
RECOMENDAÇÕES

No âmbito do plano de prevenção e contingência do 
COVID 19, o Teatro Municipal Baltazar Dias recomenda a 

adoção das seguintes medidas, aquando de realização de 
evento neste espaço cultural. 

ACESSO
AO PALCO#1

Informamos que o acesso das equipas 
artísticas e técnicas deverão ocorrer 
obrigatoriamente pela entrada dos artistas 
(entrada lateral do Teatro) diretamente para o 
acesso aos camarins.

A hora de chegada deve ser previamente 
marcada com a produção.
Na entrada, todos os elementos serão
sujeitos à medida voluntária de medição de 
temperatura e a desinfeção das mãos.
Mais informamos que os todos os elementos 
deverão utilizar máscara até à entrada
para o palco e após saída do mesmo.

Deve ser respeitada a sinalética de entrada e 
saída do palco e de circulação nos corredores 
dos camarins.

Os equipamentos técnicos, ferramentas e 
adereços devem ser desinfetados antes da 
sua utilização e da sua partilha entre 
elementos das equipas externas e/ou
equipa do TMBD.

Os instrumentos, objetos e acessórios 
utilizados durante ensaios e apresentações 
não devem ser partilhados.

Está interdita a circulação pelas restantes 
portas de acesso ao edif ício. Em caso 
excecionais, por motivos de força maior, o 
acesso por estas portas carece de autorização 
prévia solicitada à coordenação da f rente de 
casa que, por sua vez, indicará data e hora 
para proceder à respetiva abertura e fecho, 
pelo menor período de tempo.

Encontra-se interdito o acesso às áreas 
reservadas do TMBD a todas as pessoas que 
não integrem a equipa artística e técnica.
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MONTAGENS
E DESMONTAGENS

CAMARINS#2

#3

 O TMBD dispõe de 3 camarins individuais
e 3 camarins coletivos, podendo estes ser 
ocupados por 4 pessoas no máximo.
Estes espaços estão munidos de gel 
desinfetante e toalhas de papel.

 As portas e janelas dos camarins devem 
permanecer abertas o máximo de tempo 
possível para permitir o arejamento dos 
espaços.

No caso de orquestras, coros ou outros 
grupos artísticos cujo número exceda 15 
pessoas, não podem ocupar camarins.
Nestes casos, a chegada ao TMBD deve 
acontecer imediatamente antes do ensaio
e da apresentação, por forma a evitar a 
aglomeração nos corredores e a manter a 
distância de segurança de 2 m.

Durante as montagens e desmontagens 
mantém-se a obrigatoriedade do uso
de máscara, excetuando-se as situações em
que esteja em causa a segurança dos 
trabalhadores, nomeadamente na realização 
de trabalhos em altura.

ENSAIOS#5
No palco, incentivamos, sempre que 
possível, ensaios parcelares ou individuais, 
bem como a observância do distanciamento 
f ísico nos ensaios de marcação.

Os ensaios deverão ter uma duração 
máxima de uma hora e meia com 
interrupção de 15 minutos para desinfeção
do palco. No caso específico da dança,
o chão do palco deve ser desinfetado
a cada hora.

Também informamos que, uma hora
antes do espetáculo, o palco deverá ficar 
completamente livre para desinfeção.

HORÁRIOS#4
Os horários dos planos
de trabalho de descargas/cargas, 
montagens/desmontagens, afinações, 
ensaios e apresentações devem ser 
elaborados por forma a estar presente, em 
simultâneo, apenas o número necessário de 
colaboradores à realização destas atividades.
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SALA DE
ESPETÁCULOS#6 LOTAÇÃO NA SALA

DE ESPETÁCULOS#7
Sugerimos que os espetáculos devem ser 
adaptados, sempre que possível, de forma a 
minimizar o contacto f ísico entre os 
elementos. Por norma, os espetáculos não 
deverão ter intervalo.

Deverá ser assegurado o distanciamento 
f ísico de 1,5m entre atores e outros artistas, 
e 2m no caso de instrumentos de sopro e 
coralistas.

Para cumprir estas distâncias, devem ser 
consideradas as dimensões do palco: 
Boca de Cena  - largura 7,87m;
Palco – largura 10m; profundidade 10m

Além disso, deve ser evitada a partilha de 
instrumentos, objetos e acessórios durante 
os ensaios e as atuações.

Consideramos que a utilização de balneários 
deverá ser realizada somente em último 
caso, devendo-se garantir, sempre que 
possível, o distanciamento f ísico de pelo 
menos 2 metros entre os elementos, e 
evitando a sua utilização em simultâneo.

Informamos que a lotação da sala de 
espetáculos será de 132 lugares, distribuídos 
da seguinte forma:

79 lugares na plateia
(mantendo uma cadeira vazia entre 
espetadores e em cadeiras desencontradas 
entre filas, não ocupando as duas primeiras 
f risas)

42 camarotes
(um lugar por camarote, sendo possível 
colocar até 6 espetadores desde que sejam 
coabitantes)

1 lugar de mobilidade reduzida

6 lugares no balcão central

COMUNICAÇÃO
SOCIAL#8 OUTRAS

INFORMAÇÕES#9
Incentivamos a que, no final do espetáculo,
o artista permaneça no palco a conversar 
com o público, em vez de se deslocar ao 
exterior.  

Deverá ser privilegiada a realização de 
entrevistas em formato online, sendo que as 
entrevistas a artistas em formato presencial 
serão realizadas num camarim apenas para 
este efeito.

A captação de imagem dos espetáculos 
apenas poderá ser autorizada na f risa 02.

Os artistas e respetivas equipas técnicas 
que viajam para o Funchal são incentivadas 
a realizar o teste de diagnóstico COVID-19 
até 72h de antecedência, obtendo o 
resultado antes da viagem.

Este plano mantêm-se em vigor até
a emissão de novas instruções.
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