É com enorme satisfação e entusiasmo que apresentamos a primeira
agenda da temporada no Baltazar Dias.
Neste novo ano artístico, recuperamos os compromissos que nos
nortearam nos últimos anos e continuaremos a fazer da cultura o centro
da cidade, crentes que a busca por uma melhoria contínua e por uma
progressiva diversificação da oferta, é um dever a que o nosso público já
se habituou e o caminho lógico para continuar a cativar cada vez mais
espetadores.
A formação de novos públicos tem sido, de facto, um dos nossos objetivos
estratégicos, e tendo em conta as inúmeras ofertas de eventos, mas
mais diversas manifestações, que chegam diariamente até nós, torna-se
imperativo, ano após ano, efetuar uma seleção capaz e completa, que
não só responda, como supere, os anseios culturais da cidade.
Nos próximos meses, teremos, pois, um leque de espetáculos revelador,
do teatro à música, da dança às artes plásticas, dos documentários às
exposições, dos lançamentos aos debates, e muito mais.
No campo da música, destaca-se, desde logo, o concerto de Rodrigo Leão,
a abrir a nova temporada. Em outubro teremos, por sua vez, a primeira
edição de um Festival do Fado, apoiado pela Autarquia, e, em dezembro,
o evento nacional que é o Festival “Termómetro”.
Na arte de bem de representar, setembro traz-nos o “Fado Tango”,
outubro um espetáculo recheado de humor ao bom estilo britânico, com
a chancela do MADS, e dezembro, como não poderia deixar de ser, há de
nos encantar a todos, com “Um conto de Natal”.
Na dança teremos “VESPA”, uma performance notável em que Rui Horta
apresenta os elementos da natureza conjugados com o prazer da dança,
e ainda o Ballet da Escola de Dança do Funchal.
Esta é apenas a ponta do véu de mais uma temporada de grandes
expetativas, onde queremos continuar a crescer em conjunto, na
oferta, na qualidade, na diversidade, na captação de novos públicos e
na contínua afirmação do Funchal, como uma cidade culturalmente…
especial. Venham connosco!

Presidente da Câmara Municipal do Funchal
Paulo Cafôfo
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M/6 anos

Produção \ Production
Associação de Paralisia Cerebral da Madeira,
Porto Bay e Câmara Municipal do Funchal

PT

CONCERTO SOLIDÁRIO

Marcin
Dylla
12 SET 21H

De Marcin Dylla, professor da Academia de Música de
Cracóvia e Katowice, podemos esperar um “dos mais
talentosos guitarristas do planeta”, segundo o crítico
Stephen Brookes, no The Washington Post. No SF
Classical Voice, em 2001, destacou-se pelo “tom sensível,
uma flexibilidade rítmica e uma emoção profundamente
sentida…”
Concerto Solidário - Aquisição de fundos para a
Associação de Paralisia Cerebral da Madeira

EN

Solidarity Concert - Fundraising for the Madeiran Cerebral
Paralysis Association
Of Marcin Dylla, professor in the Krakow e Katowice Music
Academy, we can expect one of the “most talented guitar
players on the world”, according to Stephen Brookes
reviews on The Washington Post. On the SF Classical
Voice, in 2001, he was highlighted by his “sensible
tone, rhythmic flexibility and deeply felt and profound
emotion…”

Bilhetes \ Tickets 15€
Local Sala de Espetáculos

6

7

Produção \ Production
Vespas Club e Câmara Municipal do Funchal

PT

CONCERTO

rodrigo
leão
14 E 15 SET
21H

Dono de uma das mais interessantes discografias do
nosso país, o músico e compositor tem conhecido o
sucesso dentro e fora de portas, um reflexo de uma
intensa ética de trabalho que nasce de uma dedicação
profunda à música. A comemoração dos 25 anos de
carreira conta com a versão revista e atualizada do
Concerto “Os portugueses”. Trata-se da escolha das suas
composições cantadas em português que se tornaram
em alguns dos seus temas mais amados, a par de clássicos
instrumentais que sublinham a indefinível portugalidade
da sua inspiração melódica.

EN

Owner of one of the most interesting discographies of our
countries, the musician and composer Rodrigo Leão has
been successful in and out of Portugal. The celebrations
of his 25 years of a fruitful career in 2018 counts with the
version of the “Os Portugueses” show. A display of some
of his most beloved Portuguese compositions, as well as
some of his instrumental classics which highlights some
of his most melodic Portuguese roots.

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Local Sala de Espetáculos

M/12 anos

8

9

M/12 anos

Produção \ Production
Câmara Municipal de Machico

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Local Sala de Espetáculos

DOCUMENTÁRIO

“Fachos.

Uma Tradição
Secular”
19 SET 21H

Ficha Técnica
Produção Município de Machico e Mercado Quinhentista
Autoria e Realização Eduardo Costa
Produção Executiva Eduardo Costa e Ricardo Caldeira
Produção Cinematográfica Eduardo Costa Produções
Audiovisuais
Direção de Fotografia Saul Caires
Imagem César Gonçalves, Saul Caires e Xavier Sousa
Produção 3D Mário Nogueira – Rip3D

10

PT

No passado, o Arquipélago da Madeira foi invadido por piratas
e corsários. Para se defenderem, as populações usavam um
sistema de alarme composto por fogueiras que, quando acesas e
estrategicamente posicionadas no cume das montanhas, avisavam
toda a população de um perigo iminente. Com o passar dos
anos, este sistema de alarme acabou. Mas, as sucessivas gerações
transportaram, até aos nossos dias, estas vivências que nos ligam
ao passado através de uma tradição centenárias, que é a Festa do
Santíssimo Sacramento, a qual decorre no último fim-de-semana
de Agosto. Desde o ano de 1903, a população de Machico prepara,
durante semanas, os picos da freguesia com fachos que, organizados,
traçam barcos, peixes e motivos religiosos, o que torna esta tradição
singular, épica, e apreciada por locais e visitantes.

EN

In the past, the Madeiran Archipelago was invaded by pirates and
corsairs. In order to defend themselves the population used an alarm
system composed of strategic placed bonfires in the mountain tops,
which warned the population of imminent threat. Since 1903 the
population of Machico passed on this rituals to our days, preparing
the mountain peaks with torches that, organized, depict boats, fishes
and religious motifs.

11

M/6 anos

Produção \ Production
Associção Académica da Madeira e Câmara
Municipal do Funchal

Este concerto tem como
objetivo a angariação de
fundos para a aquisição
da escultura.

CONCERTO

Amândio
de Sousa

Escultura para
a Cidade
21 SET 21H

PT

Um grupo de cidadãos, reconhecendo a qualidade da obra do
escultor Amândio de Sousa, nascido no Funchal em 1934, decidiu
promover uma subscrição pública destinada à realização de uma obra
de sua autoria que será oferecida à cidade do Funchal. A escultura
será colocada no Parque de Santa Catarina e conta com o apoio
logístico da Câmara Municipal do Funchal. Trata-se de uma escultura
em aço, com aplicação de cor, assente sobre uma fundação oculta.
Para o lançamento da subscrição pública e boa execução do projeto
foi constituido um núcleo promotor com o apoio manifesto de
empresários, artistas, engenheiros, arquitetos, professores universitários
e investigadores, entre os quais António Loja, António Marques da
Silva, Ana Isabel Portugal, António Trindade, Duarte Caldeira, Danilo
Matos, Idalina Sardinha, Isabel Santa Clara, José Júlio de Castro
Fernandes, José A. Paradela, Marcelino Castro, Rita Rodrigues e Rui
Campos Matos.

EN

A group of citizens, acknowledging the quality of sculptures Amândio
de Sousa masterpiece’s, - born in Funchal in 1934 -, decided to promote
the public subscription destined to create one of his sculptures that
would be offered to the city of Funchal. The sculpture will be placed
in Santa Catarina Park. To the release of a public subscription and an
assured well execution of the project it was created a promoter with
the manifest support of entrepreneurs, artist, university professors and
investigators.

Bilhetes \ Tickets 10€
Local Sala de Espetáculos

12

13

M/6 anos

Produção \ Production
Associação de Notas e Sinfonias Atlânticas

Concerto Inaugural da Temporada
Ciclo “Os Concertos para Piano”
Conservatório - Escola das Artes da Madeira
[Formandos CPI]
Maestro convidado - Jean-Marc Burfin
Solista - Vitaly Samoshko [First Prize - Queen Elisabeth
International Music Competition]

CONCERTO TUTTI

ORQUESTRA
CLÁSSICA DA
MADEIRA
22 SET 18H

14

PROGRAMA
Sergei Rachmaninov [1873-1943] - Concerto para Piano e
Orquestra nº3, Ré menor, Op.30 [1909]
Allegro ma non troppo
Intermezzo: Adagio
Finale: Alla breve
Johannes Brahms [1833-1897] - Sinfonia Nº2, Ré maior,
Op.73 [1877]
Allegro non troppo
Allegretto grazioso (quasi andantino)
Allegro con spirito

Bilhetes \ Tickets 20€
Local Sala de Espetáculos

15

M/12

28 SET 21h
29 SET 17h e 21h
30 SET 19h

Produção \ Production
Associação de Bandolins da Madeira
e Câmara Municip al do Funchal

PT

TEATRO MUSICAL

fado
tango
Ficha Técnica
Ideia Original António Macedo
Direção Artística e Encenação Filipe Luz
Texto Fernando Heitor
Direção e Arranjo musical

Portugal e Argentina, duas culturas distintas, mas
simultaneamente
semelhantes.
O
espetáculo
FadoTango, que se inspira nas raízes musicais destes
dois países, pretende criar uma viagem em torno do
universo do fado e do tango, através de uma nova
roupagem musical. Os temas selecionados contamnos, por si só, histórias. Então, acrescentámos ao
enredo o canto, a imagem, o vídeo, a luz, o movimento,
a voz falada e a performance para encenarmos a história
de duas figuras que simbolizam e cruzam estes dois
universos, num enquadramento histórico atemporal.
EN

The show is inspired on Portuguese and Argentinian
musical roots aims to create a journey around fado
and tango’s universe, through a new musical clothing.
We have added to the plot the singing, the image, the
video, the light, the movement, the spoken voice and
the performance, to stage the story of two figures that
both symbolize and cross these two universes.

Bilhetes \ Tickets
Público Geral 10€
Estudantes e sénior 7,5€
Local Sala de Espetáculos

Pedro Macedo Camacho, Norberto Cruz
Direção Vocal Lidiane Dualibi
Vídeo Diana Serrão

Artistas convidados

Vânia Fernandes, Luis Sousa e Mariana Faria
Vocais Alunos do Atelier Ser Criativo

16

17

Produção \ Production
DSEAM
Ensemble Vocal Feminino
Maestrina e Direção Artística
Zélia Gomes

PT

CONCERTO

NINFAS DO
ATLÂNTICO
30 SET 11H

As Ninfas do Atlântico pertencem à Direção de Serviços
de Educação Artística e Multimédia do Funchal. É um
ensemble vocal feminino concebido e criado em 2014,
vencendo este ano o programa televisivo Got Talent
Portugal. Atualmente são um grupo composto por 11
vozes femininas e o seu repertório incide nas músicas
clássicas modernas.

EN

Ninfas do Atlântico belong to the Funchal’s Artistic
Education and Multimedia Office Service’s. It’s a female
vocal ensemble born and raised in 2014, already awarded
with the winning prize on the television show Got Talent
Portugal 2018. Today, they are a group composed by 11
female voices with a repertoire based on classic modern
music.

Bilhetes \ Tickets
Entrada livre \ Free Entrance
Local Foyer
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The Magic Of
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PROGRAMA

A música da
natureza e
a poesia do
amor

20

21

Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal
Projeto orientado por Roberto Moniz
Dia Mundial da Música

PT

CONCERTO

orquestra
de ponteado
1 OUT 18H

Inserida na Associação Musical e Cultural Xarabanda, que
surgiu em Abril de 2009, este projeto visa promover e
valorizar a prática dos instrumentos de corda tradicionais
madeirenses (braguinha, rajão e viola d´arame)., através da
interpretação de um repertório que combina o orgulho
da tradição a um repertório diversificado, que passa pelos
géneros pop, ligeiro, jazz, bossa nova e erudito.

EN

Orquestra de Ponteado da MAdeira
Developed in April 2009, inserted in the Xaramba Musical
and Cultural Association, this project aims to endorse
and nurture the practice of traditional Madeiran string
instruments (braguinha, rajão e viola d’arame) through
the interpretation of a repertoire that values the traditions
pride over the sign of the many pop genres, mellow
music, jazz, bossa nova and erudite.

Bilhetes \ Tickets
Entrada livre \ Free Entrance
Local Foyer

22

23

Concerto música de câmara

Encontros com a VOz

3 Outubro 21h

6 a 7 Outubro 21h

Programa
Paul Hindemith (1895-1963) – Kleine Kammermusik fur funf Blaser,
nº 2, Op. 24
Lustig. Massig schnelle Viertel
Walzer. Durchweg sehr leise
Ruhig und einfach. Achtel
Schnelle Viertel
Sehr lebhaft
Jacques Ibert (1890-1962) – 3 Pièces Brèves
Allegro
Andante
Assez lent – Allegro scherzando
Ferenc Farkas (1905-2000) – Five Antique Hungarian Dances
Entrada
Lassú
Lapockás Tánc
Ugrós
Jacob Gade (1879-1963) – Arr. Stig Jogensen – Tango Jalouise

PT

Os Encontros com a Voz apresentam um fim de semana de oficinas de
exploração da voz, corpo, movimento e improvisação, aberto a todos os
interessados no canto, com ou sem experiência, que tenham vontade de
descobrir novas potencialidades vocais, num clima de partilha coletiva e
expressão individual sem espartilho.
Dia 6
10h às 14h
Oficina “Awakening your Voice” (Acordando a tua voz) com Anna Grabner
15h às 19h
Oficina “Quem tem Corpo canta” com Edgar Valente
Dia 7
10h às 14h – Coro Pop Up com Luis Almeida (ensaio da manhã)
15h às 19h – Coro Pop-up com Luis Almeida (ensaio da tarde + apresentação
pública)
EN

The Meetings with the Voice present a weekend of exploration workshops
for the voice, body, movement and improvisation. It is open to all those
interested in singing, with or without experience, who want to discover
new vocal potentialities, in a climate of collective sharing and individual
expression without a corset.

Bilhetes \ Tickets 10€
Local Foyer

Encontro Cultura Acessível

Bilhetes \ Tickets
1 oficina 20€
2 oficinas 30€
Local Salão Nobre

4 Outubro 21h

Inscrição
teatro.municipal@cm-funchal.pt

Inscrições
mariana@wamae.pt

24

25

M/6 anos

Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal

PT

ode
marítima
11 E 12 OUT
21H

Leitura da Ode Marítima de Álvaro de Campos, por Pedro
Lamares. Um dos mais desafiantes textos da poesia
portuguesa. Uma viagem louca pelo imaginário das
viagens veleiras pelo abismo da alma, pela crueldade no
delírio. A leitura da Ode será integral, ao longo de cerca
de 1 hora, despida de cenário e adereços. O texto, a voz
e a luz.

EN

The reading of the “Maritime Ode” of Álvaro de Campos,
by Pedro Lamares. One of the most challenging texts of
Portuguese poetry. A mad journey across the imaginary
of the sailing journeys through the abyss of the soul and
through cruelty in delirium. The Ode’s reading will be
comprehensive - over about 1 hour - stripped of scenery
and props. Just the text, the voice, the lights and the
audience.

© Vitorino Coragem

Bilhetes \ Tickets 5€
Local Sala de Espetáculos

26

27

Produção \ Production
Associação de Notas e
Sinfonias Atlânticas

Originais para Sopros
13 outuBRO 18h

Bilhetes \ Tickets
Público geral \ General public 20€
Local Sala de Espetáculos

PROGRAMA
Felix Mendelssohn Bartholdy [1809-1847] - Abertura em Dó maior,
Op. 24 [1826]
Claude Debussy [1862-1918] - Petite Suite [1889]
En bateau: Andantino
Cortège: Moderato
Menuet: Moderato
Ballet: Allegro giusto
Gordon Jakob [1895-1984] - Old Wine in New Bottles [1959]
The Wraggle Taggle Gipsies
The Three Ravens
Begone, dull care
Early one morning
Benjamin Britten [1913-1976] - Russian Funeral Music [1936]

Or
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ás
est
sic
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a
a

Maestro convidado José Eduardo Gomes

da
a
r
i
de

Ma

Ralph Vaughan Williams [1872-1958] - Scherzo alla Marcia
(da 8ª sinfonia) [1955]
Vítor de Faria [n.1978]- Vi Ana na Rua do Capelão

28

29

Formação
Transitiva
Música para
a Infância
13 de Outubro 10h-13h
Bebé Plim Plim
14h30m às 17h30m
Colos de Música
14 de Outubro 10h-13h
formação Supersonics

Produção \ Production
Companhia de Música Teatral, Laboratório
de Música e Comunicação na Infância do
CESEM-FCSH – Universidade Nova de Lisboa
Financiamento
Fundação Calouste Gulbenkian
Apoio
Câmara Municipal do Funchal

PT

A Formação Transitiva Música para a Infância baseiase na publicação “Manual para a Construção de Jardins
Interiores” (edição da Fundação Calouste Gulbenkian).
Aborda várias perspetivas estéticas e educativas para
a infância. Destinado a educadores, músicos e outros
artistas com interesse pela intervenção musical em
contextos de interação com bebés e crianças (0 – 6
anos).
EN

Transitive Formation Music for Children is based
on the publication “Manual for the Construction of
Interior Gardens” (edition of the Calouste Gulbenkian
Foundation). It addresses various aesthetic and
educational perspectives for the childhood. Aimed at
educators, musicians and other artists with interest for
the musical intervention in contexts of interaction with
infants and children (0 - 6 years).

Inscrições www.musicateatral.com/geminarte/
Local Salão Nobre

30

31

Formação Transitiva

Formação Transitiva

PT

Formação “BebéPlimPlim” centrada na publicação
“Manual para a Construção de Jardins Interiores –
BebéPlimPlim” (livro e CD), tendo como princípios
base a ideia de musicalidade comunicativa. Propõemse atividades de escuta ativa, movimento e prática
vocal, enquanto matéria-prima para um trabalho de
desenvolvimento pessoal ao nível da interação humana.
Formação “Colos de Música” centrada na publicação
“Manual para a Construção de Jardins Interiores – Colos de
Música” (livro e CD), tendo como princípios base a teoria
de aprendizagem musical e a conceção da música como
instrumento de comunicação. Propõem-se atividades de
movimento, de exploração vocal e de aprendizagem de
canções e cantos rítmicos.

PT

Formação “Super-Sonics”
Formação centrada na publicação “Manual para a
Construção de Jardins Interiores – Supersonics” (livro e
CD), tendo como princípios base a ideia de paisagem
sonora e de fazer música com sons quotidianos.
Propõem-se atividades de escuta tímbrica, composição
e performance musical com recursos sonoros não
convencionais, valorizando o seu potencial expressivo e
inclusivo.

EN
EN

Formation “BebéPlimPlim” based on the idea of
communicative musicality, it is proposed activities of
active listening, movement and vocal practice.
Formation “Colos de Música” based on principles of
musical learning theory and the conception of music as
an instrument of communication. It is proposed activities
of movement, vocal exploration and learning of songs
and rhythmic singing.

32

Training “SuperSonics”
Training centered on the publication “Manual for the
Construction of Interior Gardens - Supersonics” (book and
CD), based on the idea of sound landscape and making
music with everyday sounds. It is proposed activities of
tonal listening, composition and musical performance
with unconventional sound resources, valuing its
expressive and inclusive potential.

33

M/16 anos

Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal

PT

DANÇA

“vespa”
rui horta
18 OUT 21H
Ficha Artística
Coreografia, iluminação e interpretação
Rui Horta
Música
Tiago Cerqueira
Aconselhamento Artístico
Tiago Rodrigues e Marlene
Freitas

Há coisas que temos dentro da cabeça. Como um zumbido a roer
o pensamento. Vespa abre com estas palavras, é uma peça sobre
uma cabeça prestes a explodir, a cabeça de Rui Horta, habitada por
um inseto que diz as coisas mais impróprias, as coisas cá de dentro,
algumas indizíveis, que normalmente omitimos. Nome central
da Nova Dança Portuguesa, senhor de uma expressiva carreira
internacional e fundador de O Espaço do Tempo, o coreógrafo
volta aqui a ser bailarino, três décadas depois de ter pisado um
palco pela última vez.

EN

“There are things inside our heads. Like a buzzing gnawing through
our thoughts.” Vespa (wasp) begins with these words a play about a
head on the verge of exploding. Rui Horta’s head. A head inhabited
by an insect that says the most inappropriate things. Things we
have inside us. Some unspeakable, some we usually omit. Central
name of the New Portuguese Dance, owner of an expressive
international career and founder of “O Espaço do Tempo” (The
Space of Time), the choreographer returns here as a dancer, three
decades after having stepped on a stage for the last time.

Monteiro

Apoio Dramatúrgico
Pia Kramer e Mariana Brandão
Direção Técnica
Tiago Coelho

Bilhetes \ Tickets 6€
Duração 60 min
Local Sala de Espetáculos

Direção de Produção
Mariana Brandão

34

35

M/6 anos

Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal e
Associação de Fado da Madeira

PT

Mário Moita recuperou a tradição oitocentista de
interpretar o fado de Lisboa ao piano, tendo editado o
CD “Fado ao piano”, em que inclui um inédito de Alberto
Janes, musicado por si, “O luar é meu amigo”, tendo
editado também um livro/cd sobre a história de fado, que
apresentou em 2007.

EN

FADO FUNCHAL

mário moita

Mário Moita recovered 19th century tradition of
interpreting Lisbon’s fado at the piano, having edited the
CD “Fado at the piano”, which includes an unheard theme
of Alberto Janes, produced by himself, “The Moonlight is
my friend”. He also edited a book/cd on the story of fado,
which he himself presented in 2007.

19 OUT 21H

Bilhetes \ Tickets 6€
Local Sala de Espetáculos

36

37

M/6 anos

Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal e
Associação de Fado da Madeira

Bilhetes \ Tickets 6€
Local Sala de Espetáculos

PT

Marino Freitas, compositor e intérprete, integrou diversos
grupos de música que nas décadas de 1970 e 1980
tocavam nos hotéis madeirenses. Em 2004, Marino
de Freitas começou a acompanhar o Fado, e gravou e
acompanhou nomes como Ana Moura, Carlos do Carmo,
Chico Madureira, Cristina Madeira, Joana Amendoeira,
João Braga.

EN

FADO FUNCHAL

Marino
Freitas

Marino Freitas, composer and interpreter, integrated
several music groups that in the decades of 1970 and
1980 played in the Madeiran hotels. In 2004, Marino
de Freitas began to accompany Fado, recorded and
accompanied names such as Ana Moura, Carlos do
Carmo, Chico Madureira, Cristina Madeira, Joana
Amendoeira and João Braga.

20 OUT 21H

38

39

M/6 anos

Produção \ Production
Associação de Fado da Madeira e
Câmara Municipal do Funchal

PT

FADO FUNCHAL

gonçalo
salgueiro
21 OUT 18H

Gonçalo Salgueiro é um fadista de timbre e jeito
singulares. O seu registo tem um travo lírico, distintivo,
erguendo-o para uma dimensão rara.
“Uma voz especialíssima, um dos timbres mais bonitos,
que têm aparecido no Fado nos últimos anos”. Gonçalo
Salgueiro quebra o estereótipo fácil da postura fadista
masculina tradicional do Faia, construindo antes uma
imagem inovadora e até ousada nas suas atuações.” – Rui
Vieira Nery
EN

Gonçalo Salgueiro is a fado singer with a unique tone. His
register has a lyrical and very distinctive trait, raising it to
a rare dimension.
“A very special voice and one of the most beautiful tones
that has appeared in Fado in recent years. Gonçalo
Salgueiro breaks the easy stereotype of Faia’s traditional
male fado posture, constructing an innovative and even
daring image on his performances”. – Rui Vieira Nery

Bilhetes \ Tickets 6€
Local Sala de Espetáculos
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41

Produção \ Production
MADS
Ficha Técnica
Encenadores Janet Ellison/ Nigel Miles-Thomas
Diretor Técnico Katy Fernandes
Guarda-roupa e adereços Janet Ellison

ESPETÁCULO

“The Magic of
the Voice of
Oliver Harris”
25 E 26 OUT
21H

PT

A Madeira Amateur Dramatic Society está a celebrar 25
anos de existência. Apresenta regularmente espetáculos
musicais, clássicos e comédias ao estilo britânico, com
um humor mordaz e refinado, bem ao estilo a que a
companhia dirigida por Teresa Gedge tem habituado os
madeirenses.

EN

Madeira’s Amateur Dramatic Society is celebrating 25
years of existence. It regularly presents musicals, classics
and comedies in the British style, with a mordant and
refined humor, as well as the distinct style that the
company directed by Teresa Gedge has accustomed the
Madeirans.

Bilhetes \ Tickets
Público Geral 10€
Estudantes e séniores 7,5€
Local Sala de Espetáculos
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Orquestra de Cordas
Ensemble XXI

A MÚSICA DA NATUREZA
E A POESIA DO AMOR

27 Outubro 18h

28 Outubro 18h

Produção \ Production
Associação de Notas e
Sinfonias Atlânticas

Produção \ Production
AOCM e Câmara Municipal do Funchal

Obras
Richard Strauss
Franz Schubert
Franzs Lachner
Eurico Carrapatoso

Ficha Artística
Mariana Pimenta (Soprano)
Luis Sousa (Trompa)
Aniko Harangi (Piano)

Ciclo Jovens Solistas
Direção Musical – Yuriy Kyrychenko
Solista – Jani Silva

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Local Sala de Espetáculos

Programa:
Edvard Grieg (1943-1907) – Praeludium from Holberg Suite, Op. 40
(1884)
Emmanuel Séjourné (n. 1961) – Concerto para Marimba e Orquestra
de Cordas (2005)
Intervalo
Asger Hamerik (1843-1923) – Sinfonia nº 6 “Symphonie Spirituelle”
(1897)

Bilhetes \ Tickets 20€
Local Sala de Espetáculos
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Produção \ Production
Recreio Musical União da Mocidade
e Câmara Municipal do Funchal

CONCERTO

1 NOV 18H

orquestra
de bandolins
da madeira

PT

A Orquestra de Bandolins da Madeira celebra os grandes
clássicos da música mundial de compositores como
Johnann Strauss, Antonio Vivaldi, Amilcare Ponchielli,
entre outros, no Teatro Baltazar Dias, em mais um
concerto sob a batuta do maestro André Martins

EN

The Madeira Mandolin Orchestra celebrates the great
classics of world music by composers like Johnann
Strauss, Antonio Vivaldi, Amilcare Ponchielli, among
others, at the Baltazar Dias Theatre in another concert
under the direction of maestro André Martins.

Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Local Sala de Espetáculos

48

49

Produção \ Production
Orfeão Madeirense e Câmara Municipal do Funchal
Direção Artística
Maria João Caires

PT

CONCERTO

orfeão
madeirense e
coro stimme

99º Aniversário
Com um repertório variado, que vai desde a música
tradicional portuguesa até temas contemporâneos
internacionais, o concerto transporta o público numa
viagem de sonoridades. Música Coral e Dança de Salão
com a participação da Prestige Dance.

EN

99th Birthday
With a varied repertoire ranging from traditional
Portuguese music to contemporary international themes,
the concert transports the audience on a journey of
sonorities. Choral Music and Ballroom Dance with the
participation of Prestige Dance.

2 NOV 21H

Bilhetes \ Tickets
Público Geral 5€
Séniores e crianças (até 10 anos) 3€
Local Sala de Espetáculos
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M/6 anos

3 NOV
Yuri Didenko (Rússia)
Recital de piano
Obras de Rachamaninov, Tchaikovsky

4 NOV
CONCERTO

MADEIRA
PIANO FEST
3,4, 7, 10 E 11 NOV 18H

Xin Wang & Florian Koltun (Alemanha)
Recital de piano a quatro mãos
Obras de Mozart, Brahmns, Schubert, Rossini

7 NOV
Vasco Dantas Rocha
Recital de piano
Obras de J. S. Bach, Beethoven e Mussorgsky

10 NOV
Marco Sollini & Salvatore Barbatano (Itália)
Recital de piano a quatro mãos e dois pianos
Obras de Tchaikovsky e Rimski-Korsakov

11 NOV
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Local Sala de Espetáculos

52

Peter Donohoe (Grã-Bretanha)
Recital de piano
Obras de Mozart, Schubert, Debussy,
Scriabin, Messiaen

53

Produção \ Production
Madeira Jazz Collective

PT

CONCERTO

madeira jazz
colective
8 NOV 21H

Ficha Artística
Trompete Alexandre Andrade
Saxofone Tenor Nelson Sousa
Trombone Pedro Pinto
Guitarra Filipe de Freitas
Piano Jorge Borges
Contrabaixo Ricardo Dias
Bateria Jorge Maggiore

Temas frescos, compostos por cada um dos elementos da
banda, que irá levá-lo a vários ambientes musicais.
Proatividade, enriquecimento do património cultural
madeirense e o desenvolvimento artístico pessoal/
interpessoal, tendo como base a linguagem jazzística e
a improvisação, são alguns dos objetivos deste ensemble.

EN

Fresh themes, composed by each one of the members
of the band, which will take you to various musical
environments. Proactivity, the enriching of the cultural
heritage of Madeira and the personal/interpersonal
artistic development based on the language and jazz
improvisation, are some of the goals of this ensemble.

Bilhetes \ Tickets 10€
Local Sala de Espetáculos
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Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal

CONCERTO

“ELAS E
O JAZZ”
9 NOV 21H

PT

“Elas” recriam o universo sempre
atual dos musicais da Broadway
e dos clubes de jazz de NY, num
espetáculo que é uma narrativa
musical a três vozes, distintas,
mas sempre feitas de emoção.

EN

Ficha Artística:
Voz - Marta Hugon, Mariana Norton
Voz e arranjo – Joana Machado
Bateria: André Sousa Machado
Contrabaixo – Romeu Tristão

“Elas” (they) recreate the always
current
musicals
from
the
Broadway’s Universe, and jazz
clubs of New York, in a narrative
musical show sang at three
voices. Different, but always
made of emotion.

Piano – João Pedro Coelho
Bilhetes \ Tickets 7€
Local Sala de Espetáculos
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M/12 anos

Produção \ Production
Câmara Municipal do Funchal

Oficina de Criação
Vala Comum
14 A 22 NOVEMBRO 21h

Inscrições em teatro.municipal@cm-funchal.pt
Duração 105 min

Local Sala de Espelhos

Espetáculo Vala Comum
Máquina Agradável
23 NOVEMBRO 21h

Ficha técnica
Direção Artística e Interpretação Andresa Soares
Criação Andresa Soares, João Lucas, Bruno Humberto e Gonçalo Alegria
Performers Alunos de Artes Performativas
Produção Máquina Agradável

PT

Com Andresa Soares, Bruno Humberto e João Ferro
Martins. Tudo começa com a imagem de um espaço
vazio – espaço de cena sem cena, sem atores ou
objetos – e a ideia de uma plateia cheia de gente. Da
contraposição desse espaço cheio com o espaço vazio
resulta a necessidade de projeção, de imaginação, a
migração de ideias de cá para lá. Despejamo-nos então
sobre a vala de cena, a nossa vala comum.

EN

“Common Grave“ with Andresa Soares, Bruno Humberto
and João Ferro Martins.
It all starts with the image of an empty space - space of
the scene without the scene, without actors or objects –
and the idea of an audience full of people. The contrast
of this space filled with empty space results in the need
of projection, of imagination, and the migration of ideas
back and forth. We then pour ourselves over the scene
grave, our common grave.

Projeto financiado por Fundação GDA – Apoio a espetáculos de Teatro e
Dança e Governo de Portugal – Ministério da Cultura/Direção Geral das Artes

Bilhetes \ Tickets 6€
Local Sala de Espetáculos
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Ficha Técnica
Produção \ Production
Escola de Dança do Funchal do Atelier de Dança,
Música e Artes e Câmara Municipal do Funchal

Coreografia e conceito
Daniel Cardoso
Bailarinos Ana Beatriz Graterol,
Ísis Magro de Sá e Filipe Narciso
Música Arvo Part, Robert Lippok,
Jóhann Jóhannsson e Senking

Bilhetes \ Tickets
Público Geral \ General 9,5€
Crianças \ Children (até 12 anos) 5€

Figurinos Ester Gonçalves,
Filipe Narciso e Mathilde Guilhet
Desenho de Luz
Daniel Cardoso e Rui Daniel

PT

Fotografia Cristina Cardoso

DANÇA

A Modern
Perspective
Quorum Ballet
17 NOV 21H
18 NOV 18H

60

Relacionamentos
não
exclusivos,
envolvências
ambíguas de complexidade e intriga que nos tornam
reféns. Triângulos afetivos que encerram dramas que
se intensificam quando a realidade nos é próxima.
Dois lados da história com perspetivas em conflito nas
diferentes faces. A competição pela razão, a disputa pelo
orgulho e o novo “vazio” que se enche de “nada” que
motiva novas vivências. A solidão.

EN

Non-exclusive
relationships,
ambiguous
surroundings of complexity and intrigue that
make us hostage. Affective triangles that contain
dramas that intensify when reality is close to us.
Two sides of the story with conflicting perspectives
on the different faces. The competition for reason,
the contest for pride and the new “void” that fills
with “nothing” that motivates new experiences. The
loneliness.

61

III Festival de
Bandolins da Madeira

Concerto
25º Aniversário da AACMM

30 novembro e 1 dezembro

24 NOVEMBRO 18h
Ciclo Os Concertos para Piano
Maestro convidado – Dinis Sousa
Solista – Pasquale Iannone

PT

Programa
Sergei Rachaminov (1873-1943) – Concerto nº 2 para Piano e Orquestra, Dó
Menor, Op. 18 (1901)
Intervalo
Johannes Brahms (1833-1897) – Sinfonia nº 1, Dó menor, Op. 68 (1876)
Bilhetes \ Tickets 20€
Local Sala de Espetáculos

Música de Câmara

Associação de Notas e Sinfonias AtlânticaS
28 NOVEMBRO 21h
Produção \ Production
Associação de Notas e Sinfonias Atlânticas

É uma ponte entre a tradição do bandolim da Madeira com o panorama
internacional do Bandolim. Itália, Estados Unidos da América, Alemanha e
Portugal encontram-se nesta edição especial mais clássica, que contará com
a presença de grandes nomes do bandolim mundialmente reconhecidos,
como Dorina Frati e Piera Dadomo (Itália), Mike Marshall (E.U.A.) e Caterina
Lichtenberg (Alemanha) e o Quintetto Anedda (Itália/Portugal). Inserida
neste grande festival, contaremos com os concertos da orquestras regionais
no Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins.
Dia 30
18h 33º Encontro Regional de Tunas e Orquestras da Madeira
21h Mike Marshall e Caterina Lichtenberg
Dia 1
17h 33º Encontro Regional de Tunas e Orquestras da Madeira
20h Dorina Frati e Piera Dadomo
21h Quintetto Anedda
EN

The III International Festival of Madeiran Mandolins is a bridge between
the tradition of Madeira’s mandolins and the international panorama of
the Mandolin. Italy, the United States, Germany and Portugal meet in this
most classic special edition. Inserted in this great festival, we will present
the performances of the regional orchestras in the 33rd Regional Meeting of
Tunas and Orchestras of Mandolins.
Produção \ Production
Associação de Bandolins da Madeira
e Câmara Municipal do Funchal

Bilhetes \ Tickets 10€
Local Foyer
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65

Ficha Artística

Música gravada e interpretada
Artur Costa: Saxofone,
sintetizadores e programações;
Daniela de Brito – violoncelo,
João Gil – Viola e Cavaquinho

Direção Artística e Coreografia
Ana Rita Barata
Direção Artística e Realização
Pedro Sena Nunes

Produção \ Production
Vo’Arte

Gravação de Voz Nuno Costa

Dramaturgia e Voz
Natália Luzia

Cenografia Wilson Galvão

Intérpretes
Bruno Rodrigues, Cecília Hudec,
Diana Bastos Niepce,
Diletta Bindi, Joana Gomes,
Jorge Granadas, José Marques,
Maria Figueiredo e Rui Peixoto

Figurino e Adereços Marta Carreiras
Direção Técnica Nuno Figueira
Coprodução
Vo´Arte, Teatro Nacional São João
e Teatro São Luiz

Música
João Gil

PT

“O Aqui. Este tempo do mundo ... Este tempo de nós”
É um espetáculo de dança cujo tema é o tempo. O
tempo cronológico e o tempo interior, explorados através
do cruzamento de linguagens, tecendo uma peça em
que os sentidos e as emoções nos conduzem a um
reequilíbrio constante. Em palco, é criado um espaço de
desafio, uma arena de olhares e de questionamento, que
induz à reavaliação de quem sou Eu e de quem é o Outro.

EN

“o aqui”
vo’arte

“Here. This time of the world… This time of us.”
Is a dance show whose theme is time. The chronological
time and the inner time, explored through the crossing of
languages, weaving a piece in which the senses and the
emotions lead us to a constant balance. On stage, a space
of challenge is created, an arena of looks and questioning
that induces to the reassessment of who “I” am and who
the “Other” is.

Bilhetes \ Tickets 7€
Local Sala de Espetáculos

7 DEZ 21H

66

67

Produção \ Production
Antena 3, RTP, Easyjet, Cego surdo e mudo
e Câmara Municipal do Funchal

PT

festival
termómetro
8 DEZ 21H

Criado em 1994, foi neste festival que muitas bandas e
artistas se viriam a revelar, como são exemplo disso, os
casos dos Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride,
Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell,
entre tantos outros. Ao todo, em 24 anos, mais de 500
bandas e artistas por ali passaram e este ano mais 20
se juntam.
O vencedor do Festival Termómetro assegura a sua
presença no Festival Alive e no Bons sons, bem como
um videoclipe e 10 horas de gravação em estúdio.
3 Projetos madeirenses subirão ao palco para apresentar
o seu trabalho, ganhando também a hipótese de
representar o festival na data final.
EN

Created in 1994, it was in this festival that many bands
and artists were revealed as it was the case of Ornatos
Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Ana Bacalhau,
David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, and many
others. Through the course of 24 years more than 500
bands and artists walked across this festival, and 20
more will join them this year.
The winner of Festival Termómetro will assure its
presence in Festival Alive and Bons Sons, as well as
a video clip and 10 hours of a recording production
in a studio.3 Madeiran projects will come on stage to
present their work, enabling themselves to represent
the festival in the final show.

Inscrições

festivaltermometro@gmail.com
(Envio da nota biográfica dos artistas
e uma ligação com 3 temas)
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M/6 anos

Produção \ Production
AACMM
Fotografia Francis Marshall

CONCERTO

Recital
de piano

PT

A pianista Thérèse Fahy, Professora da Royal Irish
Academy of Music em Dublin e especialista em obras de
Debussy, apresentará um recital dedicado a obras deste
compositor impressionista, cujo centenário de morte se
celebra este ano.

Thérèse
Fahy

EN

9 DEZ 18H

The pianist Thérèse Fahy, Professor of the Irish Royal
Academy of Music in Dublin and specialist in works by
Debussy, will present a recital dedicated to the works of
this impressionist composer, whose centenary of death is
celebrated this year.

Bilhetes \ Tickets
Público Geral \ General 15€
Sócios da ANSA e da AOCM 7,5€
Estudantes \ Students 5€
Local Sala de Espetáculos
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Produção \ Production
GATO e Câmara Municipal do Funchal
Ficha Técnica
Adaptação livre da obra de Charles Dickens
Encenação Diogo Correia Pinto
Dramaturgia Diogo Correia Pinto e Maggy Florêncio

PT

“Um Conto
de Natal”
de Charles
Dickens

12 a 16 DEZEMBRO

O Natal é quando o Homem quiser, já se costuma dizer.
Mas que fazer quando alguns homens não querem? Que
fazer quando os valores do Natal andam escondidos?
Quando a avareza e um coração frio tentam fechar portas
e janelas aos valores e sentimentos comuns que nos
unem nesta quadra festiva? Algo de surpreendente tem
de acontecer. Esta adaptação livre do conto de Charles
Dickens traz o passado, o presente e o futuro em turbilhão
na mente de um avarento que não está à espera do que
lhe irá acontecer.
EN

Christmas is when Man wants, it is said. But what to
do when some men do not want to? What to do when
Christmas values are hidden? When avarice and a cold
heart try to close doors and windows to the common
values and feelings that unite us in this festive season?
Something surprising has to happen. This free adaptation
of Charles Dickens’ tale brings the past, present, and future
into a miser’s mind caught off guard in this whirlwind.

Bilhetes \ Tickets
Público Geral \ General 6€
Grupos escolares 3€
Local Sala de Espetáculos
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Produção \ Production
Recreio Musical União da Mocidade

PT

A Orquestra de Bandolins da Madeira é a mais antiga e
jovem da Europa, constituída por 27 executantes entre
os 12 e os 40 anos e dirigida pelo Diretor Artístico André
Martins.

CONCERTO DE NATAL

Orquestra
de Bandolins
da Madeira

Alinhamento
Light Classics: Obras de Wadteufel, Ketelbey , Strauss,
Monti, Ponchielli, Vivaldi, entre outros
EN

The Madeira Mandolin Orchestra is the oldest Orchestra
in Europe, and the one with the younger performers,
composed with 27 musicians between 12 and 40 years of
age, and oriented by artistic director André Martins.
Concert line-up
Light Classics: Wadteufel, Ketelbey , Strauss, Monti,
Ponchielli, Vivaldi and others.

19 DEZ 21H
Mais informações \ More info
teatro.cm-funchal.pt
Local Sala de Espetáculos
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Concerto de Fim de Ano
da Orquestra Clássica
28 DEZEMBRO 18h

Concerto
“OS jovens virtuosos”

30 dezembro 18h

Ciclo Os Concertos para Piano

Concerto final das celebrações do
25º aniversário da AACMM por seus
bolseiros do passado e presente

Maestro Convidado – Pablo Urbina
Solita – Rafael Kyrychenko
Programa
Piotr Ilitch Tchaikovsy (1840 – 1893) – Concerto para Piano e Orquestra nº 1,
Op. 23 (1875)
Dani Howard (n.1993) – Verticality
Béla Bartók (1881-1945) – Romanian Folk Dances
Leroy Anderson (1908 – 1975) – Forgotten Dreams
Albert Ketelbey (1875-1959) – In a Persian Market
Enio Morricone (n.1928) – Gabriel´s Oboe
Edward Elgar (1857-1934) – “Nimrod” from Variations on na Original Theme,
Engima
Johannes Brahms (1833-1897) – Hungarian Dance No. 5
Edward Elgar (1857-1834) – Land of Hope and Glory (Pomp and Circumstance
No.1)

Rafael Kyrychenko - piano
Filipe Fernandes e Veronika Taraban - violino
Sérgio Sousa - viola d’arco
Pedro Silva - violoncelo
Claudia Gonçalves - trompa
Miguel Canada - tuba

Produção \ Production
AACMM
Bilhetes \ Tickets
Público geral \ General public
Entrada Livre \ Free entrance

Produção \ Production
Associação de Notas e Sinfonias Atlânticas
Bilhetes \ Tickets 20€
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Produção \ Production
Bordal e Câmara Municipal do Funchal

PT

mesas de natal
bordado madeira
12 DEZ A 5 JAN

A iniciativa, organizada pela Bordal em coprodução com
a Câmara Municipal do Funchal, recria o espirito natalício
onde o Bordado Madeira assume o papel principal.
Além da qualidade, autenticidade e o fabrico artesanal,
a versatilidade do Bordado Madeira faz com que sejam
apresentadas diversas propostas decorativas, onde o
clássico e o contemporâneo se harmonizam.

EN

Organized by Bordal, the initiative recreates the Christmas
spirit with this exhibition of Christmas tables where the
Madeira Embroidery takes on the main role. Besides the
quality, authenticity and craftsmanship, the versatility
of the Madeira Embroidery invites the appearance of
several decorative proposals, where the classical and the
contemporary entwine.

Bilhetes \ Tickets
Entrada Livre \ Free Entrance
Local Salão Nobre
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19 setembro 18h

Conferências do Teatro

Cristina Trindade
Cónego Alfredo De Santa Catarina Braga

eir

de

17 outubro 18h

a

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.

d
Ma

PT

Silvia Gomes
Visconde do Porto da Cruz
Alfredo António de Freitas Branco

Agostinho Lopes
Fernão de Ornelas
Mafalda Freitas
Biodiversidade

EN

6 novembro 18h

A

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.

Thomas Dellinger
Ernesto João (Ernst Schmitz)

a

Alberto Gomes
Invejidade

Z

12 dezembro 18h
Fátima Abreu
Ensino Técnico na Madeira

Entrada gratuita \ Free entrance
Mais informação
conferenciasdoteatro@gmail.com

Aline Bazenga
Linguajares Madeirenses
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Baltazar júnior
Para escolas
Limite máximo de 25 crianças por sessão
Segundas-feiras 10h e às 15h
Periodicidade Semanal
Gratuito
Inscrições servicoeducativo.tmbd@cm-funchal.pt
Mais informações em teatro.cm-funchal.pt/servico-educativo

8 outubro e 10 dezembro
Visita Encenada – Prazer em Conhecer, Baltazar
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 aqueles 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?
1, 2, 3 Tchiloli!*
*Em caso de dúvida quanto ao significado desta palavra, o melhor mesmo é
vir assistir a uma visita encenada.
Público-Alvo 1º, 2º e 3º Ciclo
Duração 60 minutos
Criação e interpretação Catarina Claro e Xavier Miguel
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15 de Outubro
Amigos do Teatro - Visita Oficina de Teatro
Sabias que há mais de 35 anos havia um grupo de amigos do Teatro
Baltazar Dias? Eram pessoas influentes e anónimas, iluminados ou
na sombra, que cuidavam para que tudo estivesse perfeito desde
o inicio do espetáculo até à saída do último espetador. Queres ser
amigo do Teatro? Mas o que é o Teatro? Um edifico ou uma arte?
Nesta oficina, trabalharemos a partir das linguagens do teatro,
pensando no grande palco, onde podemos encenar e reinventar
continuamente.
Conceção Sandro Nóbrega
Duração 90 minutos
Público-Alvo 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário
Associação Grupo de Amigos do Teatro

22 outubro e 19 novembro
À Descoberta da Música
O que é o som? De onde vem a música? A música ajuda a crescer?
A intenção é transformar uma hora numa experiência realmente
compensadora, inteira, e assim semear a vontade de querer fazer
mais. Nesta atividade vamos conhecer a música, os instrumentos e
os compositores.
Dinamização Paulo Anselmo
Produção Micaela Campanário e Helena Berenguer
Público alvo Pré-Escolar e 1º Ciclo
Conservatório Escolas das Artes – Eng. Luiz Peter Clode
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29 de Outubro e 26 de Novembro
Visita às Entranhas do Teatro Visita + Oficina
Conhecer a história, os bastidores e alguns dos segredos que
guarda este tão importante edifício da nossa cidade é o objetivo
desta oferta educativa. Sabias que há pernas e bocas no palco?
A equipa técnica irá mostrar como o Teatro é uma arte que tem
muitas outras lá dentro.
Conceção e dinamização Ricardo Martins, Tiago Faria,
Paulo Freitas, Susana Mendonça e Carla Freitas
Público-Alvo Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclo, Secundário, Superior, Sénior
Duração 60 minutos

5 e 12 de Novembro
BÊ-A-BÁ da dança Oficina
Vem conhecer as potencialidades do teu corpo e dos seus
movimentos.… Pé direito, pé esquerdo, qual o primeiro a avançar?
Vamos aprender a expressar emoções, sentimentos, valores e
conhecimentos através da dança. Vamos lá… toca a mexer!
Conceção e dinamização Vanessa Fernandes
Duração 60 minutos
Público-Alvo 1º e 2º Ciclo
Escola de Dança do Funchal
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Amândio de
Sousa

Nasceu no Funchal em 1934, e concluiu o Curso de Escultura na Escola Superior
de Belas Artes do Porto, onde foi aluno de Barata Feyo e de Lagoa Henriques.
Tal como os elementos do grupo “Os Quatro Vintes” (Ângelo de Sousa, Armando
Alves, Jorge Pinheiro e José Rodrigues), com quem conviveu, obteve a nota final
de vinte valores.
Participou na 24ª Missão Estética de Férias em Beja, orientada pelo Prof. Armando
de Lucena (1961). Estagiou, no início dos anos 60, na fábrica Jerónimo Pereira
Campos Filhos, em Aveiro, onde iniciou a prática de cerâmica o que, mais tarde,
aproveitando a existência de uma olaria no Funchal, o levou a executar uma
série de peças de barro vidrado. Mais tarde, estagiou no Centro Internacional de
Escultura de Pero Pinheiro, onde executou peças em pedra, duas das quais estão
no Centro Cívico e Cultural do Estreito de Câmara de Lobos.
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A exposição promovida pela Porta33 tem o objectivo
de enquadrar e divulgar o propósito, surgido em
Dezembro de 2016 por iniciativa de um grupo de
cidadãos, de realizar uma subscrição pública para
viabilizar a colocação de uma escultura de Amândio
de Sousa na cidade do Funchal para o que foi criado o
NIB001800034650065802045.
A Porta33 associou-se a esta iniciativa comunitária,
destinada à valorização do património artístico do
Funchal e que presta homenagem aos que, com a sua
arte, dão ou deram o seu contributo para tornar esta
cidade mais humana, promovendo a sua divulgação
e organizando nas suas instalações, à Rua do Quebra
Costas, uma exposição deste projecto para o espaço
público e um conjunto de conferências associadas ao
tema, nas quais participarão, entre outros, Nuno Faria
(5 Maio), Duarte Encarnação (12 Maio), Samuel Meyler
(19 Maio), Gabriela Vaz-Pinheiro (26 Maio) e Miguel von
Hafe Pérez (2 Junho).
Ainda, durante o período da exposição de Amândio
de Sousa, a Porta33 organizará outras iniciativas,
destinadas ao público em geral, comunidade escolar,
crianças e famílias. O programa produzido pelo Serviço
Educativo da Porta33 pode ser consultado no site em
www.porta33.com.

© COPYRIGHT PORTA33 E AUTORES
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Distinções
2016 - Menção Honrosa do BPI Capacitar
2016 – Reconhecimento prestigiante do Europe for
Festivals, Festivals for Europe com o Festival InShadow
2015 – Prémio Acesso Cultura na categoria Acessibilidade
Intelectual
2014 – Prémio Nacional de Inclusão
Direção Artística
Ana Rita Barata e Pedro Senna Nunes

VO’ARTE

Coorganizadora de Projetos Europeus
Sign+ Sound Theatre
Fragile
Unlimited Acess
European Video Dance Heritage

A Vo´arte e a CiM – Companhia de Dança, no âmbito das
comemorações do 10º aniversário da CiM, apresentam
a recriação do espetáculo “O Aqui”, que foi considerado
pelo Jornal Público como um dos melhores espetáculos
de dança de 2009.
“Há imagens eternizáveis nesse jogo de corpos e
cumprimentos de ações que o som e a justa luminosidade
desenham, pintam esculpem , que nos põem no estado
de contemplação, sem que isso implique a condição
passiva – apenas que nos convoca para o tempo de
fazer idêntico ao tempo de ver, ao tempo de partilha,
construindo um território comum que consubstancia o
título da jornada: O Aqui.
O sem-pressa deste espetáculo é matéria imprescindível
à mostragem da excelência dos seus fazedoresintérpretes, que conseguimos ler individualmente ou
como parte dos retábulos vivos pictóricos”.

Redes
Ciudades que Danzam
StudioTrade
REDE – Associação de
Contemporânea
Acesso Cultura

para

Apoios
DGARTES
Ministério da Cultura
Câmara Municipal de Lisboa
Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa
Espetáculo de Dança “O Aqui”
2017 – Teatro São Luiz, Lisboa
Teatro Nacional São João, Porto
Cine-Teatro de Torres Vedras
2018 – Teatro Municipal Sá de Miranda
Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco

Nuno Carinhas
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O que é que motivou para realizar a leitura da Ode Marítima?
Surgiu de um convite do António Mega Ferreira, em 2010, para a maratona
de leitura de Álvaro de Campos no Centro Cultural de Belém. Aconteceu ali
alguma coisa que ultrapassou o meu domínio e percebi que precisaria de
regressar a esse texto. Só três anos depois ganhei coragem de o fazer. Depois
o espectáculo foi para a estrada, já com desenho de luz do Joaquim Madaíl e
produção da Casca de Noz. É um projecto muito especial para nós, fazemos
com pouca frequência.

Se pudesse conversar com Álvaro de Campos o que lhe diria?

pedro
lamares

Ui... acho que começava por lhe pedir perdão pelas vezes em que não consegui
chegar ao texto com a verdade que ele exige, depois talvez lhe pedisse ajuda
para essa demanda. Por fim pedia-lhe para agradecer ao Sr Pessoa por me ter
oferecido um ofício e com ele moldado a minha vida. Na verdade eu falo com
o Campos, sempre, antes de entrar em palco para fazer a Ode...

Qual é a receptividade do público a este espectáculo?

© Vitorino Coragem

Qual foi o projecto no Teatro que o marcou mais?
Talvez o Édipo Rei, de Sófocles, pela companhia Teatro do Bolhão, quando
fizemos uma digressão no Chipre num festival de teatro ancestral. Representar
Sófocles em anfiteatros gregos ao ar livre, com mais de dois mil anos, foi
arrepiante. Foi nesses espaços que nasceu o teatro. Há também uma criação
minha que mistura teatro e poesia que me marcou bastante, pelo lado
autobiográfico: chama-se O Fraseador. E depois há a Ode Marítima, que apesar
de ser uma leitura encenada mexe sempre muito comigo. É de uma enorme
responsabilidade e exigência física e emocional.
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É muito difícil responder pelo público. Posso dizer que foi em finais de 2013 que
esgotámos três vezes o cinema Passos Manuel, no Porto. Daí o espectáculo saiu
para a estrada e foi sempre recebido com muito público e alguma surpresa.
As reações costumam ser de gratidão e impacto. É um texto absolutamente
brutal, brilhante, mas muito difícil de ler em casa, para dentro. Não é fácil ler
em silêncio páginas inteiras de onomatopeias. Tenho a convicção de se tratar
de um texto para ser dito, gritado, cantado.

Está a preparar algum projecto para breve?
Estou em digressão com um espectáculo chamado Um Secreto Regresso, do
projecto Jacarandá (poesia de Al Berto com a Harpista Ana Isabel Dias) e com
um recital a solo chamado A Poesia é Uma Arma Carregada de Futuro que vai
agora ao Mindelact (festival internacional de teatro do Mindelo, Cabo Verde).
Para além disso venho continuando a fazer participações em televisão e
cinema. Estão para estrear a Série 3 Mulheres, da RTP1 e a novela Valor da Vida,
da TVI. Em simultâneo, mantenho com a Filipa Leal, o programa Literatura
Aqui, da RTP2.
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bruno
humberto

Quando é que surgiu a sua paixão pelas artes?
O que poderão chamar paixão pelas artes confunde-se com uma vontade
irreversível que começa na infância em criar mundos sensíveis, rompendo
com o quotidiano ou alimentando narrativas que o ultrapassem. Lembrome, no entanto, quando descobri a poesia da geração de Orpheu. Que dia
esse! Estava sentado numa pequena biblioteca municipal com pouca luz
em Peniche e ao ler Almada, Sá-Carneiro, levantei-me e disse: — Quero ser
amigo destes gajos! — Eram muito mais entusiasmantes do que os meus
amigos vivos da altura, mas o problema é que já tinham morrido. Assim,
restou-me tentar ser poeta. E partir desse momento, passei todo o tempo
livre sentado numa cadeira de plástico a ler e a escrever, numa esplanada
na praia da Consolação – lugar onde, mais tarde viria a descobrir, Ruy Belo
vinha a banhos.
Consegui então zarpar de Peniche, onde já me aguardava um trabalho de
vendedor de sementes, e fui para Lisboa. Aí a esponja da minha infância
absorveu tudo, (tendo sobretudo dedicado o meu tempo a investigar as
artes cénicas, com foco no teatro e dança, tendo sempre a poesia e a escrita
como torre de cristal).

deslumbrou-nos nos 130 anos do Teatro Baltazar Dias com
o espetáculo “A morte da audiência”. Fale-nos um pouco
sobre esse projeto.
“A morte da audiência” coloca o público a interagir com a coreografia e o
conteúdo do espectáculo, influenciando a sua construção e suas possíveis
leituras. Cada membro do público recebe uma instrução escrita, sendo
desconhecida a forma como a vão interpretar no decorrer da peça. O
entretenimento e a crueldade aqui surgem em igual medida. Interessame perceber como as pessoas reagem em massa ou como se distanciam
individualmente de forma crítica perante determinadas situações:
celebração, crise, pânico, julgamento (A Peste de Albert Camus seria um
bom exemplo da exploração desse mesmo tema em relação à crise).
Para além disso, a aplicação da força e repressão institucionalizada em
indivíduos e animais é uma meta-narrativa que atravessa o espectáculo,
estranhamente contemporânea. No fundo, no início e no fim, estamos
todos implicados no espectáculo dentro ou fora do palco.
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Há algum projeto para o futuro?
Como é que “A morte da audiência” afetou o
público e qual a sua recetividade relativamente
a este espetáculo?
Em cada contexto e lugar teve o seu impacto de modo
que o público poderá melhor responder a essa questão. Da
minha experiência posso dizer que cada espectáculo foi
muito distinto, com elementos de solidariedade, violência e
afecto sempre presentes. A forma como em Londres, Porto,
Recife ou Funchal as pessoas reagiram a um determinado
estímulo relaciona-se com o momento em que estão nas suas
vidas, as suas histórias anteriores, a cultura que partilharam
antes de chegarem ali àquele ponto no teatro. Isto também
é transversal a outras peças. O público em todo o caso é
transparente quando se coloca em cena, tudo é amplificado
por vias da sua acção. Tudo é a revelação ou o confronto de
cada um consigo mesmo.

Qual é a sua maior inspiração?
Para falar em alguns deles: a obra do Mário Cesaniny, a sua
pessoa e o seu compromisso único com a liberdade. As
primeiras peças do Pippo Delbono, os trabalhos site-specific
dos londrinos Punchdrunk, que assisti em armazéns há 10
anos atrás, o modo de trabalho da companhia Shunt, com os
quais tive a felicidade de habitar as mesmas catacumbas com
as minhas primeiras performances, o artista Graeme Miller,
mentor e amigo, com o qual ainda colaboro.
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Já em Novembro regresso ao Teatro Municipal Baltazar Dias,
com um novo trabalho A Vala Comum, que resulta de uma
colaboração minha com Andresa Soares e o artista João Ferro
Martins. Trata-se de um espectáculo em que moldamos o
espaço teatral “vazio” como um espaço de reflexão sobre o
lugar que habitamos. Parte deste projecto é desenvolvido com
um grupo de jovens artistas locais, que entram no espectáculo
e trabalham sobre narrativas pessoais e discursos sobre
insurgimento e desafios das suas próprias existências. O espaço
de teatro transforma-se num fórum de presenças e projeção
de ideias.

Qual foi o projeto em que participou que foi mais
marcante na sua vida?
Acabei de encenar “O Sequestro”, no festival FIAR, em Palmela,
com dramaturgia de Rui de Almeida Paiva. Foi um projecto
de teatro site-specific que envolveu muitas pessoas, desde
cantores alentejanos, a músicos locais, com um cast de actores
e não actores, usando um autocarro e vários lugares interiores
e exteriores como palco. Já tinha há alguns anos esta ideia na
cabeça e queria muito que um tio meu, chamado Celestino
Pinto, um talentoso contador de histórias e mergulhador
reformado, entrasse na peça. Ele acabou por participar e ser
uma personagem intensa e catalizadora, no meio de uma
equipa que colaborou muito bem. O facto de usarmos o teatro
como um lugar de encontro, de superação e reinvenção do
nosso quotidiano, fez com que o “O Sequestro” fosse potente
humana e artísticamente nesta sua primeira versão. Quase
todos os outros projectos anteriores que participei foram
marcantes, tentei sempre estar presente e inteiro. Por isso
apenas me referi ao último.

97

reLEVO

RELEVO

“Vespa” é um regresso e talvez seja uma despedida.
“A arte tem a ver com alteridade, eu e o outro, outro significante, os
outros à minha volta, tudo o que me cerca. Passar a vida a falar de si
próprio normalmente é de quem não tem muito a dizer.”

rui horta

“Não existe discurso artístico sem alto nível de grito interior e de um lado
pessoal em tudo o que se faz.”
Distinções
1992 – 1º Prémio nos Rencontres Chorégraphiques Internationales de
Bagnolet
1992 – Bonnie Bird Award
1999 – Germans Producers Prize
2001 – Prémio ACARTE
2005 – Prémio Almada do Ministério da Cultura
2008 – Condecorado com a Cruz Oficial da Ordem do Infante D. Henrique
2018 – Prémio Gulbenkian Conhecimento
Professor convidado

Nasceu em Lisboa
Começou a dançar aos 17 anos
Sonhou ser arquiteto
Esteve 30 anos sem dançar

Laban Dance Center
Conservatoire National de Contemporary Dance
Conservatoire de Lyon
London School of Contemporary Dance
STEPS
Perridance

Fundador
SOAP Dance Theatre de Frankfurt
Espaço do Tempo
Companhia de Dança de Lisboa
Coletivo Rui Horta & Friends
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Descendente de uma família de músicos
Formação
Conservatório Escola das Artes Eng. Peter Clode
Musicians Academy
Distinções
Melhor Viola Baixo na II Grande Gala de Prémios Amália Rodrigues
Homenagem no Festival Funchal Jazz
Colaborações
Os Lordes
Fireworks
Pégaso
Águas d´Alto
João Sousa
Fernando Pereira
Ana Moura
Carlos do Carmo
Chico Madureira
Cristina Branco
Joana Amendoeira
João Braga
Jorge Fernando
Maria da Fé
Mariza
Mísia
Pedro Moutinho
Teresa Tapadas
Mafalda Arnauth
Linda Leonardo

Marino Freitas
Funchal, 1960
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joana machado
Funchal, 1978

Álbuns
“Crude”
“A Casa do Óscar”
“Travessia dos poetas – Rosapeixe”
“Blame it on my Youth”
“Baby Let´s Get Close”
Formação
Professora de Voz, Ensemble e Formação Auditiva na Licenciatura em Jazz
e Música Moderna na Universidade Lusíada de Lisboa
Escola de Jazz de Luiz Villas-Boas
“Agradeço a simples existência da sua voz (...) Admirador, muito.”
Herberto Hélder
“Há vozes sinceras. Sinceras na sua autenticidade, força, fragilidade. Essas
são as vozes que me enchem o coração. Assim é a voz de Joana.”
Rita Redshoes
“Para mim não existe nada melhor – em termos de arte – do que ser
surpreendido e sou-o cada vez menos nos dias que correm, por isso devo
mencionar o brilhante trabalho de Joana Machado, que tendo um nome de
créditos firmados no jazz português, seria merecedora de um mais amplo
reconhecimento público.”
Carlos Barretto
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flávia moniz
A minha ligação ao TMBD iniciou-se em 2017, com a minha
participação no PMFOCT, depois de ter tirado uma licenciatura em
Gestão Pública e Autárquica e mestrado em Administração e Gestão
Pública, na Universidade de Aveiro. Agradeço ao Departamento
de Economia e Cultura pela formação e condição de trabalhar no
teatro, o qual contribuiu também para o meu desenvolvimento
pessoal. Nesta casa, para além de ter desenvolvido regularmente
trabalho relacionado com a gestão da qualidade, efetuei também,
secretariado, participei da organização de eventos culturais e,
apoio na implementação do plano de prevenção de riscos de
corrupção e infrações conexas.
O que mais me fascina no mundo do teatro é o poder que um
artista tem, de colocar uma plateia toda a rir às gargalhadas,
ou a chorar ou, até mesmo o poder que este tem, de transmitir
conhecimento e informação e moldá-la à realidade que se pretende.
Tive vários bons momentos no teatro, mas há um em particular
que tenho que ressalvar – celebrar os 130 anos da maior “casa da
cultura da Madeira.”
Para mim o Teatro Baltazar Dias significa vida, que provém das
múltiplas personagens que aqui são encenadas que, deixam um
pouco de si e enriquecem a alma desta casa. O teatro é de todos
os madeirenses e turistas que nos visitam. Viva ao teatro!
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bárbara rodrigues
Iniciei uma relação mais próxima da arte Teatral na faculdade, quando em
todas as minhas disciplinas opcionais, escolhi todas de Teatro, o objectivo
era desenvolver as minhas capacidades de comunicação, achei, e muito
bem, que através do Teatro seria um caminho divertido e interessante de o
fazer. Mais tarde fui uma das candidatas escolhidas para trabalhar durante
18 meses no TMBD. Foi uma escolha, uma oportunidade que me envolveu
de uma forma que nunca imaginei.
As pessoas, sem dúvida. O poder que o ser humano tem em equipa e/
ou individualmente de se habilitar as todos os níveis e conseguir realizar
espectáculos a um nível de excelência. As nossas capacidades em nos
adaptarmos de espectáculo para espectáculo, a perícia em trabalhar sobre
pressão, a destreza quando já sabemos o que devemos fazer e fazemo-lo
sem medos. Desde o atendimento, à equipa técnica, passando pelos os
artistas e produtores que nos visitam. Fascina-me o poder de concentração,
criatividade e de auto-controlo em situações de grande pressão e
responsabilidade durante um espectáculo. São de louvar as pessoas que
conseguem isto tudo e muito mais. É isto que faz grandes produções. Sem
desconsiderar o poder de relaxar e aproveitar o momento.
Foram muitos os bons momentos, muita coisa aconteceu, mas um em
particular foi quando fui destacada para ser contra-regra de um espectáculo
durante uma semana, para realizar essa função tive de por de lado tudo
aquilo que sou e ser apenas parte de um espectáculo, lançar os tempos
sincronizadamente e de forma mecânica, foi necessário ficar sem medos e
concentrar-me a 200%. Foi das melhores experiências que já tive, foi quase
sobre-humano. Toda esta viagem no TMBD foi uma descoberta a nível de
competências que não sabia que tinha ou não sabia que conseguia atingir.
Sinto-me maior e melhor a nível profissional e psicológico.
O Teatro Baltazar Dias é para mim uma grande família extremamente

dinâmica com visitas a toda a hora e todos diferentes. É casa para grandes
produções e grandes sensações!
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fátima spínola
A minha ligação ao Teatro começou com a escola. Lembro-me
como se fosse hoje. Tinha 8 anos e fui em visita de estudo ao Teatro
Municipal Baltazar Dias para ver Pluft, O Fantasminha levada à cena
pela Companhia de Teatro Experimental do Funchal. A peça de
teatro e a beleza da sala de espectáculos tiveram tanto impacto em
mim que alguns anos mais tarde inscrevi-me no Clube de Teatro
da Escola de Santana. Também na Escola Francisco Franco tive a
honra de interpretar Catherine na peça The Taming of the Shrew
e até hoje, de diversas formas, a ligação com o Teatro permanece.
No mundo do Teatro fascina-me o trabalho transdisciplinar que
abrange quase todas as áreas artísticas. Temos a literatura, a
música, a cenografia, o figurinismo, a dança... Todas a trabalhar
em conjunto para criar momentos de verdadeira magia
Trabalhar no Teatro é estar acompanhada por 130 anos de história e
é ter o privilégio de poder fazer história. É penetrar em todos os seus
recantos e encontrar sempre algo novo: uma assinatura na parede
com mais de 50 anos ou um detalhe das pinturas de Eugénio Cotrim
e Luigi Manini... As próprias crianças com quem trabalho ajudam
nesse constante renovar do olhar. Muitos dos melhores momentos
que passei no teatro foram proporcionados pelas pessoas fantásticas
que tive a oportunidade de conhecer, em especial as minhas e os
meus colegas de trabalho, as pessoas que dão vida a esta Casa.

O Teatro Baltazar Dias é a memória viva da produção cultural da
Madeira nos últimos 130 anos. Lembra-nos também daqueles
que lutaram durante 50 anos para que ela existisse e é um
testemunho da importância da cultura para a vida das pessoas.
Como seríamos se este espaço, de todos e para todos, não existisse?

108

109

boca de cena

boca de cena

vanessa vieira
A minha ligação ao Teatro começou há muito tempo, era eu
uma jovem/adulta com o sonho de trabalhar na casa mais
emblemática da cultura da ilha da Madeira, o Teatro Municipal
Baltazar Dias. Os anos foram passando, e eu sempre com esta
vontade e forte sentimento de fazer parte de algo maior, de
aprender e contribuir para este legado que é a Cultura. Hoje
posso dizer que sinto – me realizada e de coração cheio pois
consegui realizar o que tanto queria, desejava e ansiava.
O que mais me fascina no mundo do teatro, é a magia,
é a expressão da realidade sendo um Instrumento de
advertência, ensinamento e instrução. As formas pelas quais ele
desempenha essa missão são diferentes e variadas. O teatro é
uma arte em que um ator, ou conjunto de atores, interpreta
uma história, com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos,
que têm como objetivo apresentar uma situação e despertar
sentimentos no público.
Os melhores momentos do Teatro foi o seu 130º aniversário,
repleto de histórias e momentos memoráveis em que os
funchalenses, quiseram fazer parte de um momento tão
especial para nós e para a mais emblemática casa de cultura da
região, foi muito gratificante ver e presenciar quanta aderência
tivemos, o apoio e o fato dos funchalenses ambicionarem
mais e mais de nós e do nosso Teatro. Outro grande e histórico
momento foi a Reformulação do camarim da Prima-Donna
e a adesão do Baltazar Dias á nova rede Nacional de Teatros,
denominada Rede Eunice, justamente em Honra da mesma.
O Teatro Baltazar Dias é fenomenal, admirável e é onde toda a
magia acontece.
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Museu Henrique
e Francisco Franco
Exposição de Manuel Barata
“COSMOS AND BEYOND - PART TWO”
30 Agosto a 28 Setembro
Dia Mundial do Turismo
27 Setembro

Museu a cidade
do Açúcar
21 setembro 18h
Palestra com a temática “Cerâmica”
Oradora convidada Profª Doutora Virgínia Fróis
Professora Associada da Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa
28 Setembro
Música nos Museus
Luciano Lombardi

Exposição de Manuel Barata
“COSMOS AND BEYOND - PART THREE”
4 a 31 de Outubro

30 novembro
Música nos Museus
Vitor Sardinha

Comemoração do aniversário de Francisco Franco
(Documentário “Francisco Franco Vida e Obra” da DESEAM)
9 Outubro
Concerto para bebés (0-3 anos)
13 Outubro
Atividade de Outono (Serviço Educativo) pré-escolar e 1º ciclo
15 Outubro a 5 Novembro

Biblioteca municipal
do funchal

Projeto Musicas nos Museus - Vértice
26 Outubro

13 outubro
Dia do Escritor

Ateliê de Natal (Serviço Educativo) Público pré-escolar
Tradições de Natal
3 a 14 Dezembro
Projeto Musicas nos Museus - Orquestra de Ponteado
28 Dezembro
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7 dezembro a 12 janeiro
Aldeia Natal
10 dezembro
Lançamento do livro com o historial da
Biblioteca Municipal do Funchal
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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

TEATRO “UM HOMEM SÓ - emigrações” (reposição) M/14
10 a 14 outubro 2018
10 out 11h e 15h / 11 out 11h e 21h
12 out 15h e 21h / 13 out 21h / 14 out 18h
TEATRO PARA A INFÂNCIA
“A lenda de Tristão e Isolda” - conto clássico M/3
17 novembro 2018 a 27 janeiro 2019

Fora de Portas - rede municipal de teatros

Galeria.a

Horário de funcionamento
3ª, 5ª e 6ª feira: 10h às 13h / 15h às 18h
Sábados
15h às 18h
Marcações / Visitas Guiadas (Escola e Grupos) - 933 369 136
NOTA: Nos dias de espetáculos, a galeria estará aberta,
1 hora antes do início do espetáculo.

SERVIÇO EDUCATIVO ATEF
OFICINAS TEMÁTICAS TEMPORÁRIAS
ESCRITA CRIATIVA M/7
5 novembro 2018 |11h00 e 15h00

17 nov 18h / 20 nov 9h30 e 15h30 / 21 novembro 9h30
22 nov 9h30 e 11h15 / 23 nov 9h30 / 24 nov 18h
27 nov 9h30 e 15h30 | Tradução em LGP
28 nov 9h30 / 29 nov 9h30 e 11h15
30 nov 9h30

O PODER DA VOZ M/4
3 dezembro 2018 11h e 15h
SERVIÇO EDUCATIVO ATEF
GALERIA.A
4ª Exposição
30 novembro 2018 a 22 março 2019

01 dez 18h / 4 dez 9h30 e 15h30
5 dez 9h30 / 6 dez 9h30 e 11h15
7 dez 9h30 / 8 dez 18h / 11 dez 9h30 e 15h30
12 dez 9h30 / 13 dez 9h30 e 11h15
14 dez 9h30 / 15 dez 18h00
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Balcão Cristal

Rua de Santa Maria 206, 9060-291 Funchal
Contactos
feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt ou de 933 936 243

DRAG FOR PAY

Lotação
capacidade do espaço - 25/30 lugares
Reservas: até 24 horas antes
PARA PODER COM ISTO
E NÃO MORRER DE ESPANTO
Criação e Interpretação de Marco Lima
25 a 26 de agosto (sábado às 22H e domingo às 17H)*
*(horários provisórios – o espectáculo será apresentado em quatro
sessões contínuas em cada um dos dias)
Bilhetes \ Tickets
Público geral 6€
Maiores de 65 e estudantes 3€
acompanhantes dos grupos de escolas e instituições não pagam
Duração 50 / sem intervalo.
Classificação M/14

21 de setembro
Annea Bouveir (21h)
Alecia Fluffy (22h)
22 de setembro
Esmeralda (21h)
Miss Alice (22h)
Bilhetes \ Tickets
Através de reservas (funchalpride@rea.pt)
1 dia 5€
3 dias 12,5€
No dia
1 dia 7€
3 dias 18€
EX(AM)
de Tiago Bôto & Wagner Borges
9 a 10 de novembro 22H

DRAG FOR PAY
20 a 22 setembro
em parceria com a comissão organizadora do Funchal Pride 2018,
o Balcão Cristal acolhe os seguintes espectáculos de drag/travesti:
20 de setembro
Jessie La’Hore (21h)
Bianca (22h)
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Bilhetes \ Tickets
Público geral 6€
Maiores de 65 e estudantes 3€
acompanhantes dos grupos de escolas e instituições não pagam
Duração 110 min/ sem intervalo.
Classificação M/6
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Teatroteca Fernando Augusto
Rua de Santa Maria 206, 9060-291, Funchal

informações gerais

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

O serviço de referência, de informação e de empréstimo da Teatroteca
funciona apenas com marcação prévia, através do email feiticeirodonorte@
feiticeirodonorte.pt ou de 933 936 243.
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. Do catálogo digital da biblioteca (https://cloud.collectorz.com/
TEATROTECAFERNANDOAUGUSTO) constam 2803 registos introduzidos.
Estão em fase de tratamento documental cerca de 750. No futuro, poderão
vir a assinar-se títulos de revistas de teatro considerados essenciais para uma
informação atualizada nesta área artística e científica. O acervo da mesma
continua a ser enriquecido através da aquisição de novas obras bem como
através de ofertas.

Idiomas \ Languages
PT EN ES
Bilhetes \ Tickets
Adultos \ Adults
3,57€
Jovens \ Youth (11-17 anos\years), Senior
2,57€
Grupos (mínimo 10 pessoas) \ Groups (minimum 10 people)
2,57€
Crianças \ Children
gratuito \ free

Catálogo digital da biblioteca
https://cloud.collectorz.com/TEATROTECAFERNANDOAUGUSTO
Para mais informações, consulte a página
facebook.com/teatrofeiticeirodonorte
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informações gerais

capacidade | Capacity

384

lugares
visibilidade reduzida

Plateia \ Stalls 186
Frisas \ Loggia 60
Camarotes \ Boxes 134
Cadeiras de rodas \ Wheel chair 4

low visibility seats

LUGARES PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA VISUAL

seats for blind people
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