mai-jul 2018

TEATRO MUNICIPAL BALTAZAR DIAS

O Teatro Municipal Baltazar Dias é o maior marco cultural da
Madeira e uma casa cada vez mais procurada por artistas e
públicos regionais e forasteiros.
Se nos anos oitenta do século XIX foi premente a construção
de um Teatro Municipal para realização de espetáculos para a
comunidade, hoje, acabados de comemorar os 130 anos da sua
existência, este é um espaço rejuvenescido e cada vez mais
fundamental em termos de serviço público, para a nossa cidade
e para a nossa Região.
O Baltazar Dias recebe diariamente múltiplas ofertas e
sugestões de eventos, o que nos obriga a uma programação
meticulosa e a longo prazo, de forma a servir com congruência
todos os artistas e todos os públicos que nos procuram. O nosso
principal objetivo continua a ser promover hábitos culturais
junto da população residente e uma oferta heterogénea junto
de todos aqueles que nos visitam, incentivando a criação e a
difusão da cultura nas suas diversas manifestações.
Neste último trimestre da temporada artística de 2018, contamos
convosco para mais um variado leque de eventos, entre os quais
se destaca, naturalmente, a 44.ª Feira do Livro do Funchal,
entre os dias 25 de maio e 3 de junho, com um vasto programa
literário com autores reconhecidos, livreiros, espetáculos
musicais e bastante animação, entre outros.
Nesta sua casa singular, o Funchal e os funchalenses poderão
disfrutar de mais um trimestre diversificado de espetáculos,
exposições, palestras e conferências, mas com uma identidade
e um traço comum: as portas sempre abertas para vos receber.
Façam parte desta agenda sempre tão especial!

Presidente da Câmara Municipal do Funchal
Paulo Cafôfo

Aproxima-se o final da primeira temporada artística oficial
do Teatro Municipal Baltazar Dias e penso que conseguimos
realizar uma série de objetivos importantes. Hoje, o Teatro
Baltazar Dias é um palco de referência para a criação regional
nas áreas do Teatro, da Dança e da Música. Coproduzimos
verdadeiramente mais de cinco espetáculos por ano, apoiamos
vários festivais, criamos oportunidades para os artistas
locais e temos realizado um trabalho importante, em parceria,
na afirmação das artes para crianças e jovens através do
serviço educativo.
Ao longo da implementação deste jovem projeto cultural, que
possui apenas três anos, tenho verificado que existe uma série
de artistas locais excecionais no teatro, na dança, no cinema
e na literatura que estão a fazer um trabalho com grande
qualidade artística e cabe também ao Teatro acompanhá-lo e
potencializa-lo.
Num espirito de serviço público, inerente ao estatuto de
Teatro Municipal, finalizamos a nossa temporada artística com
uma oferta cultural diversificada que cimenta o objetivo de
tornar o Teatro, um espaço digno, onde os artistas e o público
possam se encontrar para refletir sobre os temas da atualidade
numa programação multidisciplinar.
Esta temporada artística ficará marcada também pela concretização
de mais um objetivo: o lançamento do projeto editorial no
âmbito das Coleções do Teatro, que é financiado pela Câmara
Municipal do Funchal. Serão lançados dois livros dedicados ao
dramaturgo Baltazar Dias e à história dos 130 anos do Teatro
Municipal, com o objetivo de preservar a memória e aumentar
a produção teatral com textos de dramaturgos madeirenses.
A história destas primeiras edições das Coleções do Teatro
serão contadas pela mão de Paulo Miguel Rodrigues e Luísa
Paolinelli.
Em suma, hoje não começamos coisa alguma, hoje continuamos…
Diretora do Teatro Municipal Baltazar Dias
Sandra Assunção Nóbrega
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Nuno &The End
rede eunice
“sweet home europe”

Duo de
percussão

Orquestra de
bandolins da
Madeira
Concerto
Tutti

concerto
para bebés
e crianças

Festival Cultural
Sénior

Teathre

Conferência do
Teatro: Madeira
de A a Z

música de câmara
Happening musical

Orquestra
Académica
da Madeira

Concerto
Tutti

Teatro

feira do livro 2018

música
Music

encontro
lieterário com
José Gomes
ferreira

Madeira Film Festival
7º Edição
“Rasgos”
teatro bolo do caco
Visitas
encenadas
“Prazer em
conhecer
Baltazar”

dança
Dance

“Porta com Porta” com
Sofia Alves e Paulo Carvalho

exposição
Exhibition

conferência
Conference

Outros

Other events

Concerto
the new generation

Daniel Bolba vencedor do Grand Prix na modalidade de
Música de Câmara do concurso “Fórum Internacional
Arte e Educação no século XXI”; vencedor do Concurso
“Tomarimbando Categoria A” – Julho 2015.

2 maio 18h

Duarte Santos vencedor do 1º Prémio em Percussão do
“Concorso Musicale Europeo Cittá di Filadelfia” em Itália,
em 2014.

Daniel Bolba was the Grand Prix winner
in the Chamber Music Category of the
contest ‘Art and Education in the 21st
Century International Forum’ and the
winner of the ‘Contest Tomarimbando
Category A’ in July 2015.

Produção \ Production
Orquestra de Salão Imperatriz Sissy
e Câmara Municipal do Funchal
Público geral \ General public 10€
Estudantes da UMa 5€
Alunos do Conservatório Gratuito

8

Percusive Synergies
Duo de Percussão

Duarte Santos won the 1st Prize in
Percussion in the European Musical
Contest of the City of Filadelfia in
Italy, in 2014.

Músicos \ Musicians
Daniel Bolba
Duarte Santos
Repertório
André M. Santos
Jacob TV
Luis Tinoco
Kevin Volant
Steve Mackey
Richard Rodney Bennett
É. Séjourné

Festival Cultural Sénior
3 maio 14h30 / 4 maio 19h

A Câmara Municipal do Funchal organiza o seu Festival Cultural
Sénior, evento que reúne um universo de cerca de 2000 utentes
de todos os Ginásios Municipais (Barreirinha, São Martinho e
Santo António) e, ainda, do Centro Comunitário do Funchal e da
Universidade Sénior do Funchal.
É um festival de variedades, que dá palco às inúmeras atividades
promovidas pela Autarquia ao longo do ano para a sua população
sénior, pelo que teremos Teatro, Dança, Coro, Fados, Poesia, entre
outras atividades. O resultado final traduz bem aquele que é o
trabalho da Câmara do Funchal no campo do Envelhecimento Ativo, o
qual passa por valorizar e estimular tanto a componente cognitiva,
como a componente físico-motora.”

The musical tells the story of one of Portugal’s biggest icons,
the Fado Diva that made this musical genre known in every part of
the world and Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO
– Amália Rodrigues. “Fado: A way of life” features the life and
Amália’s best fados, since the beginning of her career. The show
reveals the true meaning of the “Portuguese soul”.

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Público geral \ General public 2,5€
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Orquestra Clássica da Madeira

concerto tutti

Orquestra de
bandolins da madeira

Maestro e solista convidado
Michael Guttman

5 maio 18h

6 maio 21h

Público geral \ General public 20€

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

Orquestra Clássica da Madeira

música de câmara

Happening Musical \ 9 maio 21h
Percussão com Duarte Andrade
Público geral \ General public 10€

Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira

PROGRAMA
SERENATAS para Violino e Orquestra
Felix Mendelssohn Bartholdy [1809 – 1847]
Sinfonia nº3 Op.56 “Escocesa”

orquestra académica e
Orquestrazinha do CEPAM

10 maio 19h

Entrada gratuita mediante levantamento de bilhete \ Free
admission (requires previous ticket collecting)
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Nuno &The End
11 maio 21h

Um projecto musical alternativo entre a electrónica e o post rock,
cuja experiência procura ir para além de um concerto musical. Com
três álbuns lançados, tem conquistado o público dentro e fora
de portas, nomeadamente em festivais internacionais com os seus
videoclips e com a mistura de electrónica, piano, guitarras e
vozes. Lançou ‘Seance’, ‘Nowhere’ e ‘Light Ahead’ em 2006, 2009 e
2014 pela sua editora, a Nicetrip. É considerado um dos grandes
valores na música por cá. Para rever ou descobrir.

Nuno & The End is an alternative musical project between the
electronic genre and post rock, whose experience seeks to go beyond
a musical concert. With 3 albums released, they conquered the
international and national audience, especially in foreign music
festivals, with their music videos and electronic mix, piano,
guitars and voices. They debuted “Séance”, “Nowhere” and “Light
Ahead” in 2006, 2009 and 2014, with their music label Nicetrip
and are considered one of the great values in the regional music
panorama. To watch again or to discover.

Público geral \ General public
7,5 €
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Orquestra
Clássica da Madeira
12 maio 18h

Direção musical Yuriy Kyrychenko
Solista Alina Taraban
PROGRAMA
Jean Sebastian Bach [1685 - 1750]
Concerto para Piano e Orquestra No. 1 in D minor, BWV 1052
Asger Hamerik [1843-1923]
Sinfonia Nº6 “Symphonie Spirituelle”

Adultos\adults 20€
Seniores 15€
Sócios e Jovens\members and youth (13-18 anos\years) 10€
Crianças\children (6-12 anos\years) 5€
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14 a 20 maio

Madeira
Film Festival

Público geral \ General public 3€
(por sessão \ per session)

7º Edição

É um festival de cinema independente internacional inspirado
na natureza, que congrega várias iniciativas associadas
à sustentabilidade, arte, educação, eco-turismo, lazer,
um tributo à Floresta Laurissilva consagrada Património
Mundial Natural da Humanidade, pela UNESCO.
O Madeira Film Festival destaca-se pela aposta num programa
diversificado que conjuga a cinematografia com concertos
musicais, palestras, workshops e desfiles de moda solidários,
num ambiente intimista e único.

An international independent cinema festival inspired by
nature, which brings together various initiatives associated
with sustainability, art, education, eco-tourism, leisure,
it is a tribute to the Laurel Forest, considered World
Natural Heritage of Humanity by UNESCO.
Madeira Film Festival stands out by its diversified program,
which combines cinematography with musical concerts,
lectures, workshops and solidarity fashion shows, in a
unique and intimate atmosphere.
Mais informações \ More info
http://madeirafilmfestival.com
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15 maio

16 maio

21H

14H

The Butcher, The Whore and
the One-Eyed Man

God’s Own Country
16H

Curtas Metragens I
18H30

The Messenger
21H

Ana, Meu Amor

17 maio

18 maio

14H

14h

16H

16H

Uma Mulher Doce

19 Maio

20 Maio

14H

14H

Quem é Bárbara
Virginia?

Nos Interstícios da Realidade

16H

Custódia Partilhada

16H

Zoology

18H30

18H30

Most Beautiful Island

The Long Excuse

21H

21H

Geada

Loveless – Sem Amor

Wiener-Dog

Curtas Metragens II

Curtas Metragens III

18H30

18H30

Lady Mcbeth

Pop Aye

21H

21H

Madame Hyde

Kills On Wheels
20

programa

Madeira
Film Festival
21

Sweet Home
Europa
25 e 26 maio 21h

De onde vimos e para onde estamos a ir?
O abismo da relação entre dois seres humanos é a fronteira entre
os países. Nesta fábula, o amor é o ato político que calibra o
bem-estar económico da comunidade; cada indivíduo, a memória de
um povo; o capital, o prato na mesa.

Duração 1h40
Classificação M/14
Público geral 6€

Sweet home Europa é um projeto da Europa em crise – sentimos o
tremor da sua estrutura e é-nos revelada a sua singularidade.
Davide Carnevali descreve o extremo em que a Europa se encontra,
o crepúsculo, talvez o sítio de onde podemos ver melhor de onde
vimos e para onde estamos a ir, numa visão cáustica do sonho
Europeu.

Where did we came from and where are we going?
The abyss of the relationship between two human beings is the
border between countries. In this fable, love is the political
act that gauges the economical well-being of the community; each
individual, the memory of a people; the capital, the plate on the
table.

©Filipe Ferreira

Sweet Home Europe is a project of Europe in crisis - we feel the
tremble of its structure and its singularity is revealed. Davide
Carnevali describes the extreme in which Europe is, the twilight,
perhaps the place from where we can best see where we came from
and where we are going, in a caustic vision of the European dream.
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Texto
Davide Carnevali
Encenação
João Pedro Mamede
Tradução
Tereza Bento
Com João Vicente, Isabel Costa, João Pedro Mamede
música Daniel Bernardes
Cenografia
Ângela Rocha
Figurinos
Gonçalo Quirino
Desenho de luz
João Cachulo
Sonoplastia e Desenho de som
André Pires
Assistência de encenação
Catarina Rôlo Salgueiro
Produção
TNDM II

©Filipe Ferreira
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ilustração
Juan Abreu

Sala de espetáculos

José Gomes ferreira
27 maio 17H
É licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
Em 1988, foi coautor de “Os informadores passivos”, um estudo
sobre a dependência informativa em Portugal. Mais tarde, assumiu
funções de jornalista da revista de economia “Classe” e da TSF
Rádio Jornal, onde também foi subeditor. Foi subeditor de Economia
do jornal diário “Público”.
De 2001 a 2016 desempenhou a função de subdiretor de informação na
SIC e atualmente é Diretor-Adjunto de Informação.
É apresentador do programa “Negócios da Semana” e comentador da
SIC Noticias.

José Gomes Ferreira has a degree in Social Communication from the
Social Sciences Higher Institute from the Technical University
of Lisbon. In 1998, he co-authored “The passive informants”, a
study on the information dependence in Portugal. Later, he was
a journalist for the economy magazine “Classe” and for the TSF
Radio Journal, where he was also subeditor. He was the Economy
Subeditor from the newspaper Público.
From 2001 to 2016, he was the Information Sub-director at the tv
channel SIC and is currently the Information Associate Director.
He hosts the show “Businesses of the Week” (Negócios da Semana)
and is a commentator of the tv channel SIC Notícias.

18H
sessão de autógrafos
no foyer
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Produção
Câmara Municipal do Funchal e Leya
Entrada gratuita \ Free entrance

28

29

Texto
Jorge Ribeiro de Castro

Teatro Bolo do Caco

Rasgos
28 maio 21h

Dois irmãos vivem numa mesma casa, mas, apesar
da educação que tiveram ter sido igual, há
muitas diferenças entre os dois. Dois irmãos,
duas ambições, dois cafés, dois lados da
mesma moeda, uma mulher, uma herança e um
cigarro. Serão um assassino e um detetive as
duas faces da mesma pessoa?
Quando as vontades colidem, revela-se o
íntimo ambíguo da moralidade humana, como
um mergulho num poço profundo e escuro. As
ferramentas da ambição passam pela luxúria,
pela violência e crueldade, mesmo entre
sangue do mesmo sangue.
Two brothers live in the same house, however,
despite of having the same education, there
are many differences between them, whether
on an emotional, intellectual or behavioural
level. Two brothers, two ambitions, two
coffees, two sides of the same coin, a
woman, an inheritance and a cigarette. Will
a murderer and a detective be the two faces
of the same person? When wills collide,
the ambiguous intimate of the human nature
reveals itself, like a plunge in a deep and
dark well.
Público geral \ General public 4€
Local Supalco \ Lotação máxima 50 pessoas
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Encenação
Xavier Miguel
Assistência de Encenação e Direção de Cena
Mariana Faria
Cenografia e Figurinos
colectivo
Sonoplastia
Xavier Miguel e Óscar Silva
Desenho de Luz
Xavier Miguel e Jose Zyberchema
Ilustração Cartaz
Fátima Spínola
Design
Xavier Miguel
Produção
Xavier Miguel
Apoio Técnico/Montagem
Jose Zyberchema e Óscar Silva
Caracterização, Barbas e Cabelos
Pedro Miguel de Freitas
Elenco
Óscar Silva
Pedro Santos
Mariana Faria
Catarina Serrão
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“Porta com Porta”

com sofia alves e paulo carvalho

30 e 31 maio 21h

Assistência de Encenação Helena Veloso
Conceção Cénica João Paulo Araújo
Voz-off Helena Veloso
Som e Luz Tiago Pedro
Grafismo Patrícia Gomes
Duração aprox. 80 min

Uma comédia escrita por Lázaro Matheus e com direção de Celso
Cleto.
Rute, uma mulher independente com cerca de 40 anos, resolve
comprar um apartamento novo num edifício de prestígio.
Mas, na euforia de conseguir mais um passo na sua independência,
acontece algo que não estava planeado e que ela não vai
conseguir controlar… Tony.
Tony, é o proprietário que vai ocupar o apartamento do lado,
Porta com Porta.
De facto, Tony com cerca de 55 anos está muito longe de ser
o vizinho ideal para Rute… E os problemas acontecem logo no
primeiro encontro.

Público geral \ General public 5€
Produção Câmara Municipal do Funchal
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
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A comedy written by Lázaro Matheus and directed by Celso Cleto.
Rute, an independent woman with about 40 years old, decides to
buy a new apartment in a prestigious building.
However, in the euphoria of achieving one more step in her
independency, something unplanned happens and she will not be
able to control it … Tony.
Tony is the owner of the next door’s apartment.
In fact, Tony with about 55 years old, is very far from being
the ideal neighbour for Rute. And the problems begin right
when they first meet.
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11º Festa do
Cinema Italiano
Conferência do
Teatro: Madeira
de A a Z

Poesia Homónima,
Por Júlio Resende e
Júlio Machado Vaz

rede eunice
“montanha-russa”

Música de
Câmara
Visitas
encenadas
“Prazer em
conhecer
Baltazar”

documentário
“canção a meio”

“emigrações” - TEF
a partir de joão
frança

feira do livro 2018

“Confessions
from the South”
Sandy Kilpatrick
concerto para
bebés e crianças

semana regional
das artes
Orquestra
Clássica da
Madeira

Teatro
Teathre

música
Music

dança
Dance

exposição
Exhibition

conferência
Conference

Outros

Other events

poesia Homónima
júlio resende e júlio
machado vaz

Público geral \ General public 5€

1 junho 21h

Duração: 75 minutos
Faixa etária: M/10

Um pianista, um sexólogo, música,
conversas e muita poesia. São
estes os ingredientes para o
(des)concerto que Júlio Resende
e Júlio Machado Vaz apresentam
à luz da aventura artística que
os uniu: Poesia Homónima.
Júlio Machado Vaz disse a Júlio
Resende que ele devia fazer
algo com a poesia do seu amor
literário. Júlio Resende disse
a Júlio Machado Vaz que só
juntava música a poesia se fosse
o próprio psiquiatra a ler essa
poesia. O sexólogo, não temendo
tabus, aceitou. E depois dos
ensaios e desconcertos fez-se um
disco. O disco chama-se Poesia
Homónima por Júlio Resende e
Júlio Machado Vaz e versa sobre
Eugénio de Andrade e Gonçalo M.
Tavares. Dois olhares distintos
sobre a poesia e que muita
música inspirou nos dedos do
pianista e do psiquiatra com o
mesmo nome.

A pianist, a sexologist, music, conversations and lots of poetry.
These are the ingredients for the (dis)concert that Júlio Resende
and Júlio Machado Vaz present in the light of the artistic
adventure that brought them together: Homonymous Poetry.
Two distinct looks on poetry, which has inspired a lot of musics
in the fingers of the pianist and psychiatrist who share the same
name. The album is called Homonymous Poetry (Poesia Homónima) by
Júlio Resende and Júlio Machado Vaz and verses about Eugénio de
Andrade and Gonçalo M. Tavares (Portuguese writers).
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“Confessions
from the South”
Sandy Kilpatrick

Voz e guitarra
Sandy Kilpatrick

O cantor escocês Sandy Kilpatrick
apresenta ao vivo o seu novo album
“Confessions
From
The
South”
acompanhado pela The Origins Band,
que participou na gravação do
disco e que acompanha o artista
nos espetáculos ao vivo.
“Confessions from the South” é uma
homenagem a Portugal.

Piano
André Silvestre
Guitarra
Edgar Ferreira
Contrabaixo
Pedro André
Trompete
José Barroso

Scottish singer Sandy Kilpatrick
presents live his new album
“Confessions from the South”,
accompanied by The Origins Band,
who participated in the recording
of the new album and accompanies
the artist on the live shows.
“Confessions from the South” is a
tribute to Portugal.

Bateria
Pedro Gonçalves
Coro
Coro Juvenil da DSEAM

3 junho 21h

Câmara Municipal do Funchal
com o apoio DSEAM
Público geral \ General public
5€
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11ª festa do
cinema italiano

orquestra
clássica da madeira

7 a 9 junho

2 junho 18h
Maestro convidado Vegard Nilsen
Solista Vesko Eschkenazy
PROGRAMA
Felix Mendelssohn Bartholdy [1809 – 1847] . Concerto para violino
e orquestra Op. 64
Robert Schumann [1810 – 1856] . Sinfonia nº2

Em 2018, a Festa do Cinema Italiano está de regresso
para a 11.ª edição. No Funchal serão exibidos filmes,
entre curtas e longas-metragens, de ficção, documentário e
animação, para adultos e crianças, de produção recente e
nd
clássicos do cinema italiano.

Sala de Espetáculos
Público geral \ General public 20€

Todos os portugueses, todos os italianos e não italianos
estão convidados a viver Itália, o seu cinema, a sua
cultura, a sua gastronomia e o seu idioma durante esta
festa!

concerto Música de Câmara

In 2018, the Italian Film Festival returns for its 11th
edition in Funchal. Various movies will be screened,
from short films to feature films, fiction, documentaries
and animation movies, for adults and children, recently
produced and Italian cinema classics.

6 junho 21h

Quinteto de Sopros “Solistas OCM”
PROGRAMA
Jacques Ibert [1890 – 1962] . 3 Pièces Brèves
M. Ravel [1875 – 1937] . Arr. M. Jones – Le Tombeau de Couperin
Claude Debussy [1862 – 1918] Arr. G. Davies – Petite Suite
Astor Piazzolla [1921 - 1992] Arr. Jeff Scott - Libertango

Every Portuguese, Italian and non-Italian are invited to
live Italy, its cinema, culture, gastronomy and language
during this festival.

Público geral \ General public 4€
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

Átrio \ Foyer
Público geral \ General public 10€
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semana regional das artes

Produção \ Production
Associação Regional de Educação Artística
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt

11 a 16 junho
A Semana Regional das Artes é uma iniciativa cultural com
apresentações artísticas em vários momentos e locais: Festa
no Jardim; Modalidades Artísticas (expressão dramática/teatro,
dança, música e artes plásticas); Exposição e Concurso Regionais
de Expressão Plástica – a decorrer em vários espaços da baixa do
Funchal e Madeira Tecnopolo.
Com a envolvência da grande maioria das escolas do ensino básico e
secundário, e de alguns CAO’s, passarão pelos palcos cerca de 4000
alunos do ensino genérico e utentes de Instituições de Educação
Especial que partilharão, também, aqueles espaços com alunos,
formações artísticas e grupos oficiais da DSEAM/DEA, dinamizando 30
espetáculos/intervenções artísticas ao longo da semana.

42

The Regional Arts Week is a cultural initiative with artistic
presentations at various times and places: Garden Party; Artistic
Modalities (dramatic expression/theatre, dance, music and plastic
arts); Regional Exhibition and Contest of Plastic Expression –
taking place in various areas of downtown Funchal and in Madeira
Tecnopolo.
Involving the majority of elementary and high schools and some
Professional courses, about 4000 students from general education
and participants from Special Education Institutions will step
on stage and also share these spaces with students, artistic
formations and official groups from DSEAM/DEA (Management Service
of Artistic and Multimedia Education), taking part in 30 shows/
artistic interventions throughout the week.
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21 junho 11h e
22 junho 15h e
23 junho
24 junho

emigrações

21h
21h
21h
18h

21 a 24 junho
Tendo como pano de funda a fuga à guerra, para
França, por muitos jovens nos anos 60, EMIGRAÇÕES
põe em questão o percurso de um dito desertor a um
regime político e o crime do país que obriga os
cidadãos a uma emigração provocada...

“Emigrations” (Emigrações) from the novel “The Portuguese Tragedy”
by João França.
Having as a background the escape from war to France by many young
people in the 60’s, EMIGRATIONS questions the journey of a socalled deserter of a political regime and the crime of a country
that imposes a forced emigration to its citizens.

Ficha Técnica
Encenação e dramaturgia Eduardo Luíz
Produção executiva Ester Vieira
Elenco atores da ATEF e atores convidados
Público geral \ General public 10€
a partir do romance “A Tragédia Portuguesa”
de João França
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*Consulte o restante preçário em teatro.cm-funchal.pt
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Espetáculo de Teatro

“Montanha-Russa”
30 junho 21h \ 01 julho 18h

De Inês Barahona e Miguel Fragata (Formiga Atómica)
Um musical sobre a adolescência para todo o público.

Duração 1h50
Classificação M/12
Público geral 6€

“Roller coaster” is a show from the duo Miguel Fragata and Inês
Barahona, joined by the pair Hélder Gonçalves and Manuela Azevedo.
A show where theatre and music dispute the stage, defying the
conventions of “musical theatre”, as it was challenging the
gravity laws in a loop.
Roller coaster dives vertiginously into adolescence. It removes
it from the commonplaces and seeks to bring it closer to the
dimension of intimacy. A secret, private, interior dimension, that
lives in the desire to earn a stage where it can be displayed.
Roller coaster is the diary left on the table, the distilled diary
on the social media, or the diary dangerously transported to high
school: an intimacy shouting “Read me!”, a generation wanting to
make themselves heard, to the sound of music.
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Montanha-Russa é um espetáculo da dupla Miguel Fragata e Inês
Barahona, à qual se junta a dupla Hélder Gonçalves e Manuela
Azevedo. Um espetáculo em que o teatro e a música disputam o
palco, desafiando as convenções do “teatro musical”, como quem
desafia as leis da gravidade num loop.
Montanha-Russa mergulha vertiginosamente na adolescência. Retira-a
do lugar dos lugares-comuns e procura aproximá-la da dimensão da
intimidade. Uma dimensão secreta, privada, interior, mas que vive
no desejo de ganhar um palco onde se possa exibir.
Montanha-Russa é o diário deixado em cima da mesa, o diário
destilado nas redes sociais, ou o diário perigosamente transportado
para o liceu: uma intimidade a gritar “leiam-me!”, uma geração a
querer fazer-se ouvir, ao som da música.

Documentário

“Canção a meio”
30 junho 18h

de Maria Remédio
Público geral \ General public 3€

©Filipe Ferreira
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Encenação Miguel Fragata
Dramaturgia Inês Barahona
Texto e Letras Miguel Fragata e Inês Barahona
Música original Hélder Gonçalves

©Filipe Ferreira

Com Anabela Almeida, Bernardo Lobo Faria, Carla
Galvão, Miguel Fragata e (música ao vivo) Hélder
Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira,
Nuno Rafael
Movimento Marta Silva
Desenho de som Nelson Carvalho
Desenho de luz José Álvaro Correia
Cenografia F. Ribeiro
Figurinos José António Tenente
Vídeo Henrique Frazão
Mediação de públicos e comunicação Ana Pereira
Produção executiva
Clara Antunes e Sara Cipriano / Formiga Atómica
Coprodução
TNDM II, TNSJ, Teatro Virgínia, Formiga Atómica
Coprodução fase de pesquisa
Festival Terres de Paroles
Apoio madpizza, Mega Hits
Projeto financiado por República Portuguesa Cultura I DGArtes – Direção-Geral das Artes
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Visitas
encenadas
“Prazer em
conhecer
Baltazar”

“Rei leão”
escola de dança do funchal

Conferências do
Teatro: Madeira
de A a Z

Orquestra
Clássica da
Madeira

Rede eunice
“Montanha-Russa”

concerto
MUTRAMA

“Os que regressam”
A partir de “Fantasmas” de
Henrik Ibsen

Festival Vozes
do Silêncio

Teatro
Teathre

música
Music

dança
Dance

exposição
Exhibition

conferência
Conference

Outros

Other events

Escola de Dança do Funchal

festival vozes do silêncio

rei leão

9 e 10 maio

com Rui Spranger
Debates, Apresentação de Livro e Sessão de Cinema

4 a 8 julho

Revisitar um clássico é sempre redescobri-lo.
Ver o Rei Leão hoje, é encontrar a criança
fomos, que se deslumbrou ao ver um Mufasa
justo, gritou enraivecidamente contra Scar e
Simba a cada segundo.
Trazer à cena este espetáculo é passar um
valioso, que sabemos o quão marcante foi para
geração que vemos agora crescer.

Público geral \ General public 2,5€
que um dia
poderoso e
torceu por

Encerramento da
Temporada

testemunho
nós, a esta

14 julho 18h
©Júlio Silva Castro

Revisiting a classic is always rediscovering it.
To see the Lion King nowadays, is to find the child we once
were, who was dazzled by a powerful and just Mufasa, who
screamed angrily against Scar and cheered for Simba during
every second.
Bringing this show to scene is to pass on a valuable
testimony, that we know how remarkable it was for us, to
this generation that we now see growing.

Maestro convidado Martin André
Solista António Rosado
PROGRAMA
Piotr Ilitch Tchaikovsky [1840 - 1893]
Concerto para Piano e Orquestra, Op. 23 Nº1
Joly Braga Santos [1924 - 1988]
Sinfonia nº 4, em Mi menor Op. 16
Orquestra Clássica da Madeira
CEPAM - Conservatório Escola das Artes da Madeira

Público geral \ General public 9,5€
Crianças até 12 anos pagam \ Children
up to 12 years old
5€
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Público geral \ General public 20€
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relevo - projeto mutrama

projeto mutrama - relevo

Objetivo
Promover a música tradicional madeirense a partir das
recolhas realizadas nas décadas de 80 e 90.
Temas
“Pensação do Menino” Maria João (voz)
“Noite Serena” Salvador Sobral (voz)
“Camisinha do Menino” Ricardo Ribeiro (voz)
“Mourisca” Mariana Camacho (voz)

www.mutrama.com

“Baile da Meia Volta” Desidério Lázaro (Safoxone)
“Canção da Serra” Desidério Lázaro
e Francisco Andrade (Safoxone)

“A verdade é que pouco mais se
conhece do que o Max e do que o
Bailinho da Madeira. Acredito que
das dez canções que eu escolhi,
as pessoas conhecem uma. Eu só
conhecia uma, as outras foram todas
descobertas”.
André Santos
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Ficha Técnica
Direção Artística André Santos
Músicos Convidados (voz)
Maria João
Ricardo Ribeiro
Salvador Sobral
Mariana Camacho
Desidério Lázaro (Saxofone
soprano)
Francisco Andrade (Saxofone tenor)

projeto
mutrama

Trio Base
André Santos (Guitarra)
António Quintino (Contrabaixo)
Joel Silva (Bateria e Percussão)

19 julho 21h

Coros
Overjoyed e Coletivo Musgo
Produção
Associação Wamãe Filipe Ferraz
Gravação e Mistura Bernardo Barata
Coordenação Geral Associação
Xarabanda Rui Camacho
Coordenação Cientifica
CRIA-Centro em Rede de
Investigação em Antropologia

Público geral \ General public
10€

Mutrama reúne músicos para reinterpretar 12 canções do cancioneiro
tradicional da Ilha da Madeira. São 600 anos de gente que aconteceu
viver numa ilha, de ciclos económicos, migrações, colonias,
orquestras pobres, festas sagradas e vernáculas e cantigas.
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Mutrama gathers musicians to reinterpret 12 songs of the traditional
Mais informações \ More info
Madeiran songbook. It’s 600 years of people who happened to live
teatro.cm-funchal.pt
on an island, of economic cycles, migrations, colonies, poor
orchestras, festivities.
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A partir de “ Fantasmas” de Henrik Ibsen

“Os que regressam”
27 e 28 julho 21h
29 julho 18h

Público geral \ General public
6€

Recebida escandalosamente na época por trazer à cena uma mãocheia de assuntos tabu – da hipocrisia moral da religião e
do casamento ao incesto, da sífilis à eutanásia – Gengangere,
de Henrik Ibsen, nesta encenação de Juvenal Garcês, havia
de se tornar uma das peças mais reputadas de Ibsen, onde,
mais uma vez, cabe à(s) personagem(ns) feminina(s) o papel
principal (Helene Alving, claro; mas também Régine Engstrand,
ao abandonar a casa). Num registo naturalista, quase
folhetinesco, de que Ibsen é mestre incontestado, assistimos,
como nas grandes tragédias gregas, a um ajuste de contas do
passado, do qual a Sr.ª Alving parece ser a única a acreditar
poder escapar. Escapará Régine? Ironia maior, porém,
a doença que lhes mata o filho e meio-irmão, sabe-se
hoje, é transmitida geneticamente pelas mães.

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
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Scandalously received at the time for speaking about a handful
of taboo subjects – from the moral hypocrisy of religion
and from marriage to incest, from syphilis to euthanasia –
Gengangere by Henrik Ibsen, in this staging by Juvenal Garcês
with the title “Those Who Return”, would become one of Ibsen’s
most respected plays, where, once again, the female characters
have the main role (Helene Alving, of course; but also Régine
Engstrand, as she left the house). In a naturalistic, almost
soap-opera record, of which Ibsen is an uncontested master, we
witness, as in the great Greek tragedies, a score settlement
of the past, from which Mrs. Alving seems to be the only one
who believes she can escape. Will Régine escape? A bigger
irony, however, is that the disease who kills their son and
half-brother, as we know today, is genetically transmitted
by mothers.

Versão e Dramaturgia
Ana Cristina Leonardo
Encenação e Coordenação artística
Juvenal Garcês
Assistência de encenação
Ana Cristina Leonardo
Cenário e Figurinos
Juvenal Garcês e Maria Leonardo
Desenho de luz e som
Vasco Letria
Fotografia
Maria Leonardo
interpretação
Lia Gama, André Nunes,
António Cordeiro, Juvenal Garcês
Produção CCB
Produção Executiva CMF
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Conferências do Teatro:
Madeira de A a Z
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.

23 maio 18h
Jogos da nossa memória – Lígia Brazão
As formas da paisagem vulcânica e o nome das terras,
das pedras e dos lugares – João Baptista

20 junho 18h
Diarística - Cláudia Faria
Cabral do Nascimento - Ana Salgueiro

26 Julho 18h
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.
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Carla Costela Lopes - Maria Aurora Carvalho
Perfil genético dos Madeirenses – Brehm

Entrada gratuita \ Free entrance
info: conferenciasdoteatro@gmail.com
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Associação Cultural Casa Invisível
e Câmara Municipal do Funchal
Faixa etária
Famílias com crianças a partir dos 5 anos

“Prazer em
conhecer Baltazar”
12 maio, 2 junho e 21 julho 15H
Prazer em conhecer, Baltazar.

Duração
45 a 60 min.
Lotação máx.
15 crianças (+ 1 adulto por criança)
Criação e interpretação
Catarina Claro e João Pedro Ramos

Assim começa esta história.
- Mas, afinal, isto não é uma visita guiada?!
- Isto até podia ser uma visita igual às outras, mas nós
gostamos mesmo é de contar histórias... Como aquelas que se
contam neste palco, desde mil oitocentos e troca o passo.
Nestas visitas encenadas (que de guiadas têm pouco) embarcamos
numa viagem no tempo, para desvendar a história de como nasceu
o Teatro Municipal e a de quem por aqui tem passado. Por entre
mistérios e detalhes, vamos conhecer os cantos à casa que trouxe
o Teatro à cidade do Funchal e que marcou a sua história - para
sempre.
Preparados?

visitas
encenadas
64

1,2, 3, Tchiloli!*

Público geral \ General public
7€
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
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Baltazar júnior
Para escolas

Limite máximo de 25 crianças por sessão

concertos para bebés
e crianças (0-6 anos)
5 maio 14h30 e 16h
23 junho 10h e 11h30

Oficinas de Teatro
07,21,28 maio

As atividades contemplam jogos de interação, de quebra-gelo e
dinâmicas de grupo. Serão orientados exercícios de respiração,
concentração, atenção, postura, corpo e voz com o intuito de
preparar pequenas apresentações.

Visitas encenadas

04 e 11 junho e 02 julho
Duração | 60 min.
Criação e interpretação | Catarina Claro e João Pedro Ramos

Oficina de Artes Plásticas

18 e 25 junho e 09, 19, 23 e 30 julho
Objetivo de aprimorar o olhar crítico dos visitantes
a partir da compreensão das expressões artísticas.

Os concertos para bebés e crianças são uma coprodução da
Câmara Municipal do Funchal com a Companhia B-ábá da Música.
Estes concertos constituem um estímulo ao desenvolvimento da
sensibilidade musical dos mais novos, despertando a curiosidade
de pais e filhos pela música, ao mesmo tempo que proporciona
excelentes momentos em família, envolvendo miúdos e graúdos num
verdadeiro mundo de encantar.

The concerts for babies and children are a co-production of Funchal
City Hall with the Company B-abá da Música. These concerts are a
stimulus to the development of musical sensitivity of the youngest
ones, arousing the curiosity of parents and children for music,
while providing lovely family moments, involving kids and adults
in a true world of enchantment.

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

“Música no Parque”
no Salão Nobre
Público geral \ General public
12€
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curiosidades do teatro

curiosidades do teatro

Paredes de memória \ Walls of memories
Nas varandas da Teia, zona onde trabalham os maquinistas do Teatro,
podemos observar assinaturas de antigos colegas maquinistas,
pintores, artistas e técnicos que passaram pelo Teatro em digressão
e deixaram a sua marca, seja através data, assinatura ou nome da
companhia acompanhada dos nomes da equipa. Muitas vezes faziam
acompanhar estas marcas por desenhos ou cartazes do espetáculo.
Esta curiosidade é encantadora, dado que as marcas se encontram
na zona mais alta do edifício, estando restrita à equipa técnica
devido a se tratar de uma zona de trabalho de risco.

On the balconies of the technical area (commonly referred to as
Web), where the theatre’s machinists work, we can see various
signatures of former machinists, painters and technicians who
passed by the Theatre and left their mark, either by writing a
date, a signature or the company’s name, including the team’s
names. These marks were often accompanied by drawings or posters
of the show. This is a lovely curiosity, since these signatures
are located on the highest part of the building, being restricted
to the technical team, due to the fact that it is a reserved
working area.
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Sala de Pintura \ Painting Room
O Teatro Baltazar Dias tal como os restantes teatros de inspiração
clássica dispõe de uma Sala de Pintura situada por cima do teto
da plateia. Era neste espaço que eram criados os cenários e os
adereços para as peças encenadas em palco, servindo este espaço não
só de criação como de armazenamento de cenários antigos que eram
reutilizados em diferentes peças. Neste espaço trabalhavam pintores
residentes, sendo um deste o Danilo Gouveia, agora em exposição na
Sala de Pintura.

The Baltazar Dias Theatre, like all the other classical-inspired
theaters, has a Painting Room located above the ceiling of the
audience area. It was here that the scenarios and props for the
plays were created, serving also for storing old scenarios which
were used in different plays.
This was where the resident painters worked, being one of these
Danilo Gouveia, whose works are on display in the Painting Room.
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retrato

retrato

Rodrigo
Camacho

Funchal, 1990
Fundador / New Music Ensemble
Diretor artístico /Compositor / Designer de performance /
PLACE
Integra WAMÃE – Criação e gestão de projetos culturais /
CIERL –UMA
Investigador TRATUÁRIO/ DIGITÓPIA E SONS DA RUA / CANCIONEIRO
POPULAR – Associação Musical e Cultural Xarabanda
Compositor e Diretor Musical – RAZÃO PARA AS ZEBRAS

INTERESSE
Música Instrumental
Improvisação
Arte Performativa Conceptual
Arte Sonora
Fonografia
Teatro Experimental
Dança e Coreografia
Instalação Performativa

70

71

retrato - rodrigo camacho

rodrigo camacho - retrato

Ensaio para uma Cartografia surge dos ensaios de orquestra de
grandes maestros e dos movimentos do ballet clássico. Sem
qualquer formação musical ou de dança clássica, doze atrizes
dançam em pontas, tocam violino e violoncelo. Este percurso
emocional, tão individual como coletivo, marcado pelo entusiasmo
e pela inocência da descoberta, deriva de uma digressão feita a
partir de Os Sete Pecados Mortais de Bertolt Brecht, iniciada
em 2014 na cidade de Lisboa e conduzida, mais tarde, por várias
regiões de Portugal.

Taxonomia
Residência Artística
Taxonomia’ é constituída de fragmentos pré-composicionais,
pedacinhos de coisas escritas que Rodrigo Camacho precisou para
conseguir chegar ao fim de uma qualquer peça relacionada com
música, som, performance, teatro e que aqui funcionam como ponto
de partida.
A coleção de fragmentos de Rodrigo Camacho ascende a 700, na lona
estão cerca de uma centena, organizadas através de um quadro
central. “Eu pretendo as pessoas tenham o seu próprio tempo para
ir mergulhando aos poucos nas várias zonas do trabalho, porque ele
não tem um ponto de leitura total”.

Ensaio para uma Cartografia
Direção Musical
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retrato

retrato

Catarina Claro
Como surgiu a ligação da Catarina com o Teatro Municipal Baltazar Dias?
Como mediadora cultural e amante das artes do espetáculo,
assim que cheguei à Madeira senti imediatamente que esta seria
também a minha casa. Quando estamos fora da zona de conforto,
os sentidos apuram-se e os “lugares casa” são facilmente
reconhecidos... É como se chamassem por nós! Por isso, não
tardei a ir bater à porta do Teatro Municipal Baltazar Dias e
a apresentar projetos para desenvolver com os públicos que nos
visitam. Do outro lado, fui recebida da melhor forma possível:
de braços abertos.
No Projecto Baltazar Júnior, juntamente com o João Pedro Ramos, fazem as
visitas encenadas. Foi difícil viajar até 1888 e recriar a personagem “Maria
Augusta”?
Viajar no tempo é algo que todos fazemos sempre que evocamos uma
memória. Neste sentido, viajar até 1888 para recriar a Maria
Augusta foi um privilégio, porque a sua história representa a
história dos madeirenses num determinado período de tempo. E é
destas memórias coletivas que somos feitos. O nosso trabalho
passa por recuperar histórias e partilhá-las, para que estas
nunca se percam no tempo. Trabalhamos diariamente com a premissa
de que é preciso olhar para trás, para o caminho que já fizemos,
para nos situarmos a avançarmos no presente.
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Catarina Claro - retrato

retrato - Catarina Claro

Qual é o maior desafio de trabalhar com crianças?

Fale-nos um pouco da Casa Invisível

O maior desafio de trabalhar com crianças é lidar com a sua
honestidade e imprevisibilidade. As crianças continuam
a surpreender-me todos os dias. E às vezes a deixar-me sem
resposta. Mas essa é também a magia de trabalhar com o público
infantil. Estamos ali de igual para igual. E quando isso
acontece com naturalidade, as experiências perduram no tempo
e no espaço.

A Casa Invisível é uma associação cultural fundada em 2016
por três companheiras de aventuras profissionais. Apostamos no
trabalho direto com diversos públicos, desenvolvido através
de visitas, oficinas, espetáculos e formações em museus,
teatros e outros espaços promotores de diferentes interesses
patrimoniais, culturais, educativos e artísticos.

Qual a importância das iniciativas e das actividades educativas nos Teatros e
Museus?

Na Casa Invisível toda a gente é bem-vinda, por isso façam o
favor de entrar e de se sentir à vontade.

Apostar na criação de uma programação educativa consistente
nos Teatros e Museus é, na minha opinião, apostar na formação
de públicos. É aproximar os espaços das comunidades e fazê-las
sentir que também há um pouco delas nestes lugares. É provocar
a curiosidade, a vontade de saber, de pensar, de fazer!
Como queremos que as salas de espetáculos esgotem e os museus
deixem de ser espaços obsoletos, se não procurarmos despertar
o interesse dos públicos desde a mais tenra idade?
É por isso que faço este trabalho com paixão, por acreditar
que posso contribuir para a fazer despertar também nos outros.
Voltamos sempre onde fomos felizes, não é?

Atualmente dividimos o nosso trabalho entre Lisboa e a Madeira,
onde colaboramos com o S. Luiz Teatro Municipal, a Fundação
Calouste Gulbenkian, o Teatro Municipal Baltazar Dias e a
Porta33.

©PEDRO JAFUNO

Duarte
nuno
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retrato - Duarte Nuno

Retrato - Duarte Nuno

Como surgiu o projecto Nuno & The End?
Surgiu em 2000 como “Nuno Filipe” e o 1º álbum estreou-se
em 2006. Toda a gente dizia-me que eu deveria arranjar um
nome mais carismático. Não liguei nenhuma, até ao dia em
que um amigo meu mostrou-me uma imagem de um poster com um
artista pimba chamado Nuno Filipe. Mudei imediatamente.
Pra não se confundirem estilos musicais.... só por isso.

Tem algum músico/compositor que admire? Quais são as suas principais
influências musicais?
Gosto de muitos músicos. Admiro um gajo como o Roger Waters.
Um dia, há muito tempo, quando interpelado por um repórter na
rua que lhe disse que o publico em geral não gostava nada de
Pink Floyd, ele respondeu : “Ótimo, porque vamos continuar a
fazer mais.” Quando vi isto, disse logo: “quando for grande,
quero ser assim”. Nuno & The End vai muito na linha do Post
Rock de Sigur Ros, do ecletismo da Bjork, e da escuridão dos
Radiohead. São talvez as principais referências. De resto, é
o que me vai na alma.

Há projetos que ainda não tenha concretizado e que deseje realizar em breve?
Ainda não consegui sentar-me a compor o 4º álbum. Estou
demasiado ocupado a tentar tirar os anteriores 3 da gaveta.

Durante meses trabalhou com a Cristina Vieira no documentário “Palco dos
Afetos”. Como foi a experiencia? Teve algum momento que o marcou?
Trabalhar com a Cristina Vieira em qualquer coisa é sempre uma
experiência gratificante, dada a nossa grande empatia. No caso
do “Palco Dos Afetos” foi sobretudo redescobrir o Teatro e a
sua equipe. Não estava à espera do respeito que existe neste
momento pelos artistas regionais, nacionais ou internacionais.
Fiquei rendido ao seu empreendedorismo, ao empenho, à simpatia
e boa vontade. Os meus sinceros parabens ao atual Teatro!

©Marco Gonçalves - Lápis-lazúli

Quais são os principais desafios para os músicos da região?
O agenciamento Nacional e Internacional. É a questão
mais antiga de sempre nesta ilha. Até isso se resolver,
andaremos sempre aqui todos desmotivados e grandes
projetos locais perder-se-ão por falta de continuidade.
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retrato

retrato

Juvenal garcês
Ribeira Brava, 1961

Ator e Encenador
Fundador da Companhia Teatral do Chiado
em conjunto com Mário Viega

Juvenal Garcês inicia-se no Teatro Experimental do Funchal em
1977 e estreou-se enquanto profissional com a Peça “Ball de
Bertolt Brecth”, encenada por João Lourenço. Decide ir viver
para Lisboa, acaba por abandonar a ideia de fazer o curso
de arquitetura e decide pedir trabalho no Teatro São Luiz,
a Amélia Rey Colaço. Na altura estavam a ensaiar o “Hamlet”
e o elenco já estava cheio. Em 1990 participa como actor em
vários espetáculos com destaque para três encenações de Xosé
Blanco Gil Gardel, El Dia Que Me Quieras de Ignacio Cabrujas, A
Celestina de Fernando Rojas e Ai que Saltinhos Me Dá o Coração
com textos de Anton Tchekov. Foi igualmente dirigido por Filipe
Lá Féria na peça Casa da Comédia. Torna-se protagonista de uma
comédia itinerante O Regresso de Bucha e Estica e nesse mesmo
ano funda a Companhia Teatral do Chiado em conjunto com o actor
e encenador Mário Viegas.

‘As obras completas de William Shakespeare em 97 minutos’
continuam a atrair público 18 anos depois. Juvenal Garcês
não consegue explicar o sucesso. Afirma que mais do que ser
engraçado, caiu em graça. No entanto, não foi o suficiente, para
se manter na sala feita para a companhia de teatro que fundou
com Mário Viegas. Pretende continuar a encenar e a trabalhar
para divertir as pessoas e quem sabe um dia voltar à terra
natal, onde sonha gerir uma sala. Em 2010 presta homenagem ao
co-fundador da Companhia Teatral do Chiado, no espetáculo “Amor
com Amor se paga”.
Quando lhe perguntam se gostaria de regressar á Madeira responde
“Sim, tenho sempre aquela coisa de regressar à terra. Gostava
de fazer qualquer coisa interessante pela cultura na minha
terra, dirigir um teatro ou uma casa da cultura, mas é daquelas
coisas, um sonho que não sei se se vai concretizar. Gosto da
Madeira, sou um ilhéu e costumo dizer que nasci com os pés no
calhau e os olhos no mar e acho que me aconteceu o que acontece
a muitos madeirenses: Querem sair, mas depois estão sempre a
pensar na Ilha.”

Em 1996 com a morte de Mário Viegas assume a Direcção Artística
da Companhia Teatral do Chiado e passa a ser o seu encenador
principal. Fez o primeiro espetáculo ‘Dá raiva olhar para
trás’, de John Osborne, que teve sucesso, mas relativo, foi
a sua primeira encenação. Segue-se as ‘As Obras Completas de
William Shakespeare em 97 Minutos’ de Adam Long, Jess Borgeson
e Daniel Singer, que foi um sucesso brutal. Juvenal Garcês é
nos dias de hoje o encenador que tem há mais anos uma peça em
cena em Portugal.
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Juan Abreu
“A minha ligação ao Teatro Baltazar Dias iniciou-se em 2016, um
ano após a conclusão da minha licenciatura em Arte e Multimédia
na Universidade da Madeira. Viria a ser uma oportunidade de
expor o meu trabalho, abarcando os mais diversos campos de
criação artística, desde a ilustração, fotografia, vídeo e design
gráfico.”
“O que mais me fascina no mundo do teatro é a liberdade de
criar, de poder ser “lobo em pele de cordeiro”, mascarar a nossa
identidade, ser o que somos ou simplesmente o que gostaríamos de
ser, já que a ficção e verdade roçam uma linha ténue. As artes
são um meio muito eficaz de educar o público, de abrir horizontes
e mentalidades, permite levantar questões pertinentes em cada
trabalho artístico, permite içar muros que nos guardam e que
simultaneamente nos permitem construir alicerces mais sólidos
para crescer enquanto artistas ou fruidores. Possibilita colocar
os dedos na ferida e expressar as nossas visões, os nossos pontos
de vista e perspectivas, faz-nos refletir e consciencializar,
porém espero que no futuro próximo sejam dados passos firmes para
atenuar a censura de muitos projetos artísticos, operando assim
uma pequena mas importante revolução.”
“O Teatro Baltazar Dias representa uma oportunidade de lançamento
de talentos nas mais diversas áreas artísticas no panorama
cultural regional. Cria uma certa visibilidade e notabilidade ao
abrir as portas a jovens promissores, portas estas que por muitas
vezes se encontram fechadas impossibilitando a demonstração
de valias das novas gerações. Para mim representou um espaço
de exposição, uma oportunidade de reinventar-me cada dia como
artista, de tornear obstáculos e de expressar-me, deixando um
pouco de mim em todos os projetos. O Baltazar Dias é um abrir de
cortinas, onde tudo se inicia, é lembrar o fim de um projeto e
pensar no início do próximo.”
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Natália sousa
“O meu contacto com o TMBD começou quando tive conhecimento que
havia uma vaga para a secretaria do Teatro. Dirigi-me então aos
antigos Serviços Administrativos da CMF que eram chefiados pelo
Sr. João Pestana, o qual era também responsável pelo Teatro.
Seguido dos devidos trâmites legais fui aceite.”
“O que mais me fascina no mundo do Teatro são as pessoas;
os colegas, actores e todas as que diàriamente contacto no
desempenho das minhas funções.”
“Os melhores momentos no teatro são difíceis de classificar pois
foram muitos e superiores aos menos bons. No entanto, e sem
qualquer intenção de bajulação, tenho de admitir que o momento
actual é sem dúvida o melhor momento que estou a viver no Teatro.
Pois fez despertar algo que estava há muito adormecido em mim, o
que me trás grande alegria e satisfação no desempenho das minhas
funções.”
“O Teatro Baltazar Dias é para mim sem qualquer espécie de
dúvidas a minha segunda casa. É já parte integrante da minha vida
e que ao longo destes 33 anos me tem dado muitas alegrias e não
me vejo a trabalhar em outro local.”
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Museu Henrique e Francisco Franco
Exposição “Cosmos and Beyond - Part One”
do Arquiteto e Artista Plástico, Manuel Barata
20 de junho a 19 de outubro
Dia Internacional dos Museus - “Famílias no Museu”
visitas guiadas às 10h e às 15h - sujeitas a marcação prévia
18 de maio

Museu a cidade do Açúcar
Arte & Quotidiano com Cerâmica à mistura
Conferência
Prof. Doutor Gonçalo Gouveia
4 de maio 16h
Bonecas de Massa - Workshop
Professora Carmen Molina
15 de maio 9h30-13h e 14h-17h

Concerto para bebés
16 de junho

Música nos Museus Rodrigo Serrão
25 de maio 19h

Santos Populares
Público-alvo crianças do primeiro ciclo
11 a 15 de junho
Música nos Museus
Madeira Jazz Collective
Grupo fundado em 2015, com a intenção de reunir músicos
madeirenses para a criação de um projeto coletivo de partilha de
experiências criativas ligadas à linguagem do Jazz. Inspirados
nos exemplos dos Jazz Messengers de Art Blakey ou dos San
Francisco Jazz Collective, o repertório do MJC é composto por
originais, escritos pelos membros do grupo.

Arte & Açúcar
Workshop - Catanho José
8 de junho 14h30
Dia da Arqueologia - Workshop
Drª Carla Ramos
24 de julho 15h
Férias de Verão no Museu
Atividade Educativa
julho - Inscrição prévia e limitada

29 de junho 19h

Música nos Museus
Quarteto de cordas OCM
27 de julho 19h

Entrada gratuita no museu \
Free entrance
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CINE TEATRO STº ANTÓNIO

Reservas e contatos telef: 291 226 747 / 969 268 663
email: tef@tef.pt / teatroexperimentaldofunchal@gmail.com
29 maio a 03 junho - Oficina Versus Teatro (ATEF)
O OUTRO LADO DOS PÁSSAROS, a partir de textos de vários autores
um espetáculo de Teatro e de Poesia Gestual.
Dramaturgia e Encenação - Ester Vieira
29 maio - 21h (estreia) / 30 maio – 21h / 31 maio – 11h e 21h /
01 junho - 15h e 21h / 02 junho - 21h / 03 junho - 18h
26 maio - Oficina Versus Teatro (ATEF)
Flashmob “A estranha vida dos pássaros”, 44ª Feira do livro
Local - Frente ao Teatro Baltazar Dias às 12h
30 maio (ATEF)
Flashmob “Emigrações”, 44ª Feira do livro
Local - Frente ao Teatro Baltazar Dias às 12h
20 a 24 junho (ATEF)
EMIGRAÇÕES, a partir de textos de João França
dramaturgia e encenação - Eduardo Luíz
1 a 6 de julho - Oficinas Temáticas (Serviço Educativo ATEF)
06 julho (Serviço Educativo ATEF)
TEATRO NA QUINTA 11h
Local - vários espaços da Quinta do Leme

Galeria.a

3ª, 5ª e 6ª feira: 10h às 13h / 15h às 18h
Sábados: 15h às 18h
Marcações / Visitas Guiadas (Escola e Grupos) - 933 369 136
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31 maio 19h Exposição Coletiva
Conceito e criação de alunos do Curso de Design
projeto de Design Social (UMa)
curadoria - Paulo Sérgio BEJu
Local - galeria.a | Cine Teatro Stº António

Balcão Cristal

Rua de Santa Maria 206, 9060-291 Funchal
Contactos
Reservas: até 24 horas antes
feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt ou de 933 936 243
Lotação limitada à capacidade do espaço - 25/30 lugares

Em reportório
14º ciclo de cinema LGBTI
4 maio Moonlight 21h
11 maio A Três Não é Demais (À Trois on Y Va)21h
18 maio Carol 21h
25 maio Rapaz de Verdade (Real Boy) 21h
1 junho 120 Batimentos por Minuto
(120 battements par minute) 21h
“A Arte de Pagar as suas Dívidas e de satisfazer
os seus credores sem gastar um cêntimo”,
a partir de Honoré de Balzac e E. M. de Saint-Hilaire.
26 de maio às 22h
e de quarta a sexta até dia 7 de julho às 21h
Serões de Santa Maria
Ponte Sul e outras Músicas - uma apresentação
da Antologia Musical de Vítor Sardinha
2 de junho às 22h
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Teatroteca Fernando Augusto
O serviço de referência, de informação e de empréstimo da
Teatroteca funciona apenas com marcação prévia, através dos
contactos da página anterior.
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
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Visitas Guiadas \ GUIDED TOURS
Terças-feiras \ Tuesday 10h
Duração \ Duration 45 min
Idiomas \ Languages
PT EN ES
Bilhetes \ Tickets
por pessoa \ per person
Adultos \ Adults
3,57€
Jovens \ Youth (11-17 anos\years) and Senior
2,57€
Grupos (mínimo 10 pessoas) \ Groups (minimum 10 people)
2,57€
Crianças \ Children
gratuito \ free
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Cá entre nós: peças de teatro para as quais o público depende
de um manual de instruções para perceber são feitas por
artistas que dependem de subsídios para viver.
Segundo o dicionário, subsídio vem do latim subsidium, que
significa tropas de reserva, reforço, socorro, auxílio. Boa
expressão para usar nos dias que correm, bem difíceis para
quem faz teatro em Portugal. Pode também usar-se a expressão
apoio, incentivo ou ajudinha!

Modelo
de Apoio
às Artes

E quem precisa? Artistas criativos? Intelectuais? Comediantes?
Pós-dramáticos? Performers? Concordamos que uma peça de
teatro, uma performance, uma obra de arte, são produtos?
E como se classificam estes produtos a nível de qualidade?
Através de uma crítica? Pela opinião de um especialista? Pelo
público que assiste? Por uma candidatura em que se repete uma
coisa mil vezes no mesmo formulário? Por um selo de garantia
de qualidade e certificado de origem como o do leite?
Todos nós fazedores de teatro precisamos de apoios para
fazer cada vez mais e melhor! Mas se dependermos disso para
trabalhar vamos andar aqui todos à bulha atrás do troço da
couve em vez de fazer teatro!
Creio já ter ouvido mais que uma vez esta frase: O público
desta terra não está preparado para a minha arte! Será que
artistas que dizem isto estarão preparados para o público
desta ou mesmo de qualquer outra terra?!
Xavier Miguel
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Auto de Santa Catarina
Arquivo do Teatro
Municipal Baltazar Dias

coleção
do teatro
A “Coleção do Teatro”, preparada pelo CLEPUL-Polo da UMa em
parceria com o Teatro Municipal Baltazar Dias, pretende recuperar
e dar a conhecer aos leitores o rico património de escrita
de teatro que a Região possui. Integrada nas celebrações dos
130 Anos do Teatro Municipal Baltazar Dias – mas com algumas
obras já em preparação para continuar a comemorar os próximos
aniversários desta grande sala de cultura com a redescoberta de
textos que um dia já foram vividos em palco –, esta Coleção é
inaugurada com um volume que contém seis obras de Baltazar Dias.
Seguir-se-ão as peças de Eugénia Rego Pereira, João Nóbrega
Soares, Maximiliano Augusto de Azevedo, Pimenta de Aguiar e
um outro volume com as restantes obras do dramaturgo e poeta
madeirense do século XVI.
O primeiro livro, que contém autos religiosos, como o Auto
de Santa Catarina, romances, como a História da Imperatriz
Porcina, e trovas, como Malícias das Mulheres e Conselhos para
Bem Casar, é um verdadeiro convite aos leitores, encenadores,
atores, estudiosos: um convite para descobrir a obra eclética
de Baltazar Dias, a sua mestria poética, a forma hábil com que
organizava as narrativas dramáticas, o conhecimento profundo do
que era o teatro e de como se seduziam as audiências.
Luísa Paolinelli
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capacidade | Capacity

384

Plateia \ stalls 186
Frisas \ Loggia 60
Camarotes \ boxes 134
cadeiras de rodas \ wheel chair 4

lugares
visibilidade reduzida
low visibility seats

LUGARES PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA VISUAL
seats for blind people
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