A Cultura, mais do que nunca, está no coração do verdadeiro
desenvolvimento como fator preponderante de integração
social e, sobretudo, como um processo de transformação da
sociedade. Por isso, naturalmente, a cultura continuará a ser
uma das nossas grandes apostas. Vamos continuar a apostar
numa cultura acessível a todos, numa cultura cosmopolita que
nos abra horizontes, mas que nunca esqueça as nossas raízes e
as nossas pessoas.
O Teatro Municipal Baltazar Dias é um elemento absolutamente
essencial para a consolidação do Funchal como cidade
produtora e promotora das artes e da cultura, concretizando
um território inclusivo, integrador e capacitado. Esta temporada
marcará as celebrações dos 135 anos da existência do TMBD
com várias atividades que irão celebrar este património
artístico, histórico e arquitetónico da cidade do Funchal e de
toda a cultura madeirense. Um teatro será sempre, primeiro
que tudo, construído, feito e renovado por pessoas. Assim, é de
elementar justiça que agradeça a dedicação e o empenho de
todos os trabalhadores da cultura que trabalharam, trabalham e
continuarão a trabalhar, para a programação do Teatro.
Comemorar 135 anos convida-nos a fazer mais do que olhar
para a história, honrar a história centenária do Teatro Municipal
Baltazar Dias obriga-nos a projetar o futuro. É um orgulho para
mim, inaugurar a temporada artística 2022/2023, na qualidade
de Presidente da Câmara Municipal, com a certeza que o
cidadão Pedro Calado será um espetador assíduo das muitas
atividades que aqui se irão realizar.

Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado
Presidente da Câmara Municipal do Funchal
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9

sala de espetáculos

Companhia João
Garcia Miguel

8€

M/12

18 set 18h

Numa Manhã
de Nevoeiro
A partir de “Trovas de Bandarra” de Gonçalo
Annes Bandarra; “Sermão dos Bons Anos” do
Padre António Vieira; “Mensagem” de Fernando
Pessoa; “Um Fernando Pessoa” de Agostinho
da Silva.
PT

O padre António Vieira, para
além da sua postura política/
mercantilista em defesa do
retorno dos judeus a Portugal
e da denúncia da indigência
desumana que era exercida sobre
os povos escravos de além-mar,
pregava crenças messiânicasmilenaristas, muito em particular
a anunciação profética de um
Quinto Império. Que era uma
espécie de monarquia universal,
de matriz católica, cuja coroa
recairia na cabeça do soberano
português, a quem o poder divino
atribuíra uma missão redentora,
coletiva, para todos os povos do
mundo.

©Companhia João Garcia Miguel

10

+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

A ideia da criação de um Quinto
Império, resgatador da alma
portuguesa e inspirador de um
desígnio divino universalista
com epicentro em Portugal,
não foi lavra original do Padre
Vieira. Desde a primeira metade
do século XVI que o povo
acreditava piamente no regresso
do Encoberto que viria cumprir
esse desígnio glorioso que
Deus outorgara a Portugal. Esta
crença coletiva, inicialmente
sebastianista, tinha como base as
Trovas que um sapateiro iletrado
da vila de Trancoso, Gonçalo
Annes Bandarra, ditara para
publicação.

teatro \ theatre

11

sala de espetáculos

Companhia João
Garcia Miguel

8€

M/12

Ficha Técnica e Artística
Texto, Direção e Espaço cénico
João Garcia Miguel
Intérpretes
Miguel Moreira
Sara Ribeiro
Hugo Marmelada
Figurinos
Rute Osório de Castro
Direção Técnica
Roger Madureira
Produção
Daniela Ambrósio
Produção e Vendas
Cássia Andrade
Assessoria de Imprensa
Mockingbird

EN

Father António Vieira, not only had
a political / mercantile position
in defense of the return of the
Jewish community to Portugal
and the denouncement of the
inhumane indigence which was
enforced over the slave people
overseas, he would also spread
messianic-millennial beliefs, in
particular, towards the prophetic
announcement of a Fifth
empire. It was a kind of universal
monarchy, from a catholic matrix,
in which the crown would fall on
the head of a Portuguese lord,
whom the divine power laid out
a redemptive mission, for all the
people in the world.

The sheer idea of the creation
of a fifth empire, rescuer of the
Portuguese soul and inspiration
of a godly universal design with
Portugal as its epicentre, was not
the original idea of Father Vieira.
Since the first half of the XVI
century, the people believed,
from the bottom of their hearts,
in the return of the Cloaked one,
who would come to finish God’s
glorious design destined to
Portugal. This plural belief, initially
sebastianista, was based on tales,
such as the tales of an illiterate
shoemaker from Trancoso,
Gonçalo Annes Bandarra.

Comunicação
Alexandre Pereira
Fotografia
Mário Rainha Campos
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10€*

M/6

ANSA

Consulte bilheteira do TMBD \ check ticket office

Foyer

Musical
Happening
21 set 21h

Gábor
Bolba
Contrabaixista / Chefe de
Naipe de Contrabaixos

PT

EN

Este grupo formado inicialmente
pelo conceito artístico do
contrabaixista Gábor Bolba,
integra os instrumentistas
Duarte Santos e Jorge Garcia, na
percussão, e têm pontualmente
a colaboração de diferentes
músicos que conferem aos
concertos sonoridades e efeitos
sonoros especiais através das
inúmeras possibilidades dos seus
instrumentos. Com um misto de
improvisação e experimentalismo,
criam atmosferas novas e
inesperadas de ambiências
rítmicas e sonoras.

Created initially by the artistic
concept of the contrabass
Gábor Bolba, it also integrates
the instrumentalists Duarte
Santos and Jorge Garcia, on the
percussion, with the occasional
collaboration of different
musicians who give special sound
effects and sonorities to the
concerts, through the countless
possibilities of their instruments.
With a mix of improvisation
and experimentation, the
group creates a new and
unexpected rhythmic and musical
atmosphere.

Duarte
Santos
Percussionista / Chefe de
Naipe de Percussão

Jorge
Garcia
Percussionista

14

música \ music
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+ info
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Ainda
Marianas
Masterclasses

22 e 23 set 10h
Conversa e leitura encenada

24 set 10h30

salão nobre \ noble hall

Os Possessos

gratuito
free

PT

A atividade divide-se num ciclo
de conversas e encontros com a
comunidade, onde se pretende
discutir o impacto da obra Novas
Cartas Portuguesas, de Maria Isabel
Barreno, Maria Velho da Costa
e Maria Teresa Horta, na região,
fazendo a ponte com a respetiva
produção literária feminina e
feminista. Paralelamente, Os
Possessos pretendem promover
uma masterclass com alunos do
Conservatório, preparando assim a
leitura de alguns excertos da obra a
serem apresentados no momento do
ciclo de conversas.
EN

A conversation and encounter with
the Madeiran community, where we
seek to discuss the impact of this
literary work on the island, making a
bridge with the respective feminine
and feminist literary production.
Masterclasses
"Os Possessos" look to promote two
Masterclasses with students from
the Madeira Professional School of
Arts, by preparing readings of some
passages of the work to be presented.

masterclass
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+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

sala de espetáculos

5€

Associação Il Sorpasso

PT

15ª
Festa do
Cinema
Italiano

Organizado pela Associação Il
Sorpasso desde 2008, a Festa
promove não só o cinema, como
também a gastronomia, a música,
a arte, entre outros, sendo um
dos festivais de cinema mais
apreciados no país.
Na sua 15ª edição, a Festa
regressa com uma programação
diversificada que apresenta
filmes de novos realizadores bem
como de nomes consagrados,
clássicos da cinematografia
transalpina, antestreias, ficções e
documentários e ainda eventos
paralelos que trazem a cultura de
Itália a Portugal.
EN

22 a 25 set

In its 15th edition, the Italian Film
Festival returns with a diversified
program which presents movies
from new directors, as well as
well-known names, classics of
transalpine cinematography,
new releases, fictions and
documentaries, bringing Italian
culture to Portugal.

Programa \ Programm

©Renato Cruz Santos

Sessões \ Sessions

18

16:00

18:00

21:00
cinema
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20

Momento - Artistas Independentes

21

sala de espetáculos

Atrás da
lua o luar
1 out 21h

7€

Guarda-Rios

M/6

PT

EN

Guarda-Rios é um pássaro a
três vozes: João Neves, Susana
Nunes e Mariana Camacho.
Cada um com percurso musical
distinto, têm em comum o
interesse pela música popular
portuguesa e pela exploração
livre da voz, premissas que
sustentam o projeto. Tendo
as canções de raiz tradicional
portuguesa como ponto de
partida, aventuram-se na criação
espontânea e em tempo real de
arranjos vocais acappella. Daí
resulta um repertório vivo que se
transforma organicamente a cada
performance.

Guarda-Rios (Kingfisher) is a bird
with 3 voices: João Neves, Susana
Nunes e Mariana Camacho.
Each one with a distinct musical
path, it was the shared interest for
popular Portuguese music and
the free exploration of the voice
that brought them together, key
premises that sustain the project.
Having songs of traditional
Portuguese roots as a starting
point, they adventure themselves
into the spontaneous creation of
vocal arrangements in acapella
form.

Neste concerto os cantores
exploram as dualidades entre
o adquirido e o incerto; a
estrutura da canção e o acaso
da improvisação; a estabilidade
do que herdam do passado e a
mutabilidade do presente.

From that, the result is a living
repertoire that transforms itself
with each performance.
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salão nobre \ noble hall

gratuito
free

Luz Henriques

Ceramic Art
Madeira 22
6 out a 28 nov

24

+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

PT

EN

Ceramic Art Madeira tem como
objetivo principal, impulsionar
o campo da cerâmica artística
contemporânea, reconhecendo
e promovendo a diversidade
de novos conceitos artísticos,
a criatividade, a inovação e a
experimentação.
Os trabalhos da exposição
são apresentados em peças
individuais de pequenos e
médios formatos, cujos temas são
diversificados e definidos pelos
próprios artistas.

The Ceramic Art Madeira‘ 22
main goal is to propel the
field of contemporary artistic
ceramic, acknowledging and
promoting the diversity of new
artistic, creativity, innovation and
experimentation concepts.
The works on display are
presented through individual
pieces of small and medium sizes,
artworks with diversified themes
set up by the artists themselves.

exposição \ exhibition

25
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sala de espetáculos

Nuvem Aquarela

©D
rew

Festival de Marionetas
e Outras Formas
Animadas
PT

Esta 4ª edição procura,
uma vez mais, provocar o
deslumbramento, as gargalhadas
e, também, a introspeção através
da arte da marioneta. Teremos
um leque vasto de tipologias de
teatro de marionetas, desde o
jogo de sombra e luz feito apenas
com duas mãos do teatro de
sombras do britânico Drew Colby
ao regresso do muito animado
Teatro Dom Roberto.

EN

MARIOFA
06 a 08 out

26

+ info
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This 4th edition seeks to once
more sprout not only laughter
and bedazzlement, but also
introspection through the art of
puppeteering. We will have a vast
selection of broad types of puppet
theatre, from the shadow light
game, made only with the two
hands from the shadow theatre
belonging to the British Drew
Colby to the comeback of the very
lively Dom Roberto Theater.

festival

27

MARIOFA

sala de espetáculos

Wes

sala de espetáculos

MARIOFA

Soul

Jimmy Grimes

Valentina Korsunskaya

6 out 21h

7 out 20h30

3€

M/12

A história de uma mulher e sua notável
coruja de celeiro.
The story of a woman and its remarkable barn owl.

My Shadow
and me

M/12

3€

Sobre as expectativas de
uma vida de momentos
agradáveis e sobre o medo
das ações. É a beleza da
vida. Numa altura tão difícil
para o país (Ucrânia), quero
pensar no que é realmente
importante.

About the expectation of a life
made by pleasant moments,
and the about the fear of
actions. It’s the beauty of life.
On a time very difficult for
this country (Ukraine), I want
to think about what is really
important.

Drew Colby

7 e 8 out 10h30
3€

28

M/3

Drew Colby is an artist whose
shadow can do almost
everything! From charming
animal shadows, fabulous
landscape shadows and even
very comical people.

© Jimmy Grimes

Drew Colby é um artista
cuja sombra pode fazer
quase tudo! Desde sombras
encantadoras de animais,
fabulosas sombras de
paisagens e até de pessoas
muito cómicas.

29
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sala de espetáculos

3€

MARIOFA

M/3

Expedição
Pacífico
Cia.Truks
7 out 16h . 8 out 15h

PT

EN

Dois criativos catadores de lixo
são capazes de construir, de
quase nada,um mundo fantástico
e muitos sonhos. À medida que
recolhem o lixo da grande cidade,
o transformam em verdadeira
poesia visual, criando belíssimas
imagens, divertidas criaturas e
incríveis cenários para onde são
capazes de viajar e onde viverão
as suas aventuras.

Two creatives garbage collectors
are able to build a fantastical
world and many dreams, from
almost nothing. As they pick up
the trash from the big city, they
transform it in true visual poetry,
creating mesmerizing images, fun
creatures and incredible sceneries,
where they are able to travel to
and live their amazing adventures.

festival
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MARIOFA

fachada do teatro

Projeto
AMARionetas e
outras surpresas

fachada do teatro

MARIOFA

Teatro Dom Robertos
Teatro de Marionetas Valdevinos
7 out 11h30 \ 8 out 16h
gratuito
free

M/3

Marlene Ribeiro e Cristina Brito
8 out 11h30
gratuito
free

Duas amantes do teatro de
marionetas juntam-se neste
projeto com um propósito
bem claro: AMARionetar por aí!
Um puro ato de manipulação
capaz de fazer uma pedra rir,
dançar e até se comover com
bonequinhos de cartão, trapos
e uma catrefada de fios.

M/3

Two puppet theatre enthusiasts
are brought together in this
project with a very clear purpose:
puppeteer around everywhere!
A pure act of manipulation is
capable of cracking a stone up
from laughter, make it dance or
even stir up emotions with only
these little cardboard dolls, rags
and plenty of strings.

O Teatro dos Robertos é um
repertório tradicional português
de teatro de marionetas. O
repertório chega aos nossos
dias pelas mãos de mestres
bonecreiros que nos passaram o
testemunho desta tradição.

The teather of Robertos is a
traditional Portuguese repertoire
of puppet theater. This repertoire
reaches our days by the hands of
the master puppeteers, leaving
behind the testimony of this
tradition.

Os Bailarinos
Ahau Marionetas

7 out 11h30 \ 8 out 10h
gratuito
free

Momentos divertidos de dois
bailarinos trajados a rigor, a Maria
e o João, que ao ouvir a rádio,
bailam a música tradicional
madeirense. O que aconteceria
se o rádio tivesse vida própria
e tocasse também músicas de
outros lugares e culturas?

32

+ info
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M/3

Fun moments of two dancers,
Maria and João, dressed
accordingly, that by hearing the
traditional Madeiran music on the
radio, start dancing. What would
happen if radio had a life of its
own and played music from other
places and cultures as well?

festival
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34

gratuito
free

sala de espetáculos

Encontro de
Cultura Acessível
Acessibilidade, Mediação e
Territórios Públicos

13 out
PT

EN

Ao preparar o 6º Encontro de
Cultura Acessível e percebendo
as dinâmicas e necessidades
culturais, o programa foi
reestruturado para abranger os
pensamentos e as estratégias
associadas à mediação e
envolvimento dos territórios.

While preparing the 6th Meeting
of Cultura Acessível (Accessible
Culture) and understanding the
cultural dynamics and necessities,
the program was restructured
to encompass the thoughts
and strategies associated
with mediation and territory
involvement.

conferência \ conference

35

Consulte bilheteira do TMBD \ check ticket office

sala de espetáculos

€*

Associação de Bandolins

M/6

Festival
Internacional
de Bandolins
14 a 16 out
PT

EN

A 7ª edição do Festival
Internacional de Bandolins
da Madeira apresenta um
formato onde possibilita uma
maior proximidade do público,
demonstrando as variadas
linguagens que compõem o
bandolim.
Este evento conta com a presença
dos artistas internacionais Jacob
Reuven (Israel), Adam Levin (EUA)
e a Orquestra Portuguesa de
Guitarras e Bandolins (Portugal),
para além dos concertos dos
agrupamentos regionais. Como
novidade nas últimas edições,
o Festival adota um espaço
dedicado ao cinema, no qual
serão apresentadas novas obras
cinematográficas dedicadas à
música.

36

+ info
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The 7th edition of the International
Madeira’s Mandolin Festival
comes with a new format that
creates a closer proximity with
the audience, demonstrating the
various musical languages that
make the mandolin.
This event comes to us by the
hands of the international artists
Jacob Reuven (Israel), Adam
Levin (USA) and the Portuguese
Orchestra of Guitars and
Mandolins (Portugal), as well by
local groups. Unlike other editions,
this festival will be hosted in a
space especially dedicated to
cinema where cinema dedicated
to music will be presented.

música \ music
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Inscrições
teatro.baltazardias@funchal.pt

17:45 - 18:00

Abertura
18:00 - 18:30

Arq. Nuno Valentim
18:30 - 19:00

Dr. Élvio Sousa
19:00 - 19:15

Coffee-break
19:15 - 19:45

Dra. Ana Mendonça
©

18:45 - 20:15
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Arq. João Mendes Ribeiro

sala de espetáculos

GENUS

gratuito
free

M/12

Intervenção
em Património
Edificado
19 out 18h
PT

“Intervenções no património
edificado” é o registo da
espessura do tempo das
diversas intervenções sobre o
património através dos olhares
complementares da arquitetura
e da arqueologia.

EN

“Intervention in Built Heritage”
is the record of the thickness
of time from the several
interventions regarding heritage
through the complementary
views of architecture and
archeology.

conferência \ conference
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Consulte bilheteira do TMBD \ check ticket office

sala de espetáculos

€*

Casa da Língua
Portuguesa

M/12

Autobiografia
Autorizada
Paulo Betti

20 out 21h

PT

EN

Um monólogo que foi escrito pelo
ator, autor e diretor Paulo Betti,
que se inspirou nos textos escritos
em grandes blocos durante a
adolescência, onde também fazia
colagens de fatos da época, e
também nos artigos semanais
que escreveu por quase trinta
anos para o Jornal Cruzeiro do
Sul.

“Authorized Biography” is a
monologue that was written by
the actor, author and director
Paulo Betti, who was inspired
by the texts written in his big
notebooks in his teenage years,
notebooks where he also made
collages of the period’s outfits,
and the weekly articles he wrote
for 30 years for the Cruzeiro do Sul
newspaper.

Lendo as anotações que ele fez
no decorrer de quase uma vida
inteira, chegou à conclusão que,
o tempo todo, se preparou para
revelar as extraordinárias
condições que o levaram a
sobreviver e a contar como isso
aconteceu.
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By reading the notes that he took
for almost his whole life, he came
to the conclusion that, during
all that time, he made a choice
to reveal all the extraordinary
conditions that made him
survive and tell everyone how it
happened.

teatro \ theatre
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Consulte bilheteira do TMBD \ check ticket office

sala de espetáculos

€*

AOCM

M/6

MusAntiqFest
21 e 22 out 21h
23 out 18h
PT

EN

O MusAntiqFest 2022 engloba
um conjunto de três concertos,
apresentando obras musicais
que abrangem vários séculos
de música, desde o séc. XV
até ao séc. XVIII. Conta com a
participação de três diferentes
agrupamentos instrumentais
e vocais-instrumentais
especializados na execução
deste tipo de música.
Assim como as duas edições
anteriores, o festival procura
proporcionar ao público uma
experiência musical única no
seu género com as sonoridades
e instrumentos típicos da idade
renascentista e barroca.

42
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The MusAntiqFest 2022,
composed of three concerts,
presenting musical work that
comprises many centuries of
music, from the 15th century to
the 18th century. This Festival
have three different instrument
groups and vocal instrumentals,
specialised in this musical genre.
Like its two previous editions,
this festival seeks to provide the
audience with a unique musical
experience in its genre with all the
typical sonorities and instruments
of both the renaissance and the
baroque.

música \ music
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Contém luz strobe

sala de espetáculos

7€

Momento - Artistas
Independentes

M/12

Como Perder
um País
27 e 29 out 21h
28 out 21h
PT

EN

Numa nação devastada por
uma guerra civil, uma duvidosa
declaração de paz — que propõe
suspender a democracia por seis
meses — é assinada, levando
dois líderes muito diferentes ao
poder. Cabe a estes governantes
escapar a destinos como os
de Troia, cavalgando por um
espaço atolado de assombrações
interiores e exteriores, enquanto
tentam o seu melhor e pior, para
tomar as rédeas. Entretanto,
um inimigo familiar e silencioso
trespassa-os pelos calcanhares
até ao coração, como uma flecha
dos deuses que desconhece
limites.

In a nation devastated by civil war,
a suspicious peace declaration
– that proposes a cease in
democracy for six months – is
signed, taking two very different
leaders to power. Now, it is these
rulers’ job to escape outcomes
like Troy, riding a horse through
a place haunted by interior and
exterior apparitions, while trying
their best and worst to take over.
Meanwhile, a silent familiar enemy
pierces them from their heels to
their hearts, like an arrow from the
gods which knows no bounds.
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p.48
Até que a morte nos separe
Associação do Avesso

p.50
Image Play

novembrO
november

Hernando Urrutia

p.52
MadeiraPianoFest
AACMM

p.54
Cálvario, uma vida de canções
António Cálvario

p.56
Sexta-feira de Quarentena
Associação GATO

+ info teatrobaltazardias.funchal.pt

46

47

sala de espetáculos

8€

Associação
do Avesso

M/6

Até que a
morte nos
separe
3 e 4 nov 21h
PT

EN

Uma adaptação do texto “Un petit
meurtre sans conséquence”, de
Jean-Pierre Martinez. A direção
artística é de Luís Melim, sendo a
adaptação do texto realizada por
João Pedro Ramos, que integra
também o elenco. Em cena
temos a história de um adultério
involuntário até a um homicídio
involuntário: um passo fácil a dar.
O mais difícil, é fazer o corpo do
crime desaparecer... Entre várias
peripécias esta será uma peça de
“morrer” a rir!

“Till death do us apart” is an
adaptation of the text “Un petit
meurtre sans conséquence”, by
Jean-Pierre Martinez. The play is
directed by Luís Melim and the
adaptation was made by João
Pedro Ramos, who also integrates
the cast. On scene we have the
story of an involuntary adultery
together with involuntary man
slaughter: An easy step to make.
The hardest part is to make the
body disappear… With plenty of
stunts, this play will make you
laugh your head off!

©Roberto Ramos
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+ info
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online

gratuito
free

Diretor/Curador:
Hernando Urrutia

M/14

IMAGE PLAY
International Video Art Festival

3 e 4 nov

3 nov 19h

1ª SESSÃO \ 1st SESSION

4 nov 15h

COLÓQUIO \ COLLOQUIUM

4 nov 19h

2ª SESSÃO \ 2nd SESSION

PT

EN

Visa promover um encontro entre
as linguagens da vídeo arte das
diferentes culturas, propondo
uma reflexão e um pensamento
audiovisual, explorando relações
com tendência experimental e/ou
ligação com a tecnologia. Propõe
a divulgação e assimilação
de experiências, métodos e
saberes, potenciando as relações
pensamento/ação e criatividade/
inovação, nas experiências
cambiantes da sociedade
contemporânea.

Aims to promote a meeting
between the languages of video
art of different cultures, proposing
a reflection and audio-visual
thinking, exploring relationships
with experimental tendency and
/ or connection with technology.
It proposes the dissemination
and assimilation of experiences,
methods and knowledge,
enhancing the thought / action
and creativity / innovation
relationships, in the changing
experiences of contemporary
society.

©Hernando Urrutia
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+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

festival
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Madeira
PianoFest
AACMM

5, 6, 9, 12 e 13
nov 18h
M/6

15€*

PT

Na sua 7ª edição os cinco concertos do Festival
incluem três recitais a solo e dois recitais a dois
pianos, por sete pianistas de seis nacionalidades
diferentes.

Nikita Fitenko (Rússia/EUA)

Florian Koltun (Alemanha)
Tami Kanazawa (Japão) &
Yuval Admony (Israel)
Pasquale Iannone (Itália)
Svetlana Eganian &
Yolande Kouznetsov (França)

EN

In its 7th edition, The Festival’s five concerts
include three solo recitals and two recitals with
two pianos, played by seven pianists with six
different nationalities.
Consulte bilheteira do TMBD \
check ticket office
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sala de espetáculos

10€

António Calvário

M/12

Calvário, uma
vida de canções
11 nov 21h

PT
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+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

EN

Com uma vida cheia de histórias
e de canções que chegam agora
ao palco, António Calvário é um
dos nomes maiores da música
portuguesa.

Having had a life filled with stories
and songs that arrive now to the
stage, António Calvário is one of
the biggest names in Portuguese
music.

Há vidas que merecem ser
recordadas e contadas! A do
António Calvário merece ser
cantada!

There are lives that deserve to be
remembered and told! António
Carvário’s life deserves to be sung!

música \ music
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Consulte bilheteira do TMBD \ check ticket office

sala de espetáculos

€*

associação GATO

O que nos Havia
de Cair em Cima
17 a 27 nov
PT

EN

Ao atravessar a rua, mesmo
numa Sexta-feira, 13, há uma
probabilidade de ser atropelado,
por mínima que seja; também
é possível que nada aconteça.
O mesmo se aplica quando
nos metemos num avião. A
estatística muda se se tratar de
um jogo de sorte, por exemplo,
o Euromilhões: ao jogar, posso
ganhar ou posso não ganhar.
Sorte ou azar. Mas quando somos
bafejados pela sorte que traz com
ela tantos azares associados, até
é melhor nem ganhar, esquecer
os números da fortuna, imaginar
que foi inventado, que foi um
feliz devaneio, uns momentos de
ilusão, ou até mesmo a magia do
Teatro.
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+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

Crossing the street, even on
a Friday 13th, there is always a
possibility of being ran over,
as small as it might seem; it is
also possible that nothing will
happen. Same thing applies
when we get into a plane. The
statistics change when it comes
to a game of chance, for example,
the lottery: when played, I can
win or lose. Luck or misfortune.
But when we are blessed with
luck, that brings with it a lot of
bad luck, sometimes it’s better
not to win at all, forget about the
fortune numbers, imagine it was
just made up, a happy fantasy, a
moment of illusion, or even the
magic of theatre.

teatro \ theatre
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p.60

Push It Online

Sublime Dance Company

p.62

Gata em Telhado de
Zinco Quente
ATEF

dezembrO
december

p.64

Mesas de Natal com
Bordado Madeira
Bordal

p.66
Concerto de Fim de Ano
OCM

p.67

Com Música para o
Ano Novo!
AACMM

+ info teatrobaltazardias.funchal.pt
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Contém luz strobe

sala de espetáculos

7€

Sublime Dance
Company

M/6

Push It
Online
3 dez 21h
PT

EN

Push It Online investiga a busca
de significado que assombra o
ser humano. Um significado, um
propósito, um objetivo - o que
nos liga a este mundo que está
constantemente ligado? Que
tipo de ligações? Será a nossa
identidade tão volátil quanto
um estado num perfil online?
Que necessidade é esta de nos
definirmos aos olhos de um
mundo em constante definição?
Esta peça é uma reflexão sobre a
nossa presença digital no mundo
atual e como essa presença
impacta a nossa identidade.
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+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

Push It Online studies the search
for meaning that haunts the
human being. A meaning, a
purpose, a goal – what connects
us to this world which is
constantly linked? What kind of
links? Is our identity as volatile as
an online profile status? What
need is this that defines us in
the eyes of a world in constant
definition?
This play is a reflection about our
digital presence in the current
world and how this presence
impacts our identity.

teatro \ theatre
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Horário
9 e 10 dez 21h
11 dez 18h
13, 15, 17 e 18 dez 15h e 21h
14 e 16 dez 11h e 21h

M/12

ATEF

sala de espetáculos

Gata em
Telhado de
Zinco Quente
9 a 18 deZ*
PT

EN

Esta peça assinala os 45 anos
do Teatro Experimental do
Funchal. Mantém-se uma peça
demolidora, um olhar arrasador
para o lado mais negro e
superficial da condição humana,
e um clássico que passou o teste
do tempo. Ainda nos emociona
e nos faz rir, e porque continua
a gerar debate e a fazer pensar
sobre tudo o que está perto
de nós, e na maneira como a
peça acaba por ser um reflexo
do seu próprio público, e de
todas as condicionantes sociais
e hierárquicas que continuam a
fazer-se sentir.

+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

This play signalizes 45 years of
work from the Experimental
Theatre of Funchal, They are still
a smashing piece, a devastating
look for the darker and more
superficial side of the human
condition, and it’s a classic that
passed the test of time. It still
influences our feelings and makes
us laugh and because it continues
to create debates and making
us think about what is near us,
and in a way, the play ends up
to be a reflection of its audience
and of every social and hierarchal
restraint which we can still feel.

teatro \ theatre

salão nobre \ noble hall

Bordal

PT

Pelo sétimo ano, a Bordal - Bordados
da Madeira, pretende recriar o espírito
natalício com uma exposição de mesas
de Natal, onde o Bordado Madeira
assume o papel principal.
A Bordal foi fundada a 10 de março de
1962. Ao longo destes anos a empresa
dedicou-se à inovação e adaptação
do mercado regional e internacional,
procurando aumentar a exportação dos
seus produtos para diversos países nos
quatro cantos do mundo.

EN

14 dez a 6 jan

Mesas de Natal
com Bordado
Madeira
+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

For the 7th year, the Bordal – Bordados da
Madeira, looks to recreate the Christmas
spirit through a Christmas table exhibition,
in which the Bordado Madeira takes the
leading role.
The Bordal was founded on March 10th,
1962. Through these years of existence, the
company dedicated itself to innovating and
adapting to the regional and international
market, looking to increase the exportation
of its products to various countries all over
the world.

gratuito
free

Concerto de
Fim de Ano

Com música
para o Ano Novo!

28 dez 18h

30 dez 18h

Orquestra Clássica da Madeira

€*

M/6

Maestro convidado \ Guest Conductor:
Tibor Bogányi
Diretor Artístico \ Artistic Director:
Norberto Gomes

AACMM

20€*

M/6

Da ópera à opereta e musical:
Os temas que conhece!
Cláudia Sousa, soprano
Alberto Sousa, tenor
Robert Andres, piano
Quarteto de cordas

*Consulte bilheteira do TMBD \
check ticket office
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música \ music

*Consulte bilheteira do TMBD \
check ticket office

música \ music
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p.70

Capela Boa Viagem Núcleo Difusor
de Arte e Cultura Contemporânea

Fora de
Portas

p.72
Balcão Cristal

p.74
MACA
Museu A Cidade do Açúcar

p.76
MHFF
Museu Henrique e Francisco Franco

p.78
BMF
Biblioteca Municipal do Funchal

68

Capela da Boa Viagem

Fora de Portas

Flores
Tardias
Carlos A. Correia

26 set a 28 out

70

PT

EN

Um projeto sobre a flora (em flor
e durante a noite), com foco no
seu comportamento e na nossa
perceção sobre a mesma.
Este projeto começou com
uma residência artística no
Funchal, incluindo catalogação,
levantamento fotográfico e
registo sonoro da flora. Durante
a residência foi dada especial
atenção ao Dragoeiro (Dracaena
draco), espécie que será
apresentada na exposição.
“Flores tardias” explora tanto a
ciência como a poesia do mundo
em que vivemos, onde nem tudo
é visível, considerando que a visão
humana está concebida para
cenários de maior luminosidade.

“Flores Tardias” (Late Blooms) is
an artistic project which consists
of a photographic presentation of
flowers that exist in Funchal. The
pictures were taken during the
night, presented in colour and in
a medium sized format.
The night unveils subtleties
which are impossible to observe
in any other time. There is also a
mysticism and a scientific view,
due to the fact that, in some cases,
flowers only reveal themselves
at night, and in others, flowers
retract themselves at sunset.

exposição \ exhibition
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22

6 dez a
20 nov

25

A cabeça muda
Texto e encenação

Cláudia Lucas Chéu

Interpretação

Paula Erra e Thaine Anjos

Balcão
Cristal

10 a 12
nov

Reservas: 933 936 243 / feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt
Lotação: 25/30 lugares

Momento - Artistas independentes
Versão Cénica

Filipe Gouveia
Encenação e Espaço Cénico

Diogo Freitas
Interpretação

Rua de Santa Maria 206, Funchal

+info
www.facebook.com/balcaocristal/
www.facebook.com/teatrofeiticeirodonorte

Pillowman (de McDonagh)

Ana Pessoa, Daniel Silva,
Diogo Freitas e Genário Neto

17 a 19
nov

I'm still excited

Texto, Encenação e Produção

Mário Coelho
Interpretação

Mário Coelho e Rita Rocha Silva
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MACA

22

28 out
19h

25

Música nos Museus
Live Brisk

Museu A Cidade do Açúcar
Praça de Colombo, Funchal

30 dez
19h

Música nos Museus
Dreaming of a Landscape

museu.acucar@funchal.pt
291 211 037
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30 set
19h

8 out
12 nov
17 nov

MHFF

Museu Henrique e Francisco Franco

Música nos Museus
Miguel Pires

Oficina sensorial

Somos feitos de natureza

14 out
11 nov
9 dez

Roteiro Cultural

19 out
18h

Ciclo de conversas

R. João de Deus 20-22, Funchal

25 nov
19h

Música nos Museus
Quarteto Pedro Marques

museu.franco@funchal.pt
291 211 090
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77

Clube de leitura
22

23 set
18h

25

BMF

21 out
18h

Biblioteca Municipal do Funchal
Avenida Calouste Gulbenkian 900, Funchal

Outermost Comics Edition
de Roberto Macedo Alves

História da Música na Madeira
com Paulo Esteireiro

18 nov
18h

Memória do Red Jacket do
Famoso Transatlântico a
"pontão" de carvão
com Fátima Abreu

16 dez
18h

Histórias Saborosas com
alimentos da Madeira
com Carlos Diogo Pereira

bmfunchal@funchal.pt
291 211 133
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Educação
e Mediação
Cultural
E se fosse o Baltazar Dias sair do próprio edificio? O TMBD
também vai às escolas através do seu serviço educativo.
servicoeducativo.tmbd@funchal.pt
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M/6

Elvis Sousa

Foyer

Orquestra de
Saxofones do
Funchal
1 out 11h
PT

EN

No âmbito da Bolsa de Criação
Artística da Câmara Municipal
do Funchal, mais de 10 crianças
e jovens, que vivem em centros
de acolhimento, estão há vários
meses a aprender saxofone,
num projeto de integração social
desenvolvido por Elvis Sousa.
O Concerto irá assinalar o Dia
Mundial da Música, promovendo
o trabalho desenvolvido pelas
crianças e jovens participantes
no projeto, dando visibilidade
ao processo de aprendizagem e
projetando os seus resultados.

Following the projects of Artistic
Creation Scholarship 2022 of
Funchal Municipality, more than
10 children and teenagers, that
live in foster care, have been
learning saxophone for several
months, in a project of social
integration developed by Elvis
Sousa.
The Concert will mark the World
Day of Music, promoting the work
developed by the children and
teenagers that took part in this
project, showing all of the learning
process and the results that came
to be.

música \ music
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Educação e Mediação Cultural

Educação e Mediação Cultural

À Descoberta
da Música

Luz
de Palco
13 out 15h

21 out 10h
11 nov 10h

PT

EN

PT

EN

Os sons, ritmos e movimentos
são os elementos principais desta
oficina lúdica e divertida que
levará as crianças à descobertas
de novos sons, instrumentos,
movimentos e novas formas de
interação. Esta viagem passará
por clássicos infantis até melodias
originais e estimulantes.

The sounds, the rhythms and
the movements are the main
elements of this ludic and playful
workshop that will lead children
to the discovery of new sounds,
instruments, movements and new
ways of interaction. This journey
will go through classic children’s
melodies and even original and
stimulating ones.

A Equipa Técnica do Teatro
Municipal Baltazar Dias convida
a subir ao palco os jovens com
o objetivo de conhecerem
o universo teatral e as
possibilidades fantásticas que
este encerra. Pretende-se que os
jovens experimentem os diversos
mecanismos de iluminação e de
palco que compõem o espetáculo
teatral.

The technical team of the Baltazar
Dias Municipal Theatre invites
young people to walk up the
stage in order to get to know
the theatrical universe and
its countless possibilities. The
purpose of this is to make the
young people experiment with
the different lighting and stage
mechanisms that compose the
theater show.
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Educação e Mediação Cultural

Visitas
Orientadas
Escolas e Instituições

3, 11, 25 out
8 e 29 nov
20 dez
10h e 15h
Famílias

Educação e Mediação Cultural

PROJETO
PARTICULARidades
26 a 29 out
Tratado, A Constituição Universal
Momento - Artistas Independentes
Criação e encenação
Diogo Freitas

10 dez 10h
O Teatro Municipal Baltazar Dias promove a realização
de visitas orientadas ao edifício, incluindo a sala de
espetáculos, sala de espelhos, salão nobre, camarins e
áreas técnicas.
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+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt

O projeto de mediação e desenvolvimento de públicos
do TMBD realiza propostas paralelas relacionadas com as
temáticas abordadas no espetáculo.

+ info
teatrobaltazardias.funchal.pt
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Bolsas
de Criação
Artística
Artistic Creation Scholarship

PT

As Bolsas de Criação Artística, um
concurso promovido pela Câmara
Municipal do Funchal, tem
como objetivo apoiar criadores
que desenvolvam projetos nas
seguintes vertentes artísticas:
Artes Visuais, Artes Performativas
e Escrita.
Através desta iniciativa, o
Município pretende contribuir
para a consolidação das
atividades dos agentes culturais,
impulsionando a valorização das
artes e fomentando a criação
artística no Funchal.

EN

The Artistic Creation Scholarships,
is a contest promoted by the
Funchal City Hall, it has, as an
objective, to support creators
that develop projects in the
following artistic fields: Visual Arts,
Performing Arts and Writing.
Through this initiative, the Council
intends on contributing to the
strengthening of the activities
of the cultural agents, aiding
the appreciation of the arts and
fostering the artistic creation in
Funchal.

Dúvidas \ Questions:
bolsascriacaoartistica@funchal.pt
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Bolsa de Criação Artística 2022 – Artes Visuais

Photomem.co
Ana Marta Caldeira

88

PT

EN

Uma criação artística na
área das Artes Visuais que
incide sobre o Património
Cultural Material e Imaterial
da Comunidade Piscatória do
território funchalense. Este
projeto propõe explorar as
memórias, a identidade e o
património cultural inscrito nas
comunidades piscatórias do
Funchal, por via de uma proposta
criativa de fotografia participativa,
através de metodologias de
trabalho comunitário. Em
paralelo, potenciando o projeto
Foto Arquivista, desenvolverse-á um ciclo de micro-oficinas
de fotografia participativa
e comunitária facilitadas e
mediadas pela artista.

“Photomem.co” is an artistic
creation in the field of Visual Arts
which focuses on the cultural
heritage related to Funchal’s
fishing community. This project
seeks to explore the memories,
identity and the cultural
heritage imprinted into the
fishing community of Funchal,
through the creative proposal of
participatory photography, using
different methodologies involving
communitarian work.
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Bolsa de Criação Artística 2022 – Escrita

O mel sem
abelhas
Judite Fernandes

90

PT

EN

"O mel sem abelhas" era a
expressão, atribuída aos persas,
utilizada para designar a cana-deaçúcar, quando a encontraram
na Índia, cerca do século V a.C.
Este projeto visa desenvolver
uma novela ficcional curta,
cuja Luiza, a protagonista da
narração, é uma escrava que
chega à Madeira vinda da Guiné.
Esta novela foca-se no encontro
com o Atlântico, a ilha e os
artefactos do engenho, através da
construção de uma embarcação
com as cascas da cana-deaçúcar que, pacientemente,
começa a recolher e a armazenar,
ambicionando assim voltar a casa.

“O mel sem abelhas” (The honey
without bees) was the expression,
given by the Persians, used to
name the sugarcane, when it was
discovered in India, near the 5th
century B.C. This project focuses
on developing a short fictional
soap opera in which Luiza,
the protagonist, is a slave that
arrives at Madeira from Guinea.
This story focuses on a meeting
with the Atlantic, the island and
the sugarcane mill’s artefacts,
through the construction of a ship
made with sugarcane peelings
which the protagonist gathered
patiently, in hopes of returning
home.
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Bolsa de Criação Artística 2022 – Escrita

Uma fronteira é
uma orla ardente
Miguel Bonneville

92

PT

EN

“Uma fronteira é uma orla
ardente” pretende aprofundar
matérias que foram surgindo em
trabalhos anteriores: o estudo da
mística, a relação humano-animal
e a relação civilização-natureza.
Para além disso, este projeto de
escrita que procura recuperar a
ligação entre sujeito e paisagem,
parte da herança poética de São
Francisco de Assis.

“Uma fronteira que é uma orla
ardente” (A border that is a
blazing edge) has the purpose
to deepen subjects that rose
above in previous works: the study
of the mystique, the animalhuman relationship as well as the
nature-civilization relationship.
Furthermore, this project seeks
to rebuild the bond between the
individual and the landscape, all
within the poetic legacy of Saint
Francis of Assisi.
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Bolsa de Criação Artística 2022 – Artes Visuais

O Cinema e
a Cidade
Henrique Brazão
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PT

EN

“O Cinema e a Cidade” é o título
deste projeto que tem como
base a criação de um objeto
cinematográfico de média
duração, um filme na fronteira
entre o documentário e o cinema
experimental, no qual o Funchal
é protagonista, no princípio da
década de 20 do século XXI. Este
projeto audiovisual tem como
objetivo explorar a identidade da
cidade do Funchal: o seu passado,
presente e futuro. Para além
disso, esta iniciativa tem a atriz
madeirense Mariça da Silva, como
agente impulsionador da vertente
narrativa do projeto.

“O Cinema e a Cidade” (The
Cinema and the City) is the title of
this project that is based on the
creation of a cinematographic
object of average duration, a film
set in the border between the
documentary and experimental
cinema, in which Funchal is the
main character, all the way from
the 1920’s to the 21st century.
This audio-visual project has the
purpose of exploring the identity
of the city of Funchal: its past,
present and future. Furthermore,
this initiative has Mariça da Silva,
a Madeiran actress, as a driving
agent for its narrative.
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+

info

Visitas Guiadas \ Guided Tours
Conheça a história de um edifício com mais de um século de história,
um edifício invulgar e emblemático da nossa ilha, com muitos
segredos para descobrir em cada recanto.
Horário \ Schedule:
Segunda-feira \ Monday: 10h
Duração \ Duration: 45 min
Idiomas \ Languages: PT \ EN
Bilhetes \ Tickets:
Adultos \ Adults: 3,64€
Jovens \ Teens (11-17 anos\years): 2,64€
Senior 2,64€
Grupos (mínimo 10 pessoas) \ Groups (minimum 10 people): 2,64€
Crianças \ Children: gratuito \ free

Condições gerais
Não se efetuam reservas,
trocas ou devoluções.
O TMBD reserva o direito de
alterar a sua programação,
em casos de forças maiores.
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Terms and conditions
Ticket reservations, exhanges
or refunds are not accepted.
Teatro Municipal Baltazar Dias
reserves the right to change
its programme, in cases of
force majeure.

Recomendamos ao público
- Verificação dos bilhetes no ato de compra.
- Não é permitida a entrada na sala de espetáculo após o início
da sessão.
- Não é permitido qualquer registo fotográfico, vídeo ou áudio
durante os espetáculos.
- Agradecemos que desliguem os vossos telemóveis e todos os
aparelhos sonoros para prevenir interferências com o sistema de
som.
- Em alguns espetáculos poderão ser utilizadas luzes estroboscópicas
ou efeitos de fumo. Esta informação estará disponível na bilheteira e
nos materiais de divulgação.
- O bilhete deve ser conservado até ao final da sessão.
- Os menores de 3 anos não podem assistir a quaisquer espetáculos,
mesmo que acompanhados pelos pais (exceto em atividades
especificamente dirigidas a este público).

We recommend to the public
- Please check your tickets at the time of purchase.
- Entry not permitted in the venues after the beginning of the session.
- Photography, video or audio recording not allowed during the show.
- Please turn off your mobile phones and all sound devices to prevent
interference with the sound system.
- In some of the shows, strobe lights or smoke effects may be used.
This information will be available at the box office and in publicity
materials.
- The ticket must be kept until the end of the session.
- Children under 3 years of age cannot attend any shows, even
if accompanied by their parents (except in activities specifically
designed for this audience).
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Informações Acessibilidade

Planta Sala de Espetáculos

Aqui encontra, de forma mais detalhada, os aspetos nos quais
trabalhamos para promover a acessibilidade física, social e
intelectual.

Bilhetes
Alguns bilhetes podem ser comprados online. No entanto, se preferir,
pode dirigir-se à bilheteira do TMBD, ligar para o número 291 220 416
ou enviar email para bilheteira.baltazardias@funchal.pt de forma a
obter informações detalhadas sobre o processo de compra e reserva
de bilhetes.
Acesso a Mobilidade Reduzida
A Sala de espetáculos tem 2 lugares na plateia para público em cadeira
de rodas e um lugar para acompanhante. Dispomos também de casas
de banho adaptadas.
Audiodescrição
Em alguns espetáculos do TMBD, as pessoas cegas e com deficiência
visual, poderão contar com sessões de audiodescrição onde, através de
uma narrativa, se faz uma descrição objetiva de todas as informações
que apreendemos visualmente e que não são percetíveis através da
audição do texto.
Língua Gestual Portuguesa
O TMBD integra na sua programação sessões de espetáculos com
interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Se for surdo e domina a
Língua Gestual Portuguesa, haverá uma pessoa qualificada da equipa
do TMBD para recebê-lo. Esta pessoa estará disponível para prestar
todas as informações e proporcionar um ambiente acolhedor.
Cães-Guia
Agradecemos que esta informação seja enviada antecipadamente de
modo a garantir um lugar confortável reservado para si e para o seu
cão-guia.
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lugar disponível \ available seats
lugares de visibilidade reduzida \ low visibility seats
lugares para cegos \ free seats for blind people
2 lugares para pessoas em cadeira de rodas \ 2 seats for wheelchair user
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Newsletter
TMBD
Sabia que pode receber todos os eventos semanais
do Teatro Municipal Baltazar Dias por email?
Para receber mais informações sobre os eventos que serão
apresentados no TMBD, subscreva a nossa newsletter através do
QR Code e receba informações sobre os eventos com periodicidade
semanal.

Esteja a par de todas
as novidades!
Subscreva aqui
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