pelo estudo da música
Apoiar os músicos jovens e talentosos

 
Participação em concertos

Pascal Rogé
Artur Pizarro

Victorino D´Almeida
Peter Katin

Leonid Brumberg
Naum Shtarkman

Balázs Scokolay
 

Presidente
Robert Andres
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Projeto de David Santos iniciado em 2005, 
quando o músico grava a primeira demo 
sendo mais tarde editados pela Merzbau, 
editora online portuguesa.

O jovem artista internacionaliza-se no 
ano 2009 ao viajar para a Alemanha, 
Áustria, Inglaterra e Escócia, atuando 
em diversos palcos e conseguido a edição 
de um single com uma editora escocesa.

David através do projeto NOISERV conta 
já no seu percurso com participação na 
banda sono do filme “José&Pilar”, de 
Miguel Gonçalves Mendes, um vinil, dois 
singles e seis CD’s, todos com músicas 
da sua autoria.

Considerado por muitos homem-orquestra, 
um artista multi-instrumentalista, 
compositor e cantor, onde NOISERV  é 
um dos muitos projetos deste jovem 
talentoso.

relevo

noiserv

Relevo
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retrato retrato

Virgílio Teixeira
Nasceu
26 de Outubro de 1917
 
Estreia 1943 em “Ave de Arribação”
 
Estreia como protagonista José do Telhado (1945)
 
Contracenou com Maria Matos. António Silva. 
Fernando Curado Ribeiro. Amália Rodrigues. 
Fredric March. Raul Solnado e Laura Alves
 
Falecimento 5 dezembro de 2010
 
Outros
1º Diretor do Centro das Comunidades Madeirenses
Vereador da Cultura da CMF
 
Filmes (seleção)
2000 Casa da Saudade 
1998 Hotel Bon Séjour
1996 Jet 7 
1992 Olha Que Dois  
1992 Vertigem 
     Eternidade 
1988 A Mulher do Próximo 
1986 La noche del cine español 
1985 Chuva na Areia 
1984 O Crime de Simão Bolandas 
     Os Batoteiros
1976 Batida de raposas 
     La señora García se confiesa 
     Os Dois Magníficos 

1966 Tempestade Sobre o Índico
     O Regresso dos 7 Magníficos
     Surcouf, o Maior de Todos 
     Dança dos Diamantes 

1965 Passagem de Nível 
1964 Saul e David 
     Ella y el miedo 
     A Queda do Império Romano 
1963 Los conquistadores del 
Pacífico 
     Duelo no Rio Grande 
1962 Usted tiene ojos de mujer 
fatal 
     La cara del terror 
1961 Rosa de Lima 
     Alegres Ladrões
     El Cid 
     Julia y el celacanto 
1960 International Detective 
     The Boy Who Stole a Million 
1959 Tommy the Toreador 
     Salomão e a Raínha de Sabá 
     Carta al cielo 
     El redentor 
1958 Habanera 
     A tirana 
     A 7ª. Viagem de Sinbad 
1957 Polvorilla 
     La estrella del rey 
     Dois Dias no Paraíso 
     Perdeu-se um Marido
1956 Alexandre, o Grande 
1955 Um Dia Perdido 
     Parabéns, Senhor Vicente

  

1955 O Padre Piedade 
     A Freira Cigana 
     Zalacaín el aventurero 
1954 Terra Maldita 
1953 A Filha do Mar 
1952 Nazaré 
     El cerco del diablo 
     Lola, a Cantadeira Cigana 
1951 Cristóvão Colombo 
     A Leoa de Castela 
1950 Torturados 
     La noche del sábado 
     Tempestade 
     Agustina de Aragão
     Yo no soy la Mata-Hari 
     Flor de lago 
1949 A Volta de José do Telhado 
     Ribatejo 
     Lorde Byron, Poeta 
e Aventureiro 
     Heróis do Mar 
     Uma Vida para Dois 
1948 El verdugo 
     Extraño amanecer 
1947 Fado, História d’uma 
Cantadeira 
     Três Espelhos 
     Rainha Santa 
1946 A Mantilha de Beatriz 
     Cais do Sodré 
1945 José do Telhado 
     A Noiva do Brasil 
     Um Homem às Direitas 
1943 Ave de Arribação 
     O Costa do Castelo 
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“Sempre gostei de testar coisas novas e 
o circo era uma coisa que queria fazer”

“Mas ouvi um crac e percebi imediatamente o que 
tinha acontecido. Senti-me a abandonar o corpo e 
por isso fiz um grande esforço para me manter 
acordada. Era a maneira de não deixar 
que a morte me levasse.”

«Disseram-me que ia ficar tetraplégica, 
em estado vegetativo, para o resto da 
minha vida. No dia seguinte, a televisão 
passava um espetáculo de dança com 
alguns bailarinos em cadeiras de 
rodas e eu pensei que aquela ia ser a 
minha vida. Eu não sei fazer mais nada. 
Só sei dançar.»

“Sempre sonhei ser bailarina e agora que 
sou bailarina o sonho não é bem aquilo que 
eu sonhei. Mas ser bailarina não significa 
fazer pontas e movimentos virtuosos, eu danço 
porque sim, danço por prazer, e não é por ser 
diferente da convencional ideia de bailarina 
que o vou deixar de fazer.”

Diana Niepce

retrato retrato
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Fora de Portas

Museu Henrique e Francisco Franco
21 de julho a 29 de setembro

Exposição Escultura Retrato/Relevo
António Rodrigues

Curadoria Martinho Mendes

Inauguração dia 9 de novembro – 18h 
Exposição “Mulheres de Francisco Franco”

Comemoração do Aniversário de Francisco Franco

7 setembro a 9 outubro 
Exposição “Museu Cidade, com Irmãos Franco”

28 reproduções do acervo nas ruas das Pretas,
da Mouraria e da Carreira

retrato

“Rodeada de água por todos os lados, pelo desenho do lado do pai 
e pela música do lado da mãe, cedo se revelou uma ilha dentro da 
ilha. Independente e teimosa, seguiu sempre 
o caminho que quis, mais a subir do que a descer. E quem teve a 
sorte de se atravessar no seu percurso, certamente sentiu na pele 
uma das suas virtudes mais vincadas: a franqueza. Por ventura a 
sua maior fraqueza. A sua primeira paixão a 
sério foi uma viola. Mas não conseguia transmitir tudo o que 
tinha para dizer ao mundo com apenas 6 cordas e uma caixa de 
ressonância. E foi por isso que ingressou no Instituto 
Superior de Artes Plásticas da Madeira, onde começou a encontrar 
a sua verdadeira voz de artista.” 

Gito Lima

Nasceu
Funchal, 23 de Junho de 1971

Formação
Licenciatura em Artes Plásticas e Pintura pelo Instituto 
superior de Artes Plásticas da Madeira.

Exposições
- Eu, Galeria SRTC, Funchal 2001
- Almandina, Galeria BU, Lisboa 2013
- Marias de A, Galeria SRTC, Funchal 2004
- Mostra I, Museu U.M. 2004
- Mostras II, 22 obras 22 escritores, Pátio dos Estudantes, 
Funchal 2005
- Circe, Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias, Funchal 2007
- Correspondência Fora do Formato, Casa da Cultura de 
Câmara de Lobos 2009
- Bio-grafiapresa, Galeria dos Prazeres 2011
- Em estado líquido, Funchal 2014
- Frau Elisabeth, Funchal 2015

Carla cabral Museu A Cidade do Açúcar
27 setembro - 15h

Conferência Interculturalidade Economia 
Açucareira

Orador Prof. José Xavier Dias 

29 setembro - 18h
Conferência “Peça a peça se recupera o 

Património: O reencontro de um contador e de um 
escritório de estrado.”
Orador Margarida Cavaco

Entrada Livre
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Balcão Cristal
Rua de Santa Maria 206, 9060-291 Funchal

de 27 de outubro a 16 de dezembro de 2017
A Arte de Pagar as Suas Dívidas e de satisfazer os seus 

credores sem gastar um cêntimo, com Élvio Camacho e Paula Erra
segundas a quartas 9h45, 11h e 15h - escolas e instituições 
mediante reservas \ quintas a sábados 21h - público em geral

Baltazar Júnior 
no Balcão Cristal 2 e 16 de outubro, 11h

no Teatro Municipal Baltazar Dias 27 de novembro, 11h

de outubro a meados de dezembro de 2017  
Música de Cristal. Madeira 600 Anos

com Vítor Sardinha e amigos

de 12 a 18 de novembro de 2017
Bela Dona, de Pedro Eiras, com Renata Portas

1ª quinzena de dezembro de 2017
Terceira ViaTM, de e com Rogério Nuno Costa

28 a 30 de dezembro de 2017
In hora mortis, de Thomas Bernhard
com Miguel Loureiro e Sara Graça

Reservas até 24h antes
feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt \ 933 936 243

Lotação limitada à capacidade do espaço - 25\30 lugares 
preços, sessões e outras informações em

facebook.com/teatrofeiticeirodonorte

Nota A programação do Balcão Cristal poderá estar sujeita a 
alterações.
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06 outubro - 19h
Conferência de imprensa \ ATEF Temporada Artística 2017-2018
              
18 novembro - 18h
Estreia Teatro para a infância “A Cigarra e a Formiga”
Versão cénica e encenação de Eduardo Luíz
A partir da fábula de La Fontaine
Em cena até 3 de fevereiro de 2018
Sessões
3ª feira 9h30 e 15h30 \ 5ª feira 9h30 e 11h15
4ª e 6ª feira 9h30 \ Sábado 18h    

30 novembro - 18h30
Inauguração da 1ª Exposição de Artes Visuais
GALERIA “CAFÉ DOS ARTISTAS”
Em exibição de 30 novembro 2017 a 29 fevereiro 2018

Horário de funcionamento
Quarta a Sexta 14h30 - 17h30
Sábados e Domingos 15h - 18h
Visitas guiadas por marcação 933 369 136
 
03 dezembro
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
18h Apresentação do Site Acessível ATEF
19h Apresentação Retrospetiva ARTE INCLUSIVA NA RAM

Para mais informações consulte atef.pt

Fora de Portas - rede municipal de teatros

CINE TEATRO STº ANTÓNIO
Rua Coohafal CRL, 9020 Funchal
Reservas e contatos
telef: 291 226 747 \ 969 268 663  
email: tef@tef.pt \ teatroexperimentaldofunchal@gmail.com



Visitas Guiadas \ GUIDED TOURS
Terças-feiras \ Tuesday 10h
Duração \ Duration 45 min

Idiomas \ Languages PT EN ES
Bilhetes \ Tickets

Adultos \ Adults 3,5€
Jovens \ Youth (11-17 anos\years), Senior 2,5€

Grupos (mínimo 10 pessoas) \ Groups (minimum 10 people) 2,5€ 
por pessoa \ per person

Crianças \ Children – gratuito \ free

Apresenta uma programação no âmbito das artes visuais, teatro e 
música e dirigida à comunidade, envolvendo diferentes públicos 
e contextos. O Teatro Municipal, enquanto espaço aberto à 
imaginação, à reflexão e ao debate, privilegia o pensamento crítico 
e criativo na aproximação ao Teatro e na formação de públicos.

Gratuito
Limite máximo de 25 crianças por sessão

Inscrições servicoeducativo.tmbd@cm-funchal.pt
Mais informações em teatro.cm-funchal.pt/servico-educativo

informações gerais

Baltazar júnior

Concertos para bebés e crianças
Companhia B-ábá da Música \ Câmara Municipal Funchal

23 de setembro 14h e 15h30
25 de novembro 14h e 15h30
20 de janeiro 14h e 15h30

3 de março 10h e 11h30
5 de maio 14h e 15h30

16 de junho 10h e 11h30
para informação detalhada acerca dos concertos consulte
 a bilheteira do teatro ou a página teatro.cm-funchal.pt 

Teatroteca Fernando Augusto
O serviço de referência, de informação e de empréstimo da 
Teatroteca funciona apenas com marcação prévia, através dos 
contactos acima.
Esta biblioteca de teatro, que chegou a estar instalada no 
TEF, com o apoio da Funchal 500 Anos, entre 2005 e 2012, 
reúne livros do ator Élvio Camacho, juntamente com os que este 
último recebeu, em herança, do Dramaturgo Fernando Augusto, 
num total de mais de 3000 volumes. Esta Teatroteca serve todos 
os leitores, artistas e grupos de teatro e demais interessados 
na área, nomeadamente os formandos do Curso de Teatro do 
Conservatório - Escola Profissional da Artes da Madeira, 
reforçando assim a nossa intenção de nos articularmos, como já 
o temos feito, sempre que possível, com esta instituição.
O fundo documental da Teatroteca abrange essencialmente a área 
do teatro e é composto por documentos de variados formatos.

Catálogo digital da biblioteca
https://cloud.collectorz.com/TEATROTECAFERNANDOAUGUSTO

Para mais informações, consulte a página
facebook.com/teatrofeiticeirodonorte

Fora de Portas - rede municipal de teatros
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Na boca de Cena Na boca de Cena

romeu malho
No Teatro desde:

Depois de 20 anos a exercer funções no Departamento de 
Recursos Humanos, tinha chegado a hora de abraçar um novo 

projeto, de partir para uma nova missão. Assim em outubro de 
2016 mudei de armas e bagagem para esta nova aventura que 

tanto me apraz e comecei a exercer funções no TMBD. 
 

Colaboro no Teatro:
Trabalho nos serviços administrativos, 

mas faço de tudo um pouco.  
 

O meu local preferido:
O teatro é um todo, é um mundo à parte, mas a minha parte 
preferida é sem dúvida onde tudo acontece, o coração – a 

belíssima sala de espetáculos. 
 

O que me liga ao Teatro:
A liberdade de poder voar mais alto. A satisfação de saber 

que somos todos unidos pela força, pelo prestígio, pela 
vontade de tornar o TMBD uma grande sala de espetáculos a 

nível nacional e internacional.  
 

O Teatro Baltazar Dias é:
           Luz e sombras,

Som e silêncio,
Onde choramos de tanto rir e rimos depois de chorar.

É onde guiamos a nossa imaginação até ao desconhecido e 
voltamos cheios de histórias e aventuras.

É um libertar dos sentidos e um fluir das emoções, onde os 
adultos não têm medo de ser crianças e as crianças

não têm medo se ser adultos.
É um puzzle incompleto, um ciclo vicioso onde nos perdemos 

numa dança, nos encontramos num concerto para
nos voltarmos a perder num espetáculo.

É tudo e nada, mas é a minha loucura saudável. 

No Teatro desde:
Tive o privilégio de entrar nesta casa pela primeira vez, 
no dia 4 de Maio de 2015.
 
Colaboro no Teatro:
Exerço funções no Gabinete de Produção, onde estou 
responsável pela gestão da Comunicação do Teatro.

 
O meu local preferido:
Todos os cantinhos do Teatro têm uma mágia especial, as 
paredes, as escadas, os corredores, tudo faz-nos 
viajar no tempo. Mas destaco o palco, onde a vista sobre 
a sala de espectáulos é realmente deslumbrante e 
carregada de vida e história.
 
O que me liga ao Teatro:
O amor! Ao Teatro e às pessoas, àquelas que com muita 
dedicação, desenvolvem um trabalho louvável em prol da 
preservação e divulgação do nosso património 
e da nossa cultura.
 
O Teatro Baltazar Dias é:
A minha segunda casa. O Teatro é muito mais que um 
edifício, que um espaço físico. O Teatro nunca sai 
daqueles que o sentem de verdade, é um lugar onde se 
absorve memórias, pensamentos e emoções.

raquel Fernandes 



LUGARES \ SEATS

Plateia \ Audience 187
Frisas \ Loggia 66
Camarotes \ boxes 128
cadeiras de rodas \ wheel chairS 4

lugares 
visibilidade reduzida 
low visibility seats

LUGARES gratuitos para 
6 invisuais + 6 acompanhantes  
free seats for 6 visually impaired
+ 6 escort

informações gerais

capacidade | Capacity

385




