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É com muito gosto que vos convidamos a entrar neste novo 
Teatro Baltazar Dias.
 
O Funchal não podia viver sem uma sala de espetáculos 
digna desse nome. Uma sala que conjugasse o charme 
de antigamente com a dinâmica dos novos dias, o bom 
gosto adquirido como imagem de marca e a vitalidade de 
acompanhar as tendências e de querer fazer sempre mais e 
melhor. A regeneração do Baltazar Dias, como a vemos hoje, 
já é um legado que fala por si. Mudar não foi começar do 
zero, Nem podia, numa casa com tamanha História. Foi manter 
a identidade, fazendo-a andar no tempo.
 
O Teatro estava Empoeirado, entorpecido, alheio à espuma 
do tempo. É com muito orgulho que o trouxemos aos 
nossos dias. Hoje, o Baltazar Dias é uma casa de ideias, de 
oportunidades, de ofertas, de criatividade. Uma casa com a 
qual os funchalenses e os madeirenses voltaram a poder 
contar para assistir a tudo o que de melhor se vê por esse 
país fora. Esta agenda, apetecível na forma, pulsante no 
propósito e desafiante no conteúdo é uma prova cabal disso 
mesmo. O Teatro viajou ao futuro e o Funchal apanhou a 
viagem que o vai tornar na Capital Cultural do Atlântico.
Venham connosco!

Presidente da câmara Municipal do Funchal
Paulo Cafôfo
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“Soprou Vento Leste”

Danae & Kiveli Dorken        
(Grécia)

“Dez mil seres”

Artur Pizarro & 
Rinaldo Zhork 
(Portugal e Itália)

Genesis Piano 
Project

Música de Câmara  
Orquestra Clássica 

da Madeira

“AGRAVADOS”

Victor Costa, um legado musical

Homenagem 
ao Maestro 
Víctor Costa

Artes e Ofícios 
Tradicionais 
Reconhecidos 
desde 1850 
genuínos até hoje

Música de Câmara 
Orquestra 
Clássica da 
Madeira

Carles Lama & 
Sofia Cabruja 

(Espanha)

Pascal Rogé 
& Ami Hakuno 
Rogé (França 
e Japão)

Comissão de 
Proteção de 
Crianças e 
Jovens do 
Funchal

Galina & Irina 
Chistiakova
(Rússia) 

Novembro
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>Mundo
alternativo

7 a 17 setembro

Exposição com jogos de sombras mágicas e esculturas. 
Trata-se de uma exposição diferente de tudo o que Marcos 
Milewski tem feito até agora a nível técnico e conceptual. 
As esculturas têm uma visão do pintor, mais interessado em 
texturas, cores e efeitos de transparência do que no volume 
puro. Uma exposição que coloca em interação a pintura 
e a escultura. Este espetáculo conjuga várias vertentes 
artísticas como música, teatro e artes plásticas, dando 
especial ênfase a talentos da Região Autónoma da Madeira.

Terça a Sábado 
9h às 17h30 

With magical shadow games 
and sculptures, this exhibition is 
different from everything Marcos 
Milewski has done so far in a 
technical and conceptual level. 
The sculptures communicate 
the painter’s vision, more 
interested in textures, colours 
and transparency effects rather 
than in volume. Promoting 
the interaction of painting and 
sculpture, this show combines 
several artistic skills such as 
music, theatre and visual arts, 
with an emphasis on local 
talents.

Exposição | exhibition

Tuesday to Saturday

entrada livre
Free EntranceSalão nobre | noble hall

marcos milewski



>Matt Adomeit 

É um contrabaixista e bandolinista 
americano, atualmente a viver 
em Amesterdão. Com formação 
em música clássica, jazz e folclore 
americano, combina estes géneros 
nas suas composições.
Matt concluiu a sua licenciatura em 
contrabaixo Jazz no consagrado 
Oberlin College and Conservatory’s, 
onde também fez a sua licenciatura 
em Economia. 

Concerto | Concert Concerto | Concert

>Tristan Renfrow 

Estudou percussão clássica e 
jazz sob a direcção de Dane 
Richeson e do aclamado pianista 
Bill Carrothers na Lawrence 
University. É baterista, freelancer 
e compositor com interesse em 
improvisação avant-garde.
Recentemente ganhou os 
prémios Mechelen Jazz Contest; 
Utrecht Jazz competition; 
International Jazz Award Zealand 
e Leiden Jazz Award.

14 15

>André Santos, Tristan Renfrow 
e Matt Adomeit

Depois do seu disco de estreia, “Ponto de Partida”, o guitarrista madeirense 
André Santos escreveu um novo rol de canções para o seu trio com o 
baterista Tristan Renfrow e o contrabaixista Matt Adomeit, revelador 
das várias facetas do guitarrista no jazz, rock e folk.

After his debut album, titled “Ponto de Partida”, the Madeiran guitar 
player André Santos wrote a new set of songs for his trio with the 
drummer Tristan Renfrow and the contrabass player Matt Adomeit, 
showing the various facets of the guitar player in jazz, rock and folk. 

>André Santos  
 
Lançou em 2013 o seu primeiro disco, “Ponto de Partida”, com o 
mesmo quarteto com que recebeu o ‘Melhor Combo’ na 25ª edição do 
Prémio Jovens Músicos. Em Março de 2014 gravou o primeiro disco 
com Mano a Mano, banda que co- lidera com o seu irmão, também 
guitarrista, Bruno Santos. Em Setembro de 2014, mudou-se para 
Amsterdão para fazer o mestrado em ‘Jazz Studies’ no Conservatorium 
van Amsterdam.   

11 setembro

Classificação M/6 anos 19h

Apresentação do album 
“vitamina D”

10€

Album Release



No âmbito das celebrações dos 40 anos de Autonomia, o espetáculo tem 
por objetivo ser uma viagem encantatória pelos mais variados aspetos 
da ilha da Madeira, passando por elementos da natureza, cores e sons, e 
pelo trabalho e coragem da sua gente. Este espetáculo tem como fundo 
musical temas de autores madeirenses, aos quais o público não ficará 
certamente indiferente. 

“Madeira. In the centre of colour, the sound”
This show aims to be an enchanted journey 
through the most varied aspects of Madeira 
Island: passing by the elements of nature,
colours and sounds, through the work and courage 
of its people, having as musical background 
various themes of Madeiran authors, which will 
certainly delight the audience.

Espetáculo | Show

“Madeira. No centro 
da cor, o som”

16 a 18 setembro

Direção Artística, Coreografia e 
Figurinos: Henrique Amoedo

Assistente de coreografia 
e Ensaiador: Telmo Ferreira

Música: Autores madeirenses. 
Vítor Sardinha

Desenho de Luz: Henrique Amoedo 
e Maurício Freitas

Fotografia: Júlio Silva Castro

entrada livre | Free entrance

16 e 17 set.21h30
18 set.18h



Abertura da 
Temporada 
Artística

ansa/ocm

18 19

24 setembro

>Orquestra Clássica da Madeira

Para o concerto inaugural de temporada, a ANSA/
OCM, tem o prazer de ter como convidados dois ilustres 
músicos do panorama internacional que têm pisado 
os mais cobiçados palcos do mundo, com as melhores 
orquestras da atualidade. 
Alexander Buzlov no violoncelo, laureado nos principais 
concursos internacionais e Gianluca Marcianò que estará 
na direção de duas obras magníficas do repertório 
sinfónico.

For this season’s opening concert the Madeira Classical 
Orchestra is proud to present two renowned guest musicians of 
the international music panorama, who have already performed 
with the best contemporary orchestras. The cellist Alexander 
Buzlov, winner in many international competitions, and Gianluca 
Marciano, who will be conducting two magnificent works of the 
symphonic repertoire. 

20€

Classificação 
M/ 6 anosOrquestra clássica da madeira

Asociação de notas e sinfonías atlânticas

Concerto | Concert 

18h

Artistic Season Opening
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>Dia Mundial 
do Turismo 

Mostra de 
Produtos 
Tradicionais

Sublinhando o vasto potencial do 
sector do turismo como agente 
de mudança positiva nos países e 
comunidades de todo o mundo, este 
dia é dedicado ao tema “Turismo para 
TODOS – promover a acessibilidade 
universal”.
Uma ideia da Divisão de Cultura 
e Turismo que tem como objetivo 
dar a conhecer a originalidade dos 
produtos regionais através de uma 
mostra de produtos tradicionais.

27 Setembro

Highlighting the vast potential 
of the tourism sector as a 
positive change agent in the 
countries and communities 
around the world, this year’s 
celebrations are dedicated 
to the theme “Tourism for 
ALL – promoting universal 
accessibility”. Funchal City Hall 
joins this event, promoting 
an exhibition of traditional 
products, showing the 
uniqueness of the regional 
products.

World Tourism Day

foyer | átrio



22 23

Este espetáculo é da 
responsabilidade do 
compositor e barítono 
João Alves, antigo 
estudante da Universidade 
de Wolverhampton. O 
concerto conta ainda com 
a participação das cantoras 
mezzo-soprano Ester 
Câmara e a soprano Cláudia 
Sardinha e com encenação 
de Eduardo Molina.

Geral | General
17€

Assinante Diário 
de Notícias, 
Estudantes e 
Crianças | Children
and Students 
15€

Organized by the composer and 
baritone João Alves, a former 
student of the University of 
Wolverhampton, the concert 
features the participation of two 
singers, the mezzo-soprano Ester 
Câmara and the soprano Claúdia 
Sardinha, with staging by Eduardo 
Molina.

Classificação M/6 anos

Espetáculo | Show

&>João Alves  
Friends

29 e 30 Setembro

21h3019h30

“a Show 
of Three 

Halves II”

PRODUTOR João Alves
DIRETOR ARTISTICO Eduardo Molina
CO-ENCENADORA Debra Meftah
CENÓGRAFia Guareta Coromoto & 
Bárbara Sousa 

SOLISTAs 
Cláudia Sardinha Mezzo-Soprano 
Ester Câmara Soprano 
João Alves Barítono 

CONVIDADOS  
Adler Pereira Pianista
Volodymyr Kerekesh  Dançarino 
Marina Menezes Dançarina

JOVES COMBO 
Alexandre Andrade Saxofone 
Christina Diaz Piano 
João Sousa Double Bass
Nelson Sousa Trompete 
Paulo Gouveia Bateria
Pedro Pinto Trombone 
Vitor Anjo Guitarra
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Concerto Tutti - 
Dia Mundial da Música 
da Orquestra Clássica 
da Madeira

 
Concerto de Música de 
Câmara da Orquestra 
Clássica da Madeira

Espetáculo Musical da 
Orquestra do Ponteado 

e dos Machetes de Machim

Neste espetáculo poderá 
assistir a peças de 

compositores madeirenses 
escritas essencialmente 
para instrumentos como 
braguinha, rajão e viola 
de arame, com arranjos 

para orquestra de 
cordofones madeirenses. 

Este espetáculo conta com 
a direção do Professor 

Roberto Moniz.
 

In this show you can see 
pieces of Madeiran composers, 

written for traditional string 
instruments with arrangements 
for the Madeiran chordophones 

orchestra. This concert will 
be directed by the Professor 

Roberto Moniz.

Classificação etária 
M/6 anos

1 out. 18h
20€

2 out. 21h30

5 e 19 de Out. 21h30
10€

II Convenção 
Comportamentos Aditivos 
e Dependências da Madeira

Nesta convenção regional será discutida uma temática 
transversal a toda a sociedade – as dependências. O 
programa contará com a participação do Dr. Fernando 
Mora, Eng. Alexandre Rebelo, Dr. João Goulão, 
Dr. Licínio Santos e a Prof. Manuela Grazina. 
Serão apresentados temas como patologia dual e 
interações medicamentosas, qualidade dos serviços 
de saúde mental, problema mundial das drogas: 
novas tendências e abordagens, drogas sintéticas, 
investigação farmacogenética e disfunção energética 
na terapia das edições.

6 a 7 outubro

9h às 18h

This regional convention will discuss a theme that comprises 
the entire society – dependencies. Various presentations and 
posters will be shown, on topics such as dual pathology and 
drug interactions, quality of mental health services, global 
drug problem: new trends and approaches, synthetic drugs, 
pharmacogenetics investigation and energy dysfunction in 
addiction therapy.

Conferência | Conference

7,50€

Entrada Livre mediante 
inscrição: cra.funchal@isjd.pt

foyer

Sala de espetáculo
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1 
comediante
piano
título estúpido

Este espectáculo não tem pretensão de consagrar como pianista 
alguém que o não é. Tem por sua vez a ambição de criar uma 
forma nova de Stand-up comedy, em que comédia e concerto se 
misturam, pois só com uma postura assumidamente descontraída 
se poderá perdoar alguma imprecisão das interpretações das 
melodias ao piano.
Ainda assim, neste espectáculo cabe Palma, Beethoven, Bach e 
“Funky Town”, Michael Nyman e Mozart, Greenday, Rui Veloso, 
George Gershwin e Atirei o Pau ao gato. Há muitas histórias de 
pianistas misturadas pelo meio, como a crónica tendência para 
a loucura dos compositores românticos e a sua ascenção como 
primeiros “sex symbols” da música... Há depois também muita 
história sobre o piano em si. Sim. O Piano. Porque foi inventado. 
Quando e como. O que realmente quer dizer “piano” porque é 
que o nome original do instrumento é: “un cimbalo di cipresso di 
piano e forte”.

This show has no intention of acclaiming as a pianist someone who is 
not. The ambition is to create a new form of stand-up comedy, where 
comedy and concert come together, because it is only with a relaxed 
attitude that you can forgive any imprecisions in the interpretations of 
the melodies on the piano.
In this show you can hear themes from Beethoven, Bach and “Funky 
Town”, Michael Nyman and Mozart, Greenday, George Gershwin and 
others. Then, there is also the history about the piano itself. Yes. The 
piano. Why it was invented. When and how. What the word piano really 
means and why its original name was: “un cimbalo di cipresso di piano e 
forte”.

8 e 9 outubro

“ADORO 
QUANDO UM 
PIANO DÁ 
CERTO!”

Espetáculo | Show

de Pedro Ribeiro

21h30 19h



 
Projetado por Oscar Niemeyer em colaboração com o arquiteto português 
Viana de Lima, na década de 60 do século XX, o complexo turístico do  hotel 
e Casino da Madeira constitui uma obra maior da arquitetura do movimento 
moderno e a única que o arquiteto brasileiro construiu em solo português. 
Muitas questões têm sido levantadas sobre o protagonismo que cada um 
dos arquitetos teve na elaboração do projecto, os créditos da sua autoria, a 
presença ou ausência de Niemeyer na Madeira, o papel do designer Daciano 
Costa na concepção dos interiores ou, ainda, os reflexos que a obra teve no 
turismo insular e na sua arquitectura hoteleira. Integrada nas comemorações 
do dia da arquitectura, e tendo como convidados um painel internacional de 
especialistas sobre o tema, a Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos 
levará a cabo uma conferência/debate que abordará não só estas como 
muitas outras questões relacionadas com a mais notável obra de arquitetura 
na Madeira do século XX.

Designed by Oscar Niemeyer in collaboration with the Portuguese architect Viana 
de Lima, in the 60’s, the hotel and Casino of Madeira are a major architecture 
work of the modern movement and the only one that the Brazilian architect built 
in Portugal. Many questions have been raised about the role that each of the 
architects had in the elaboration of the project. The Architects Association will host 
a conference/debate that will address these and many other issues related to the 
most outstanding work of architecture of the 20th century in Madeira.

Conference: Niemeyer in Madeira

>Encontro Regional de Cultura 
e Turismo Acessível

Visa proporcionar aos participantes um espaço de criação de sinergias 
e dinâmicas entre diversas áreas e setores relacionados com Cultura e 
Turismo Acessível, através da apresentação de casos de sucesso, bem 
como problematização e contextualização do tema.
Temáticas a abordar: Acessibilidade, Artistas e Cultura; Promovendo a 
acessibilidade nos espaços culturais; Diversidade Cultural; Património e 
Acessibilidade Universal; Políticas e estratégias de turismo acessível.

20 e 21 Outubro

The goal is to provide the participants 
a space to create synergies and 
dynamics between various fields 
and sectors related to Culture and 
Accessible Tourism, through the 
presentation of success cases, 
as well as the questioning and 
contextualization of the theme. 

Themes: Accessibility, Artists and 
Culture; Promoting accessibility in 
cultural spaces; Cultural Diversity; 
Heritage and Universal Accessibility; 
Accessible Tourism Policies and 
Strategies.

9h às 17h30Sala de espetáculos

Entrada Livre mediante 
inscrição: 

teatro.municipal@cm-funchal.pt

*horário por definir

30 31

>Ordem dos Arquitetos
Conferência: NIEMEYER NA MADEIRA

14 Outubro
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“Of Mice and Men” is a show based on a book 
written by John Steinbeck in 1937, which tells 
the tragic story of George and Lennie, two 
farm workers in California during the Great 
Depression (1929-1939). George and Lennie 
are friends, but very different. George is 
short, thin and smart. Lennie is very strong 
but tremendously ingenuous. The only thing 
that bonds them is their friendship, the fact 
that both were marginalized by the system, 
as well as they are both men without nothing 
in life and no family.
In a plot full of masculine tension, the only 
woman in the play is Mae, Curley’s wife, who 
is the boss’s son. The main conflict of the plot 
is about her character.

Geral | General: 15€
Estudantes | students: 10€

“Of Mice 
and Men”

27 | 28 | 29 out.
18h e 21h

30 out.
18h
 

Teatro | Theatre

27 a 30 outubro

>Representada em inglês
>Performed in English

é um espetáculo baseado num livro escrito por John Steinbeck em 1937, que conta 
a história trágica de George e Lennie, dois trabalhadores rurais na Califórnia 
durante a Grande Depressão (1929-1939). George é baixo, franzino e esperto, e Lennie 
é dotado de força física, mas com uma tremenda ingenuidade. Além de marginalizados 
pelo sistema, o que os une é a amizade e o fato de serem homens sem família. Num 
enredo repleto de tensão masculina, a única mulher em cena é a esposa de Curley, 
o filho do patrão e é sobre ela que se estabelece o clímax da trama.
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Música de Câmara 
Orquestra Clássica 
da Madeira

2

30

10€

>Conferência da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens do Funchal

21h30

21h30

Concerto | Concert

10 novembro

9h às 17h30

Dr. Daniel Sampaio

Formado em Medicina pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa e 
doutorado na especialidade de Psiquiatria. 
Professor Catedrático de Psiquiatria e Saúde 
Mental da mesma Faculdade, tendo atingido a 
jubilação em 2016.

Diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital 
de Santa Maria entre 2014 e 2016 e co-
fundador das sociedades científicas Núcleo 
de Estudos do Suicídio, Núcleo de Doenças 
do Comportamento Alimentar e Sociedade 
Portuguesa de Suicidologia.

DRa. Paula Nobre 
de Deus

Licenciada em Serviço Social,
Docente Universitária, Assistente 
Social, Deputada na X Legislatura

Membro da Direcção da 
Associação de Amigo da Criança e 

da Família “Chão dos Meninos”

Pós-Graduações em Terapia 
Familiar Sistémica, Sociedade de 

Terapia Familiar e Psicoterapeutas, 
Sociedade Portuguesa de 

Psicoterapias Breves

Entrada Livre | free entrance

Átrio | Foyer

Madeira Classical Orchestra
Chamber Music
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”Soprou 
Vento 
Leste”

 

Classificação – M/6 anos

Teatro | Theatre

3 e 4 novembro

Texto de Lília Bernardes com 
dramatologia e direção de 
Eduardo Luiz.

Uma história com personagens contraditórias, 
mas que no fundo todas elas se encontram 
ligadas a um fio condutor – a viagem, o espaço 
onde vivem, as diferenças entre dois tipos de 
vida e uma paisagem forte.
O que poderá ser considerado desencanto em 
relação à personagem Celeste – é a realidade de 
muitas mulheres. Resta-lhes ficar à espera que 
sopre, outra vez, vento leste.

A story with contradictory characters, 
which are all connected to a common 
thread – the journey, the space 
where they live, the differences 
between the two lives, a strong 
landscape. 
What may be considered 
disenchantment towards the 
character of Celeste – is the truth 
many women go through. What is 
left for them is to keep waiting that 
the East Wind blows once again.

18h e 21h30

Público em geral | general: 10€
Associados | associated: 8€
Crianças | children: 5€

21h30Teatro | Theatre
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The five concerts present a combination of 
world known famous artists together with young 
progressing stars. This edition is mainly dedicated 
to four hands piano plays and two pianos, showing 
various styles and composers with important plays 
in headline.

> Artur Pizarro & Rinaldo Zhok 
(Portugal/Itália)

Recital de dois pianos
“¡Viva España!”

Obras de Bizet, Albéniz, Falla, 
Infante, Cassadó, Longas13

18h

NOVEMBRO
Madeira PianoFest 
2016

Os cinco concertos deste festival 
representam uma combinação de 
estrelas mundiais consagradas e 
jovens estrelas em plena ascensão. 
Esta edição é dedicada sobretudo 
a obras para piano a quatro 
mãos e para dois pianos, ostenta 
uma grande variedade de estilos e 
compositores, com várias obras 
importantes em destaque. 

5 a 13

Two Piano Recital
“ Viva España!”

Works by Bizet, Albéniz, Falla, 
Infante, Cassadó, Longas

Compra antecipada | Before concert day - 12€ 
No dia do concerto | On the concert day  - 15€ 

3 concertos diferentes à escolha | 3 diferent concert - 30€
Sócios da AACMM, da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas - 7,5€ 

Estudantes | Students - 5€ 
Crianças | children (7 - 12 anos | years) acompanhadas por adultos - 

entrada livre | free entrance

Alunos da Direção de Serviços de Educação Artística e 
Multimédia e os do Conservatório - entrada livre (está sujeito à 
disponibilidade da sala)

concertos | concerts
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> Pascal Rogé & Ami Hakuno Rogé 
(França/Japão)

Recital de piano a solo e a quatro mãos. Obras de 
Poulenc, Satie, Debussy, Ravel. Vão interpretar “La 
Belle Excentrique” e o bailado “Parade”

 
> Galina & Irina Chistiakova 
(Rússia)

Recital de dois pianos com pianistas russas 
formadas pelo Conservatório de Música de 
Moscovo e com diversos prémios conquistados. 
encontram-se a prosseguir os estudos em 
Itália e Alemanha. O programa inclui obras 
de Mozart, Brahrris, Arensky, Rachmaninov.

> Carles Lama & Sofia Cabruja 
(Espanha)

Recital de piano a quatro mãos
Celebrando o 100º aniversário da morte do 
compositor e da estreia da ópera E. Granados 
Goyescas Opera (Arranjo de A. Espinosa)

> Danae & Kiveli Dorken 
(Grécia)

Recital de piano a quatro mãos com duas 
jovens irmãs. No programa merece 
referência especial a “Sagração da 
Primavera”, de Stravinsky. Inclui também 
obras de Mozart, Schubert, Grief, Stravinsky6

18h

18h

18h18h
9

12

5
Four hands piano recital.
This concert celebrates the 100th 
anniversary of the composer’s death and the 
premiere of the opera E. Granados Goyescas 
Opera (Arrangement by A. Espinosa).

Four hands piano recital by two young 
sisters. On the program, the four hands 
piano version of “The Rite of Spring” by 
Stravinsky deserves a special mention. 
Includes works by Mozart, Schubert, Grief, 
Stravinsky.

Two piano recital performed by Russian 
pianists who studied at the Moscow Music 
Conservatory. Nowadays, one of pianists 
is studying in Italy and the other one in 
Germany. Both have won more than twenty 
awards individually. Works by Mozart, 
Brahrris, Arensky, Rachmaninov.

Four hands and solo piano recital. Works by 
Poulenc, Satie, Debussy, Ravel. The piece “La 
Belle Excentrique” and the ballet “Parade” 
will be interpreted.



>Genesis Piano Project

11 novembro

23 novembro

21h30

Concerto | Concert exposição | exhibition

Angelo Di Loreto and Adam 
Kromelow share the same taste 
for the piano and admiration for 
Genesis, the British progressive 
rock band in the 70’s. It was 
at the Manhattan School of 
Music that these two pianists 
met and from the moment 
they discovered a common 
passion for Genesis, decided to 
rearrange and adapt the songs 
of the band to their pianos. 
The result of this combination 
was the creation of a musical 
structure similar to classical 
music with rock.

           

Novamente em Portugal, Angelo Di 
Loreto e Adam Kromelow são dois 
músicos que partilham o gosto pelo  
piano e a admiração pelos Genesis, a 
banda de rock progressivo britânica 
da década de 70. Foi na Manhattan 
School of Music que estes dois 
pianistas se conheceram e a partir do 
momento que descobriram a paixão 
comum pelos Genesis resolveram 
recompor e adaptar as músicas 
aos seus pianos. O resultado desta 
combinação foi a criação de uma 
estrutura musical próxima da música 
clássica com laivos de rock. 

 
21h30
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Víctor Costa, um legado musical
 
Na exposição poderá visitar um vasto espólio de grande importância para a 
historiografia musical. O espólio é o reflexo do brilhante percurso artístico e 
académico deste homem da música, autor do Hino da Região. Será possível 
observar fotografias, cartas, recortes de jornal e partituras originais do 
maestro e compositor Víctor Costa.

Realizada pela Câmara Municipal do Funchal em colaboração com a CRIAMAR, de 
Norberto Gomes e Lígia Chagas, a cidade presta a sua merecida homenagem.
Victor Costa é um músico, com uma obra publicada extraordinária, que 
prestigia o país, Esteve nos teatros da Alemanha, da Áustria, de Israel, entre 
outros. A sua voz foi considerada, a nível mundial, uma das grandes vozes. 

11 a 27 novembro

9h às 17h30

entrada livre | Free entrance

Homenagem ao Maestro 
Víctor Costa

Segunda a sábado 
Monday to saturday

In this exhibition we can see many assets of 
great relevance to the music history, reflecting 
a brilliant artistic and academic development 
of this gentleman who is also de composer of 
Madeira’s Region hymn. 

It is a tribute by the City Hall of Funchal  in cooperation with CRIAMAR 
(association of social solidarity for the development and care of children and 
youth). Considered a world’s great voice, the city of Funchal is proud to pay 
him a merited tribute.

salão nobre | noble hall
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“DEZ MIL
SERES”

Direção e coreografia
Clara Andermatt
   
Música original
Jonas Runa 
   
Colaboração na dramaturgia 
e estereogramas
Jonas Runa 
   
Intérpretes
Aléxis Fernandes
Bárbara Matos
Joana Caetano 
Mickaella Dantas 
Rui João Costa 
Pedro Alexandre Silva 
Sofia Marote 
Telmo Ferreira
   
Poema Fonético
Baseado no poema Ursonate 
de Kurt Schwitters
      
Figurinos e desenho de luzes
Maurício Freitas 
   
Costureira
Fátima Trindade
   
Fotografias
Júlio Silva Castro
   
Direção artística
Henrique Amoedo
   
Realização
Associação dos Amigos da Arte 
Inclusiva - Dançando com a 
Diferença

18 A 20 Novembro

espetáculo | Show

18 nov. 10h e 15h
19 nov. 21h30
20 nov. 18h

Público em Geral | general – 10€

Crianças | children 

(0 - 6 anos | years) – 3€

crianças | children 

(7 - 12 anos | years), 
estudantes | students, 
pessoas com deficiência 
e seniores | senior (+65) – 5€ 

Associados do Dançando 
com a Diferença – 7,50€ 
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“Iniciámos este processo fora do estúdio. Caminhos, trilhos, serra, 
mar... vimos esculturas, pedras preciosas e rudes, sentimos a chuva, 
abrigámo-nos do calor, pisámos a terra, as pinhas, cheirámos as 
folhas, ouvimos os sons, imitámos as árvores e os pássaros, tocámos 
na lama. Apercebemo-nos dos pormenores, do espaço, e do tempo. 
Despertámos os sentidos, descobrimos novos sentidos e questionámos 
o aparente sem sentido. Aproximámo-nos das Coisas!
Foi uma viagem labiríntica em direção ao pormenor, esse que não tem 
fim, que se vai subdividindo até ao desconhecido infinito.
Há outras formas de ver, de pensar, de ouvir, de rir, de fazer e de 
viver. Basta estar em perpétua criação.”

No pensamento chinês, Dez Mil significa a 
multitude, o ilimitado ou infinito, mas para 
o compreender temos que abandonar a 
importância que damos à Origem: Deus como 
origem do mundo e da Vida; O Big Bang como 
origem do Universo; O artista como origem 
da Obra de Arte e da Criação Artística

This piece goes to a mysterious place 
where shapes come across in an 
infinite number of variations. It travels 
to the details, to the cut, to the filigree, 
to the inner light of each one. Strange 
beings dedicated to actions, that only 
the imagination can make sense.

Jonas Runa

Clara Andermatt
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Relevo

Percurso
Setembro de 2001 - Projeto “Dançando com a Diferença” 
Nasce na Direção Regional de Educação Especial e Reabilitação
Junho de 2007 - Criação da Associação 
Amigos da Arte Inclusiva

Espetáculos 
Bichos (2016)
Madeira. No centro da cor, o som (2015)
Dez Mil Seres (2012) 
Uma em 10 (2012) 
Endless (2012) 
Máquina Letal (2011)
Wing Wong or Ping Pong (2011) 
Desafinado (2011) 
Romeu e Julieta (2009)
Grotox (2009)
Beautiful People (2008)
Tempus Incertus (2007)
1 Apaixonado (2006)
Levanta os braços (2005)
Insónia (2004)
Exílio (2004)
Menina da Lua (2003)
Memórias (2003)
Passion (2003)
9x9 (2002)

Palcos
Festival Çilgin Sanat - Arts en Folies em Istambul  
Teatro Viriato
Festival Idem em Madrid
Centro Cultural São Paulo
Teatro Camões
Teatro Municipal São Luiz 
Teatro Carlos Alberto
Teatro Nacional São João
Festival “Ao alcance de todos” na Casa da Música do Porto
I Festival Internacional de Arte sem Barreiras no Teatro 
Sesi Minas - Belo Horizonte 
Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo
Teatro Maria de Matos
Palácio da Cultura de Melz - Moscovo

Destaque 
19 coreografias de diferentes criados e já atuaram em 
aproximadamente 60 cidades, em 20 países

Distinções
2º melhor coreografia “Desafinando” de Paulo Ribeiro 
apresentado em Portugal, em 2011, atribuída pelo 
Semanário Expresso
Prémio Acesso Cultura Acessibilidade Física - 2016

Coreógrafos
Maurício Freitas
Henrique Amoedo
Clara Andermatt
Paulo Ribeiro
Elisabete Monteiro
Henrique Rodovalho
Ivonice Satie
Arthur Pita
Luísa Aguiar
Carolina Teixeira

Conceito
Fusão de inclusão social, 
dança contemporânea e 
excelência artística 

Dançando com a Diferença
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CONTIGO 
TEATRO

 
a partir da Comédia de Rubena, Auto 
de Mofina Mendes, Auto da Feira, 
Quem tem Farelos? e Romagem de 
Agravados – de GIL VICENTE.

24 de nov. 21h30
25 de nov. 11h, 15h e 21h30
26 de nov. 21h30
27 de nov. 18h

Teatro | Theatre

“AGRAVADOS”

Dramaturgia | Encenação
Gisela Cañamero 
Assistência à Encenação
Fernanda Gama 
Produção | Elenco
Contigo Teatro 

  
público em geral: 10€
Seniores, estudantes e grupos: 7,50€
Escolas mediante marcação prévia: 3€
  
General Public: 10€
Senior, Students and Groups:7,50€

24 a 27 novembro
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Crianças, 
Famílias 
e Escolas

 

Gil Vicente: Quem foi?
Apontado como o primeiro grande dramaturgo português, além 
de poeta. Enquanto homem do teatro, parecer ter também 
desempenhado as tarefas de músico, ator e encenador.
 
Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Mas será Gil 
Vicente o seu fundador absoluto?
1477 - a autoridade eclesiástica consente a representação piedosa 
associada ao teatro liturgico no natal e nas festas dos reis
1451 – existência de momos considerados como quadros vivos. Foi 
organizado momos na partida da infante D. Leonor para Alemanha.
1516 – obras de Anrique Mota publicadas no “Cancioneiro Geral” são 
autênticas farsas que podem ser perfeitamente representadas.
 
Espetáculo baseado nas obras
- Comédias de Rubena (1521)
- Auto de Mofina Mendes (data desconhecida) 
- Auto da Feira (1526 ?) 
- Quem tem farelos? (1515)
- Romagem dos Agravados (1533) 

O que é?
Este espetáculo apresenta uma alegoria, sendo a sua composição 
processional. O tema é a peregrinação dos descontentes 
incluindo sete pares de personagens. A característica comum 
destas figuras populares e outras de nível social mais elevado é a 
de se queixarem, ilustrando o descontentamento e a insatisfação 
humana.  

Destaque
Romagem dos Agravados
 
Classificação da obra
Farsa de caracter satírico
 
Temas da Crítica
Igreja
Nobreza
Costumes Sociais

Contigo Teatro
Mantendo-se fiel às suas origens, a companhia tem como fins es-
pecíficos a realização e produção de espetáculos de teatro nas suas 
diferentes formas e visões, destinando-se a todo o tipo de público, 
com especial destaque para a camada adolescente.

Espetáculo “Agravados” de Gil Vicente
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retrato

 
Natural de Câmara de Lobos, onde nasceu em 1939.
 

Formação Musical
- Seminário Diocesano
- Academia de Música e Belas Artes da Madeira
- Escola Superior de Música de Munique
- Curso de aperfeiçoamento em Salzburgo e Viena
 

Atuações
- Tournée de concertos por Israel
- Tenor lírico no Teatro Estadual de Augsburg onde participou 
nas óperas “O Trovador”, “Tosca!, “Manon Lescaut” e “Força do Destino”
- Checoslováquia onde atuou diversas vezes e obteve significativo êxito, 
sobretudo como tenor no “Requiem” de Verdi
- Teatro alla Scalla de Milão
- Teatro D. Luis, acompanhado pela Orquestra Filarmónica de Lisboa
- Festivais Camonianos de Lisboa
- Teatro da Trindade onde desempenhou o papel principal da opereta 
“Conde de Luxemburgo”
 

Composição
- Admissão na Sociedade de Compositores Alemães
- Comemorações do IV Centenário da 1º Edição dos Lusíadas, Victor 
Costa musicou 14 sonetos de Luis de Camões.
- Autor do Hino Regional da Madeira
- Oratórias em Português
- Cem canções eruditas para canto e piano
 

Docência
Professor de Canto no Conservatório 
de Música da Madeira

 
 

Talento
Canto
Piano

Composição
Produção Teatral

Representação
  

Formação
- Curso “Acting in Musical Theatre” na 

Guidhall School of Music & Drama
- Canto no Conservatório das Artes
- Curso “Music and Popular Music” 

na Universidade de Wolverhampton 
 

Atuações
- Estreia a solo no Teatro Baltazar Dias 

com o espetáculo “A Show of three halves” em 2015
- Diversos festivais e teatros musicais, em que se 

destacam as atuações como solista com a Orquestra 
Clássica da Madeira e a Banda Militar da Madeira

 

Baltazar dias apoia novos talentos

>João Alves
Nasceu em 1992

João Victor Costa
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Docência
Escola de Jazz Luis Villas-Boas – Hot Club de Portugal
Coordenador do Curso de Jazz da Escola Superior de 
Tecnologias e Artes de Lisboa
 
Distinções
- Prémio Melhor Banda com o Quinteto de André Carvalho 
na Competição de Jazz em Bucareste
- 1º Prémio Combo Jazz na 25º Edição do Prémio Jovens 
Músicos com o Quarteto Ricardo Toscano
 
autoria
Lançamento do CD “Ponto de partida” com 9 músicas 
originais que contém uma mistura de vários géneros 
musicais que vão desde o jazz, folk e rock à MPB e 
alguns cantautores portugueses.
 

>André Santos
Nasceu em 1986
 
Talento
Guitarrista
 
Formação
Curso de Jazz do Conservatório da Madeira
Mestrado em Jazz no Conservatório de Amesterdão
 
Participações
- Orquestra de Jazz do Hot Clube
- L.A. New Mainstream
- Demian Caband Benesperal
- Sara Serpa - “Fragmentz”
- Jeffrey Davis, Marc Miralta, Steffen Schorn - “Universe 
of Possibilities”
- António Quintino Trio
- Festa do Jazz do São Luiz (2014)
- Mano a Mano
 
destaque
Participação no disco de Teresa Salgueiro “O Mistério” 
como guitarrista e co-autor das canções originais que 
fizeram parte deste registo discográfico. Fez parte da 
tournée de Teresa Salgueiro passando pelo México, 
Macau, Itália, Espanha, Polónia, Suécia, Sérvia e 
Eslovénia.

Baltazar dias apoia novos talentos Baltazar dias apoia novos talentos
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>Visitas Guiadas | GUIDED TOURS

Duração | Duration: 45 min
Terças-feiras às 10h | Tuesday at 10 a.m.

Idiomas: Português e Inglês
Languages: Portuguese and English

Bilhetes | Tickets:

Adultos | Adults - 3,5€
Jovens| Youth (11-17 anos/years), Seniores | Senior - 2,5€
Grupos (mínimo 10 pessoas) | Groups (minimum 10 people) - 2,5€ 
por pessoa/ per person
Crianças | Children – gratuito/free

Terças-feiras
Tuesdays

Informações
gerais

Com o intuito de dar a conhecer o nosso Teatro, a sua 
história e arquitetura, disponibilizamos aos nossos 
visitantes um percurso fantástico pelos vários espaços 
do Teatro Municipal Baltazar Dias.

In order to make the theatre’s history and architecture 
known, we provide to our visitors a fantastic tour 
throughout the different areas of the Baltazar Dias 
Municipal Theatre.

 
As entidades que pretendam utilizar o 
Teatro Baltazar Dias deverão submeter 
as candidaturas, via correio eletrónico 
para o endereço 
teatro.municipal@cm-funchal.pt, 
até o dia 15 de novembro de 2016.
As candidaturas são realizadas através 
do preenchimento da ficha de inscrição 
disponível no site: http://teatro.
cm-funchal.pt/apoio-aos-produ-
tores/

A Divisão de Cultura e Turismo 
elaborará a calendarização dos 
eventos, conforme a disponibilidade do 
Teatro e atendendo às solicitações dos 
interessados e objetivos definidos pela 
Câmara Municipal do Funchal.

>Bilheteira | box office

Terça a Domingo - 9h às 17h30
Tuesday to Sunday - 9 a.m to 5:30 p.m

Em dias de espetáculo: 
até 15 minutos depois do início do mesmo.

Abertas as 
candidaturas 
para utilizar 

O Teatro 
Baltazar Dias 

em 2017

informações gerais
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capacidade | Capacity

384

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

informações gerais

lugares de visibilidade 
reduzida 
low visibility seats
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