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grupo de dança 

‘incorporarte’ 
domingo 21 | 16h00
mudas. museu de arte 
Contemporânea da madeira
Reapresentação do espetáculo 
de dança contemporânea 
‘La Vie en noir’.
dance group 

‘incorporarte’
sunday 21 | 4.00 pm
mudas. museu de arte 
Contemporânea da madeira
Re-presentation of the contemporary 
dance show ‘La Vie en Noir’.

ensembLe VocaL 
regina pacis
sábado 27 | 18h00
Igreja matriz do Estreito
de Câmara de Lobos

eNsembLe VocaL 
regiNa pacis
saturday 27 | 6:00pm
Igreja matriz do Estreito de Câmara 
de Lobos

grupos de teatro 
‘Línguas de paLco’ 
e ‘aLtacena’ 
sábado 27 | 21h00 
domingo 28 | 18h00
museu da Imprensa 
da madeira, Câmara de Lobos 
theatre groups 
‘LíNguas de paLco’
& ‘aLtaceNa’
saturday 27 | 9:00 pm 
sunday 28 | 6:00 pm
museu da Imprensa da madeira, 
Câmara de Lobos 

‘si que brade’ 
domingo 28 | 18h30 
Praça do Jardim do mar, 
Jardim do mar, Calheta
‘si que brade’ 
sunday 28 | 6:30pm 
Praça do Jardim do mar,
Jardim do mar, Calheta

a direção de serviços 
de educação artística 
e multimédia (dseam) 
apresenta:
a direção de serviços 
de educação artística e 
multimédia (dseam) presents:

concerto da FLor
doLcemente e ensembLe 
VocaL regina pacis
seXta 05 | 20h00 
museu Quinta das Cruzes

madeira fLower 
festiVaL coNcert
doLcemeNte & eNsembLe 
VocaL regiNa pacis
friday 05 | 8.00pm
museu Quinta das Cruzes

orquestra de sopros
sábado 06 | 21h00 
Frente mar - Ribeira Brava 
No âmbito das comemorações 
do dia do município da Ribeira 
Brava 
wiNd orchestra
saturday 06 | 9:00pm
Ribeira Brava – marginal avenue
within the celebrations of Ribeira 
Brava’s day of the municipality 

ensembLe de guitarras
sábado 20 | 18h00
Centro de Promoção 
Cultural de são Vicente
guitar eNsembLe (dseam) 
saturday 20 | 6:00pm
Centro de Promoção Cultural 
de são Vicente 

‘si que brade’ 
sábado 20 | 18h30
Fortim do Faial, santana 
‘si que brade’ 
saturday 20 | 6:30pm 
Fortim do Faial, santana 

música
music

concerto com 
o Luís represas 
e a orquestra 
de bandoLins 
da madeira
segunda 01 | 18h00
Cais 8 – Funchal
Integrado nas comemorações 
do dia do Trabalhador

coNcert with 
Luís represas & madeira 
maNdoLiN orchestra
monday 01 | 6:00 pm
Cais 8 – Funchal

orquestra de bandoLins da madeira

concerto especiaL 
de primaVera
seXta 05 | 21h00
direção artística: 
andré martins
auditório do Centro 
de Congressos do Casino 
da madeira
madeira mandolin orcHestra

spring concert
fridaY 05 | 9.00 pm
auditório do Centro 
de Congressos do Casino 
da madeira
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associação notas e sinFonias atLânticas

orquestra clássica 
da madeira 

‘associação Notas e sinfonias  atlânticas’ 

madeira classical 
orchestra 

maio may - 06, 10, 13, 24 & 27

concerto da Festa da Flor 
orquestra clássica da madeira e cepam - 
conservatório escola das artes da madeira 
(Formandos Cpidc; Cpae-I)
seXta 06 | 18h00 
auditório do Centro de Congressos 
do Casino da madeira
maestrina conVidada:  beatrice Venezi
flower festival concert
madeira cLassicaL orchestra aNd madEIRa 
musIC CONsERVaTORY (CEPam) (CPIdC; CPaE-I TRaINEEs)
friday 06 | 6.00 pm
auditório do Centro de Congressos do Casino da madeira

guest maestro:  Beatrice venezi

‘solistas ocm’ 
[músICa dE CâmaRa]
(QuINTETo dE soPRos)
chamber music recitaL 
/ wiNd quiNtet

sábado 13 | 18h00
saturday 13 | 6.00 pm  
assembleia Legislativa 
da madeira

sábado 24 | 21h00
saturday 24 | 9.00 pm  
Hotel Belmond 
Reid`s Palace

c. debussy (1862 - 1918) 
g. Fauré (1845 - 1924) 
J. iber (1890-1962) 
m. ravel (1875 - 1937) in

‘percussão’ 
[músICa dE CâmaRa]
chamber music recitaL 

quarta 10 | 21h00
Wednesday 10 | 9.00 pm  
Átrio do Teatro municipal 
Baltazar dias

L. harrison (1917 - 2003) 
h. tomasi (1901 - 1971) 
m. Wright

‘madbrass5’ 
[músICa dE CâmaRa]
(QuINTETo dE mETaIs) 
chamber music recitaL 
/ metaL quiNtet

sábado 27 | 18h00
saturday 27 | 6.00 pm  
assembleia Legislativa 
da madeira

m. arnold (1921 - 2006) 
L. trombone 
J.  philip sousa (1854 - 1932)
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‘o Jardim harmónico’
seXta 19 | 18h00
mais info pag. 11
‘o Jardim harmóNico’
friday 19 | 6.00 pm
more info page 11
 

‘as FLores musicais’
sábado 20 | 20h30
mais info pag. 11
‘as fLores musicais’
saturday 20 | 8.30 pm
more info page 11

‘o som das FLores’
domingo 21 | 19h00
mais info pag. 11
‘o som das fLores’
sunday 21 | 7.00 pm
more info page 11

norberto cruz
sábado 20 | 19h30
mais info pag. 17
Norberto cruz
saturday 20 | 7.30 pm
more info page 18

mÉdioatLântico 
sábado 20 | 19h15
mais info pag. 17 
mÉdioatLÂNtico 
saturday 20 | 7.15 pm
more info page 18

‘bLacK & White 
diXieLand Jazz band’ 
sábado 20 |  19h15 
mais info pag. 17
‘bLacK & white 
diXieLaNd Jazz baNd’
saturday  20 |  8.10 pm – 9.00 pm 
more info page 18

tributo ao Fadista 
carLos do carmo
domingo 21 | 21h00
Teatro municipal Baltazar dias

Iniciativa anual de 
homenagem, a um artista 
português de comprovado 
mérito, promovida pela 
associação académica da 
universidade da madeira em 
parceria com o Conselho de 
Cultura desta instituição.

a bilheteira do espetáculo, 
à semelhança dos tributos 
anteriores, reverterá a favor 

dos programas de apoio aos 
estudantes da universidade 
da madeira, como a bolsa de 
alimentação e a bolsa escolar.
tribute to the 
portuguese fado siNger 
carLos do carmo
sunday 21 | 9:00pm
Teatro municipal Baltazar dias
annual tribute to a portuguese 
artist of recognised merit, promoted 
by the associação académica 
da universidade da madeira in 
partnership with the Council of 
Culture of this institution.
The ticket offices’ revenues of the 
show, just like in previous years, will 
revert in favor of the student support 
programmes of the university of 
madeira, such as the food grant and 
the scholarship.

Fernando danieL
quinta 25 | 22h50
mais info pag. 19
ferNaNdo daNieL
tHursday 25 | 10:50pm 
more info page 19 

tim (Vocalista dos Xutos e Pontapés)
seXta 26 | 23h40
mais info pag. 19
tim
friday 26 | 11.40 pm
more info page 19

‘rouXinoL Faduncho’
sábado 27 | 21h50 
mais info pag. 19
‘rouXiNoL faduNcho’
saturday 27 | 9:50 pm
more info page 19
                    

maFaLda arnauth
sábado 27 | 23h10
mais info pag. 19

mafaLda arNauth
saturday 27 | 11:10 pm
more info page 19                  

4.ª edição 
FestiVaL de música 

‘aLeste’ 
sábado 27 
Complexo Balnear 
da Barreirinha - Funchal

bonga
isLam chipsy
capitão Fausto 
the poppers
sensibLe soccers
LaVoisier
WWW.FacebooK.com/FestiVaLaLeste

‘aLeste’ 
festiVaL – 4th editioN
saturday 27 
Complexo Balnear 
da Barreirinha - Funchal
boNga

isLam chipsY
capitão fausto 
the poppers
seNsibLe soccers
LaVoisier
WWW.faceBook.com/festivalaleste
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sarau de Fados 
de coimbra
sábado 27 | 21h00
acesso LiVre

Colégio dos Jesuítas do Funchal 
(Entrada feita pela Rua dos Ferreiros.)

mensalmente os ‘Fatum’ - 
Grupo de Fados da associação 
académica da universidade da 
madeira, interpretam temas da 
canção de Coimbra.
coimbra fados’ soirÉe
saturday 27 | 9:00 pm
Colégio dos Jesuítas do Funchal

Free admission 
Every month, the ‘Fatum’ - the Fado 

Group of the associação académica 
da universidade da madeira performs 
themes from the traditional song of 
Coimbra (Portugal).

Entrance through the street Rua 
dos Ferreiros.

orquestra de 
bandoLins da madeira
quartas | 21h00 - 10, 17, 24 e 31
auditório do Centro  
de Congressos do Casino 
da madeira
dIREção aRTísTICa: andré martins
PRoGRama: Light Classics
• Vivaldi • Ketèlbey • monti 
• Valdteufel • strauss 
• Ponchielli

madeira cLassicaL 
orchestra
Wednesday | 9:00 pm 
- 10, 17, 24 & 31
auditório do Centro de Congressos 
do Casino da madeira
aRTIsTIC dIRECTION: andré martins
PROGRammE: Light classics
• Vivaldi • Ketèlbey • monti 
• Waldteufel • strauss • Ponchielli

audição musicaL 

orquestroFone 
quintas | 15h30 - 04, 11, 18 e 25 
museu Quinta das Cruzes

audição musical comentada 
em língua portuguesa com as 
músicas do orquestrofone, com 
repertório de baile (danças séc. 
XIX e XX), repertório de música 
ambiente (aberturas, fantasias, 
árias, canções de teatro musical 
francês, inglês e americano, 
Chansonettes de cabarets 
e Vaudeville) e repertório 
de música temática (Hinos, 
marchas militares e canções 
patrióticas).

dinamização e Coordenação: 
Professor Vítor sardinha.
Público em geral, sem 

inscrição prévia.

proJect: musicaL auditioN  

orchestrophoNe
tHursdays | 3:30 pm - 04, 11 & 25
museu Quinta da Cruzes
Listening to the museum’s 
Orchestrophone songs, 
simultaneously commented in 
portuguese language, with ballroom 
dances repertoire (19th and 20th 
centuries), repertoire of ambient 
music (openings, fantasias, arias, 
french, english and american musical 
theatre songs, cabaret chansonettets 
and vaudeville) and thematic 
repertoire (hymns, military marches 
and patriotic songs).
Promotion and coordination: 
Vítor sardinha.
Target-audience: general public 
(it does not require prior-registration)

‘música conVersada’ 

‘orquestras 
de corda 
madeirenses’
quarta 17 | das 15h30 às 16h45
museu Quinta das Cruzes

o projeto: ‘música Conversada’ 
é uma sessão cultural e musical 
dinamizada e coordenada pelo 
professor Vítor sardinha com 
o apoio da associação musical 
e Cultural Xarabanda / Rui 
Camacho.

proJect: ‘música coNVersada’ 

‘madeiraN striNg 
orchestras’
Wednesday 17 | 3:30pm to 4:45pm
museu Quinta das Cruzes
Cultural musical session with 
promotion and coordination 
of  Vítor sardinha.
special support of the associação 
musical e Cultural Xarabanda / Rui 
Camacho.
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teatro
theater

‘Vidas 
priVadas’
ateF - associação teatro 
eXperimentaL do FunchaL

21h00  
04, 06, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27  
18h00 
07, 14, 21 e 28 
Cine Teatro santo antónio
m/12
reserVas: 
291 226 747 ou 933 369 136 
ou ainda pelo email: teF@teF.p

Comédia romântica a partir 
de Noël Coward
ENCENação: Eduardo Luiz

‘Vidas Privadas’ zomba e ri 
das convenções sociais, disseca 
a relação amorosa expondo as 
personagens ao ridículo extremo 
que a entrega apaixonada nos 
pode levar. Esta obra é uma 
comédia sofisticada, espirituosa, 
de maneiras delirantemente 
ruins, que gira em torno de 
relações afetivas, que vão do 
amor ao ódio e do ódio para o 
amor em frações de segundos.

‘inapto’ m/12
ateF - associação teatro 
eXperimentaL do FunchaL

04 | 15h00 - Público Escolar 
05 | 15h00 - Público Escolar  
05 | 21h00 - Público Geral
auditório do Fórum machico 

11 | 15h00 - Público Escolar
12 | 11h00 - Público Escolar  
12 | 21h00 - Público Geral
auditório do mudas. museu 
de arte Contemporânea 
da madeira, Calheta

reserVas: 291 226 747 ou 933 369 
136 ou ainda pelo email: teF@teF.pt

a partir do texto ‘Gaspar’, 
de Peter Handke.
Encenação e dramaturgia: 
duarte Rodrigues.

a associação Teatro 
Experimental do Funchal / aTEF, 
apresenta o Grupo de Teatro  
oficina Versus em inaPTo, a 
partir de ‘GasPaR’ de Peter 
Handke.

‘inaPTo’ é a história de um 
Homem que não sabe falar – 
como um recém-nascido - e de 
como ele é criado e destruído 
pela forçada aquisição da 
palavra. ‘a peça também se 
poderia chamar tortura verbal’, 
diz Peter Handke, inspirando-
se no caso real de Kaspar 
Hauser um menino selvagem 
abandonado à sua sorte na selva 
e que depois luta contra esse 
isolamento social e cultural. 
um menino que se transformou 
num homem que não conhecia a 
arte da fala.

‘iNapto’ s/12

04 | 3:00pm - school audience 
05 | 3:00pm - school audience  
05 | 9:00pm - General public
Fórum machico - auditorium
11 | 3:00pm - school audience
12 | 11:00am - school audience 
12 | 9:00pm - General public
mudas. museu de arte 
Contemporânea da madeira, Calheta

reserVatioNs: 291 226 747 / 933 369 136 
or tef@tef.pt
WWW.atef.pt

‘Vidas 
priVadas’
atef - associação teatro 
eXperimeNtaL do fuNchaL

9:00 pm
04, 06, 11, 13, 18, 19, 20, 25 & 27 
6:00 pm 
07, 14, 21 & 28 
Cine Teatro santo antónio
s/12
reserVatioNs: 291 226 747 / 933 369 136 
or tef@tef.pt
WWW.atef.pt

Romantic drama adapted 
from Noël Coward
sTaGING: Eduardo Luiz

‘Vidas Privadas’ (Private Lives) 
ridicules and laughs at social 
conventions, dissects the love 
relationship exposing the characters 
to the extreme mockery where 
passion may take us. a sophisticated 
and humorous comedy, in feverishly 
bad ways, which revolves around 
affective relationships, ranging from 
love to hatred and vice versa in 
seconds.

Private lives shows four lovers on 
the verge of a nervous breakdown, 
driving the audience very attentive 
to the fun and unfamiliar situations 
portrayed on the scene.

Vidas Privadas mostra quatro 
amantes à beira de um colapso 
nervoso, colocando o espetador 
muito atento às divertidas e 
inusitadas situações retratadas 
em cena.
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capeLas ao Luar
maio - 4, 11, 20

o Projeto Capelas ao Luar 
tem por objetivo facilitar um 
conjunto de visitas guiadas 
a capelas da ilha da madeira, 
muitas vezes indisponíveis ao 
público em geral, e possuidoras 
de referentes artísticos da mais 
alta importância no panorama 
das artes e do património na Ilha 
da madeira. 

No início de cada visita há 
um apontamento musical 
com elementos da orquestra 
clássica da madeira.

chapeLs iN 
the mooNLight
may - 4, 11, 20

The project Chapels in the 
moonlight promotes a series of 
guided tours to several madeira 
Island Chapels aiming to raise the 
public access and awareness to our 
historical and cultural heritage, often 
unavailable.

at the beginning of each visit 
there is a small musical recitals with 
elements of the classical orchestra 
of madeira.

quinta 04 | 21h00
capeLa de nossa senhora da 

consoLação, 
Funchal
Visita guiada por Francisco 
antónio Clode de sousa
tHursday 04 | 9:00pm
chapeL of Nossa seNhora 
da coNsoLação, 
Funchal
Guided tour by Francisco 
antónio Clode de sousa

quinta 11 | 21h00
capeLa de 

são Lourenço, 
Fajã da ovelha - Calheta
Visita guiada 
por Filipe Bettencourt
tHursday, 11 | 9:00pm
chapeL of 
são LoureNço, 
Fajã da Ovelha - Calheta 
Guided tour by Filipe Bettencourt

sábado 20 | 21h00
capeLa do 

espírito santo, 
Porto santo
Visita guiada por Rita Rodrigues
e Francisco Clode de sousa
saturday 20 | 9:00pm
chapeL of
espírito saNto, 
PORTO saNTO
Guided tour by Rita Rodrigues
and Francisco Clode de sousa

outros eVentos
other eVeNts

dia nacionaL 
do azuLeJo
sábado 06 | 10h00 às 17h30
Casa museu Frederico de Freitas
FacebooK.com/cmFredericoFreitas
entrada gratuita 

11h00 e 15h00
‘brilhos e harmonias’ 
VIsITas GuIadas à Casa 
dos azulejos (60 minutos)

16h30 – eXibição do FiLme
‘azulejos – uma utopia 
cerâmica’ (52 minutos)
[‘azulejos – une utopie Céramique’]
auditório da Casa-museu
mediante inscrição prévia 
(capacidade da sala - 49 lugares)

291 202 570/78
CmFFREITas.dRC.sRETC@GoV-madEIRa.PT

documentário de Luís de 
moura sobral, selecionado 
pelo Festival Internacional do 
Filme sobre arte de montreal 
– FIFa, março 2013; Prémio 
documentário Projeto sos 
azulejo - 2012.  

tiLe NatioNaL daY
saturday 6 | 10:00am to 5:30pm
House museum Frederico de Freitas 
faceBook.com/cmfredericofreitas
free eNtraNce

11:00am and 3:00pm
‘shiNes aNd harmoNies’
GuIdEd TOuRs to the Casa 
dos azulejos (60 minutes).
4:30pm - screening of tHe film
‘tiLes - a ceramic utopia’ 
(‘tiLes - uNe utopie cÉramique’, 
House museum - auditorium
By prior registration 
(limited to room capacity - 49 seats)
291 202 570/78
cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt

documentary by Luís de moura 
sobral, selected by FIFa 
- The montreal International 
Festival of Films on art, march 2013; 
documentary award sOs Tile Project 
- 2012.
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Projeto didático-cultural na área do cinema, que resulta de uma 
parceria entre a direção Regional da Cultura, a Câmara municipal 
da Ponta do sol, a associação Travessias Culturais e a Estalagem da 
Ponta do sol. 

Com programação de Pedro Clode, baseada numa seleção de filmes 
de quatro importantes distribuidoras nacionais de cinema de inegável 
qualidade: a Leopardo Filmes, a alambique Filmes, a midas Filmes e o 
som e a Fúria.

a cultural promotion project of indie cinema, resulting from a partnership 
between the direção Regional da Cultura, Câmara municipal da Ponta do sol, 
associação Travessias Culturais and Estalagem da Ponta do sol.

Line-up by Pedro Clode based on a selection of films from three of the major 
national film distributors: Leopardo Filmes, alambique Filmes and midas Filmes.
reserVas REsERVaTIoNs 
cinema@travessiasculturais.com

encontro com cinema
cinema encounters
maio may - 06, 12 & 19
CENTRo CuLTuRaL JoHN dos Passos

sábado 06 | 21h30
‘cartas da guerra’ 
Ivo Ferreira. PoR, 2016
[o som e a Fúria] drama | m/12
saturday 06 | 9.30 pm
‘cartas da guerra’ 
Ivo Ferreira. POR, 2016
[O som e a Fúria] drama | s/12

seXta 12 | 21h30

‘dheepan’ 
Jacques audiard. FRa, 2015
(midas Filmes) drama | m/12
friday 12 | 9.30 pm

‘dHeepan’ 
Jacques audiard. FRa, 2015
(midas Filmes) drama | s/12

seXta 19 | 21h30 
‘rumo à outra margem’
Kiyoshi Kurosawa. JaP. 2015
(Leopardo Filmes). drama | m/12
friday 19 | 9.30 pm 

‘JourNeY to the shore’ 
Kiyoshi Kurosawa. JaP. 2015
(Leopardo Filmes). drama | s/12
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espetácuLo 

‘dança da FLor’
quinta 04 |  21h00
Parque de santa Catarina, Funchal

muro da esperança
sábado 06 - manhã 
Praça do município, Funchal
Nesta manhã, milhares de crianças 
constroem o tradicional ‘muro da 
Esperança’ colocando uma flor num 
mural preparado para esse efeito, 
cerimónia que tem como propósito 
um apelo à paz no mundo.

grande corteJo 
aLegórico
domingo 07 | 16h00

dezenas de carros alegóricos, 
enfeitados com uma diversidade 
de flores típicas da ilha, e mais de 
1400 participantes trajados a rigor, 
compõem este magnífico desfile.
ITINERÁRIo: 
Inicio na Praça da autonomia,passando 
depois pela avenida do mar e das 
Comunidades madeirenses (faixa sul) até 
à Rotunda Francisco sá Carneiro, avenida 
Francisco sá Carneiro terminando na 
rotunda do porto do Funchal.

‘madeira auto parade’
domingo 14 | 16h00
desfile de automóveis 
e motas clássicas.
ITINERÁRIo: Idêntico ao Cortejo 
alegórico.

seXta 19 | 18h00 
‘o Jardim harmónico’
Palácio de são Lourenço, Funchal
concerto barroco
bandolim Norberto Gonçalves da Cruz 
cravo Giancarlo mongelli
 

sábado 20 | 20h30
‘as FLores musicais’
Igreja Inglesa, Funchal
recital de canto Lírico
soprano Lírico spinto - Conceição Galante
soprano Ligeiro coloratura - maria Galante 
tenor Guillermo orozco  
barítono Nuno Vilallonga 
pianista Robert andres
 

domingo 21 | 19h00  
‘o som das FLores’
Fortaleza de são Tiago
Vozes Clara duailibi; Elisa silva; 
Leonor Rodrigues; sofia almeida
piano duarte Nuno Filipe 
bateria Jorge maggiore
bandolim Norberto Gonçalves da Cruz

‘fLower daNce show’
tHursday 04 | 9:00 pm
Parque de santa Catarina, Funchal

‘waLL of hope’
saturday 06 
Praça do município 

On saturday morning, thousands of 
children, carry a flower to place on a wall 
filled with symbolism, the ‘Wall of Hope’. 
It’s a ceremony which intends to raise the 
awareness towards world peace. 

‘fLower festiVaL parade’
sunday 07 | 4:00 pm
magnificence and splendorous floats 
ornamented with a wide diversity of 
typical madeiran flowers and more than 
1400 participants, mostly children, 
accurately dressed, parade to the sound 
of festive musical themes and make this 
event a success year after year.
ITINERaRY: 
starting at Praça da autonomia, avenida do mar 
e das Comunidades madeirenses (south street), 
til Francisco sá Carneiro roundabout, 
passing at avenida Francisco sá Carneiro, 
till the roundabout of the Funchal’s harbour.

‘madeira auto parade ‘
sunday 14 | 4:00pm
Classic Cars and moto Parade 
ITINERaRY: Will be similar to the Flower 
parade 

friday 19 | 6.00 pm 
‘o Jardim harmóNico’
Palácio de são Lourenço, Funchal
baroque concert
mandolim Norberto Gonçalves da Cruz 
harpsichord Giancarlo mongelli
 

saturday 20 | 8.30 pm
‘as fLores musicais’
Igreja Inglesa, Funchal
Lyrical singing recital
spinto Lyric soprano - Conceição Galante
coloratura soprano - maria Galante 
tenor Guillermo Orozco  
baritone Nuno Vilallonga 
pianist Robert andres
 

sunday 21 | 7.00 pm  
‘o som das fLores’
Fortaleza de são Tiago
Voices Clara duailibi; Elisa silva; 
Leonor Rodrigues; sofia almeida
piano duarte Nuno Filipe 
drums Jorge maggiore
mandolim Norberto Gonçalves da Cruz 

Festa da Flor
floWer festival
maio may - 04 - 21
www.visitmadeira.pt
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stands / bancas / cooperantes: 

Fnac
alfarrabista/ antiguidades 
relacionadas com a leitura
direção Regional da Cultura
direção Regional da Educação  
Baú de Leitura
sétima dimensão.

ouTRas aCTIVIdadEs: 
‘book crossing’
atividades relacionadas com a 
banda desenhada, dinamizadas 
por Roberto macedo alves, 
sétima dimensão.

quarta 10 | 14h30 e 16h30
‘artoLas 
e artimanhas’ 
Leitura e escrita criativa para 
escolas do 1º ciclo dinamizada 
de Helena Camacho 

quinta 11 | 10h00 e 11h00
Visita guiada 
à casa e capela, e visitas à Feira 
com participação nas atividades  

quinta 11 | 14h30 e 16h30 
‘repentismo’ 
Improviso cantado, alternado 
por dois ou mais participantes. 
Para escolas do 2º ciclo, 
dinamizado por mário andré, 
Roberto moniz e Rui Camacho.

quinta 11 | 18h00  
Lançamento do LiVro 

‘dicionário 
de FaLares 
do arquipÉLago 
da madeira’, 
de J. m. soares Barcelos. 
apresentação a cargo do doutor 
antónio Carvalho da silva. 

seXta 12 | 10h00 e 11h00
Visita guiada 
à casa e capela, e visitas à Feira 
com participação nas atividades  

seXta 12 | 14h30 e 16h30  
‘Lendas e histórias 
do mundo’ 
3 gerações (avós, filhos e netos) 
contando histórias uns aos 
outros. 

seXta 12 | 18h00 
‘recordar 
maria aurora’ 
sessão de poesia com música 
– com Nuno morna, diana 
Pimentel, ana Teresa Klut, mário 
andré, maria da Paz e outros.

‘Ler na Vigia’ é um encontro com a leitura e com o livro. os 
protagonistas são os fruidores, as crianças, os jovens, os adultos, os 
visitantes… Lê-se e trocam-se experiências, nesses dias na Quinta 
Vigia. Frui-se da leitura num ambiente privilegiado de uma quinta 
madeirense, muito bem cuidada, muito bonita e bem situada. 
disfruta-se de uma vista gloriosa sobre a cidade, e de um ambiente 
colorido de natureza e de flores, enquanto se lê, se vê e se ouve. Livros 
para emprestar, para vender, para trocar, para mostrar. os livros 
antigos e os novos, os acessórios que se usavam antigamente para 
ajudar à leitura e o lançamento de novas obras. as várias expressões, 
a ligação com o desenho e o diálogo com a música. os poemas ao pôr-
do-sol, ditos e cantados, expostos, vividos. No meio da luz, da vista e 
da natureza.

um tempo muito construtivo e bem passado, numa esplanada cheia 
de livros, na Quinta Vigia, de 10 a 12 de maio 2017.

‘Reading at Quinta Vigia’ is an encounter with reading and with books where 
the featuring characters are simultaneously readers and enjoyers: children, 
youngsters, adults, visitors... Here, they read and exchange experiences. They 
appreciate reading in a privileged environment of a madeiran Quinta, very 
well-maintained, lovely and beautifully located. an opportunity to enjoy a 
magnificent sight over the city, and the colourful environment of its surrounding 
nature and flowers, while reading, seeing and listening. Books to borrow, to 
sell, to exchange, to show. The old and new books represent the accessories 
used back in the old days to help the reading and the release of new works. The 
various expressions, the relationship with the illustrations/drawings and with 
music. Poems at sunset, recited and sung, expressed, lived. In the midst light, of 
sight and nature. 

a very successful and well spent time, in a terrace filled with books at Quinta 
Vigia - Funchal, from may 10th to 12th of 2017

Ler na Vigia
reading at Quinta vigia
maio may - 10, 11 & 12 [ENTRada LIVRE - FREE admIssION]
Quinta Vigia, Funchal
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stands / cooperators:

Fnac
alfarrabista / antiquities 
related to reading
direção Regional da Cultura
direção Regional da Educação 
Baú de Leitura (Reading Chest)
sétima dimensão.

other actiVities:
‘book crossing’
activities related to comic books, 
led by Roberto macedo alves, 
sétima dimensão.

Wednesday 10 | 2.30 pm & 4.30 pm

‘artoLas 
e artimaNhas’ 
Creative reading and writing with 
Helena Camacho for children of 
elementary schools 
 

tHursday 11 | 10.00 am & 11.00 am

guided tour 
to the house and chapel, and visits 
to the Fair including activities 
 

tHursday 11 | 2.30 pm and 4.30 pm

‘repeNtismo’ 
Improvised songs, alternated by two 
or more participants. The starting 
point is a short story. animated by 
mário andré, Roberto moniz and Rui 
Camacho - 2nd cycle schools 
(5th and 6th grades)

tHursday 11 |  6.00 pm
booK reLease 

‘dicioNário de faLares 
do arquipÉLago 
da madeira’, 
by J. m. soares Barcelos 
Presentation by dr. antónio Carvalho da silva.

friday 12 | 10.00 am & 11.00 am

guided tour 
Guided tours to the house, chapel 
and gardens of Quinta Vigia

friday 12 | 2.30 pm & 4.30 pm

‘LeNdas e histórias 
do muNdo’
Three generations (grandparents, 
their children and their grandchildren) 
telling stories to each other by Graziela 
Camacho.

friday 12 | 6.00 pm

‘recordar 
maria aurora’
Poetry session with music 
- with Nuno morna, diana Pimentel, 
ana Teresa Klut, mário andré, 
maria da Paz and others.

Este ano a comemoração do dia Internacional 
dos museus, assinalado a 18 de maio, propõe como tema de 
reflexão ‘museus e histórias controversas: dizer o indizível 
em museus’. Não chega constatar que os museus têm 
um papel relevante na construção das identidades, na 
identificação e comunicação da herança patrimonial. 

Para comprovar o seu real impacto e integração na 
sociedade contemporânea, assim como a sua imagem junto 
dos cidadãos, é forçoso refletir sobre como o museu se 
pensa a si próprio como organização, como define e realiza 
a sua missão que o legitima, questionando se o seu papel e a 
sua imagem é, simultaneamente, percecionada e validada 
pelos seus públicos.

Promover este espaço num lugar de eleição, com relações 
de maior proximidade com os cidadãos, através de 
iniciativas que visem uma maior acessibilidade e inclusão 
das minorias, são objetivos que se integram na abordagem 
do tema das comemorações do dia Internacional dos 
museus do corrente ano.

this year’s celebration of the international museum day, on 
may 18, proposes as a theme for reflection ‘museums aNd 
coNtested histories: saYiNg the uNspeaKabLe iN the 
museums’. it is not enough to say that museums have a relevant 
role in the construction of identities, in the identification and 
communication of patrimonial heritage.

to prove its real impact and integration in contemporary society, 
as well as its role in community, it is necessary to reflect on how 
the museum thinks of itself as an organization, how it defines and 
accomplishes its mission that legitimizes it, questioning if its role 
and its contribute is simultaneously perceived and validated by 
the audiences.

the purposes that are integrated into the approach to the theme 
of the commemorations of this year’s international museums 
day are to promote this space as a place of choice, with closer 
relations with citizens, through initiatives aimed at greater 
accessibility and inclusion of minorities.

18 de maio - dia internacionaL dos museus
‘museus e histórias contestadas: 
dizendo o indizíVeL nos museus’
tema eLeito em 2017 peLo o icom – conseLho internacionaL de museus

may 18 - international museum day

museums and contested Histories: 
saying tHe unspeakaBle in tHe museums
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18 de maio - dia internacionaL dos museus

casa-museu Frederico de Freitas
maY 18 - INTERNaTIONaL musEum daY

House-museum frederico freitas

quinta 18 

Visitas guiadas (60 min.) 
11h00, 12h00, 15h00, 16h30, 
18h00 e 19h30 

- ‘mil e uma coleções’
Visitas  à Casa da Calçada 

- ‘brilhos e harmonias’ 
Visitas guiadas à Casa dos 
azulejos 

quinta 18 | 18h00 
eXibição do FiLme

‘a mulher de ouro’
‘Woman in Gold’ (104 min)
auditório da Casa-museu
 

Realizado por simon Curtis, 
2015. Entrada livre, mediante 
inscrição prévia.
(capacidade da sala - 49 lugares)

reserVas:
291 202 570/ 78
cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt

tHursday 18 

guided tours (60 min.)
11.00 am, 12.00 Pm, 3.00 Pm, 4.30 Pm, 
6.00 Pm & 7.30 Pm.

- ‘thousand 
and one collections’
Guided tours to ‘Casa da Calçada’

- ‘shines and harmonies’
Guided tours to Casa dos azulejos

tHursday 18 | 6.00 pm
fiLm screeNiNg (104 min.)

‘the womaN iN goLd’ 
movie Producer: simon Curtis, 2015. 
House-museum auditorium 
 By prior registration (Free Entrance 
limited to room capacity - 49 seats).
reserVatioNs
291 202 570/78
cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt

                                                                 

18 de maio 
- dia internacionaL dos museus

casa colombo 
museu do porto santo

quinta 18  | 18h00
abertura 
da exposição temporária 
‘a arte no tempo 
das descobertas’
may 18 | 6.00 pm 
 INTERNaTIONaL musEum daY 

columBus House
 musEum OF PORTO saNTO

tHursday 18  | 6.00 pm
Opening of the 
temporary exhibition

‘a arte No tempo 
das descobertas’
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quinta 18 | 11h00 e às 15h00 
Visita orientada 
gratuita à população que 
o solicite, pelo serviço Educativo 
do museu, (mínimo seis pessoas).

quinta 18 | 18h00

conFerência 
seguida de debate, no âmbito 
do tema proposto pelo ICom 
para as comemorações do dia 
Internacional dos museus, com 
a participação de Isabel santa 
Clara, ana salgueiro, Carlos 
Valente e Vítor magalhães, 
como preletores e moderação 
de márcia de sousa.
auditório do museu

quinta 18 | 20h00 
concerto 

madeira Jazz 
coLLectiVe 
(septeto  mJC).
auditório do museu

seXta 19 | 10h00 - 17h00 
dinamização de atividades 
orientadas especificamente para 
as escolas, mediante marcação.

escoLas - seXta 19 | 10h30  
Visita orientada à exposição 
seguida de projeção 
do documentário - 
‘peLas sombras’ 
de Catarina mourão.

escoLas - seXta 19 | 15h00 
Visita orientada à exposição 
seguida de projeção 
do documentário - 
‘Vieira da siLVa - 
a memória do mundo’.

18 de maio - dia internacionaL dos museus

mudas.museu de arte 
contemporânea da madeira 
maY 18 - INTERNaTIONaL musEum daY

mudas. museum of contemporary art

18 de maio 
- dia internacionaL dos museus

museu 
etnográFico 
da madeira 
maY 18 
- INTERNaTIONaL musEum daY

madeira 
etHnograpHic 
museum
quinta 18 | 10h00 e 11h30 

Visitas 
guiadas 
gratuitas
tHursday 18 | 10.00 am & 11.30 pm

free guided tour  

quinta 18 | 14h00 às 15h45  
WorKhop

museu sustentáVeL
PúBLICo-aLVo: dirigido a 
todos os funcionários do 
museu e ao público em geral, 
mediante inscrição prévia, 
para museuetnografico@
gmail.com, até ao dia 17 de 
maio de 2017.
tHursday 18 | 2.00 pm to 5.45 pm
WorkHop 

‘museu susteNtáVeL’ 
‘sustainable museum’ - Recycling 
is a priority of this institution. 
TaRGET audIENCE: museum 
employees and the general public
It requires prior registration via e- 
mail museuetnografico@gmail.com, 
until may 17th.

quinta 18 | 17h30 
Lançamento do LiVro 
‘casas (pós-)rurais 
entre 1900 e 2015. 
eXpressões 
arquitetónicas 
e traJetórias 
identitárias’
autoria e apresentação: 
Prof. dr. ana saraiva
tHursday 18 | 5.30 pm
Book release: 
‘casas (pós-) rurais 
eNtre 1900 e 2015. 
eXpressÕes arquitetóNicas 
e traJetórias ideNtitárias’ 
author and public presentation: 
Prof. dr. ana saraiva

tHursday 18 | 10.00 am & 3.00 pm
free guided tour to the 
population that requests it, 
by the museum’s educational service 
(minimum of 6 people).

tHursday 18 | 6.00 pm

coNfereNce 
followed by a debate, in the context 
of the theme proposed by ICOm
for the International museum day 
celebrations, with the participation 
of Isabel santa Clara, ana salgueiro, 
Carlos Valente and Vítor magalhães, 
as lecturers and márcia de sousa as 
moderator.
auditorium of the museum.

tHursday 18 | 8.00 pm 
concert 

madeira Jazz 
coLLectiVe (the septet mJC)
auditorium of the museum

friday 19 | 10.00 am - 5.00 pm
activities intended specifically to 
schools, prior registration needed.

friday 19 | 10.30 am 
Guided tour followed by projection 
of the documentary  

- ‘peLas sombras’ 
by Catarina mourão.

friday 19 | 3.00 pm 
Guided tour to the exhibition 
followed by the projection
of the documentary 

- ‘Vieira da siLVa 
– a memória do muNdo’.
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quinta 18 | abertura da eXposição temporária 

‘o sagrado, o proFano e o poder: 
a procissão do corpo de deus’

mostra que pretende divulgar antigos rituais desta procissão, que 
faziam parte da festa do santíssimo sacramento, festividade na 
qual o sagrado, o profano e o poder se misturavam, em oposição ou 
conciliação, consoante as circunstâncias.

Trata-se de um testemunho interessante do nosso património 
imaterial, do qual sobrevive a figura do são Jorge, imagem que, 
montada num cavalo, fazia parte da procissão e que hoje faz parte do 
acervo do museu ‘a cidade do açúcar’. 

Este projeto tem também como objetivo valorizar e divulgar essa 
valiosa peça do património móvel, pertencente à cidade do Funchal.

Esta procissão era a representação do triunfo de Cristo sobre o 
demónio, simbolizado no combate entre são Jorge (santo guerreiro 
que representa o Bem) e o dragão ou a serpente (símbolos do mal).

No âmbito do projeto da direção de serviços, ‘Experiências 
Partilhadas’, que se tem vindo a desenvolver há alguns anos e que 
consiste em partilhar acervos e experiências entre os museus sob 
a sua tutela estará patente nesta exposição uma obra do acervo da 
Casa-museu Frederico de Freitas. uma pintura a aguarela do século 
XIX, que faz parte do ‘diário de Isabella de França. Registos de uma 
viagem 1853-1854’, na qual se pode ver as imagens de são Jorge, 
montadas em cavalos, em frente à sé de Lisboa, que fará parte desta 
exposição, contextualizando a figura de s. Jorge.

tHursday 18 | opening of tHe temporary eXHiBition

the sacred, the profaNe aNd the authoritY: 
the chorpus christi processioN’

It aims to divulge and promote ancient rituals of this procession,
 which were part of the Blessed sacrament Festivity, a celebration in which 
the sacred, the profane and the authority were merged, in opposition 
or conciliation, depending on the era’s circumstances.

This is an interesting testimony of madeira’s intangible cultural 
heritage, in which stands out the character of saint George, an 
image that back then was part of the procession, and now part of 
the ‘Cidade do açucar’ museum’s collection. This project also aims 
to value and promote this valuable piece of our cultural heritage, 
belonging to the city of Funchal.

This procession was the representation of Christ’s triumph 
over the devil, symbolized in the battle between saint 
George (holy warrior representing God) and the dragon or 
serpent (symbols of Evil).

Within the scope of the project, ‘shared 
Experiences’, which has been developing for 
some years with the purpose of sharing and 
promoting collections and experiences among 
the madeiran museums. at this exhibition 
will be a 19th century watercolour painting 
belonging to the collection museu Frederico 
de Freitas, part of the ‘diary of Isabella 
of France. Records of a trip 1853-1854’, in 
which it’s possible to observe the images 
of saint George, mounted on horses, facing 
the Lisbon Cathedral, contextualizing the 
figure of st. George that will be part of this 
exhibition.

quinta 18 | 18h30 
Luz henriques 
apresentação de um noVo 
proJeto de cerâmica 

Peças de artesanato moderno 
da artista, inspiradas em temas 
da nossa cultura tradicional, 
nomeadamente o bordado 
madeira, peças do nosso traje 
como o barrete de vilão, cestaria 
de vime, o brinquinho ou o barco 
‘xavelha’.

tHursday 18 | 6.30 pm 

Luz heNriques
preseNtatioN of a ceramic 
proJect

The artist’s modern handicraft 
pieces, inspired by themes of our 
traditional culture, particularly 
madeiran embroidery, pieces of 
madeira’s traditions costume such 
as the ‘barrete de vilão’ - villain’s 
cap, wicker baskets, the ‘brinquinho’ 

(musical instrument used in the 
traditional madeiran folklore) or the 
boat ‘xavelha’.
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18 de maio - dia internacionaL dos museus 

museu quinta das cruzes 
maY 18 - INTERNaTIONaL musEum daY 

Quinta das cruzes museum

quinta 18 | 10h00 às 18h00

entrada LiVre
quinta 18 | 10h00 às 10h30 
orquestroFone 
sessão musicaL  
abertura das comemorações 
com músicas originais
do orquestrofone 
(temas festivos do final 
do sex. XIX - princípios 
do século XX). 

quinta 18 | 10h30 (60 mIN) 
música 

‘aLegra campo’ 
atuação nos jardins do museu, 
grupo constituído por 15 
elementos, adultos portadores 
de deficiência (profissionais 
e utentes) do ‘Cao’ (Centro 
de atividades ocupacionais) 
da freguesia de são Pedro.

quinta 18 | 12h00 e 16h30 (90 mIN.)

Visita guiada 
Explorar aspetos significativos 
e memórias do espaço ‘Quinta 
das Cruzes’ e de algumas das 
suas obras de referência em 
exposição permanente.

quinta 18 | 15h30 às 16h15 

orquestroFone  
audição semanaL
momentos musicais 
direcionados para a audição 
e exploração pedagógica do 
orquestrofone, com músicas 
(cartões perfurados) dedicadas 
ao tema: ‘Reportório de Baile’.

tHursday 18 | 10.00 am to 6.00 pm

free admissoN

tHursday 18 | 10.00 am to 10.30 am
musicaL sessioN

orchestrophoNe
Celebrations’ Opening with 
Orchestrophone’s original songs 
(festive themes from the end of the 
19th century - beginning of the 20th 
century).

tHursday 18 | 10.30 am to 11.30 am
musicaL performaNce 

‘aLegra campo’ 
In the gardens of the museum, 

a group of 15 people, adults with 
disabilities (professionals and users) 
of ‘CaO’ (Center for Occupational 
activities) of the parish of são Pedro.

tHursday 18 | 12.00 pm & 4:30 pm 

guided tour (90 min.) 
Explore significant aspects and 
memories of ‘Quinta das Cruzes’ 
and some of its referential assets 
of the permanent exhibition.

tHursday 18 | 3.30 am to 4.15 am 

orchestrophoNe 
weeKLY auditioN

musical moments intended to the 
listening and pedagogical exploration 
of the Orchestrophone, with songs 
(perforated cards) dedicated to the 
theme: ‘Ballroom Repertoire’.

sábado - 20 de maio 

noite dos museus
saturday - may 20 

museums Night

museu quinta 
das cruzes
sábado 20 de maio reabre 
às 19h00 atÉ às 24h00.

sábado 20 | 19h15 às 20h00
concerto musicaL 

mÉdioatLântico 
Jardins do museu
Concerto de homenagem
aos 90 anos do nascimento 
do compositor brasileiro 
antónio Carlos Jobim, pelo 
grupo mÉdIoaTLâNTICo. 

sábado 20 |  19h15 às 20h00
concerto musicaL
‘bLacK & White 
diXieLand Jazz band’ 
Jardins do museu
<

o Grupo apresenta um 
programa específico do género 
de jazz (criado em 1910, em 
Nova orleans ou jazz tradicional, 
último estilo que surgiu 
da mistura da música africana 
e europeia depois de 1900).

sábado 20 |  21h00 às 22h00
Visita guiada 
Visita orientada à história e 
às coleções. Explorar aspetos 
significativos e memórias 
do espaço e de algumas das 
suas obras de referência em 
exposição permanente. 

sábado 20 | 22h00 às 22h30 
momentos musicais 
sessão musical com o 
orquestrofone: apresentação 
de reportório ‘música de Baile’.

sábado 20 |  22h30 às 24h00
Visita guiada 
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mudas. museu
arte contemporânea 
da madeira 
sábado 20 | 15h00 - 22h00
entradas gratuitas a partir 
das 18h00

sábado 20 | 17h00 
Visita orientada 
gratuita à população que o 
solicite, pelo serviço Educativo
do museu, (mínimo seis pessoas).

sábado 20 | 19h30 

norberto cruz
Concerto de encerramento 
do programa das comemorações 
do dia Internacional dos 
museus, com o bandolinista 
Norberto Cruz. (apresentação de 
repertório inédito e de carater 
experimental).

sábado 20 | 21h00  – estreia 
espetácuLo de dança 
contemporânea 

‘rien de rien’
apresentado pelo ‘incorporarte’ 
Grupo de dança da dsEam, 
em parceria com a Câmara 
municipal da Calheta.

quiNta das cruzes 
museum
saturday  may 20 | it reopens 
at 7.00 pm until midnigHt

saturday 20 | 7.15 pm - 8.00 pm
musicaL coNcert 

mÉdioatLÂNtico 
museum’s Gardens

Tribute Concert of the 90th 
anniversary of the birth of Brazilian 
composer antónio Carlos Jobim, by 
mÉdIOaTLÂNTICO group.

saturday  20 |  8.10 pm – 9.00 pm 
Jazz coNcert

‘bLacK & white 
diXieLaNd Jazz baNd’
museum Gardens

The group consists present a 
specific program of the jazz genre 
(created in 1910 in New Orleans or 
traditional jazz, the latter style that 
came from the fusion of african and 
European music after 1900).

saturday  20 | 9.00 pm to 10.00 pm

guided tour 
Guided tour to history and 
collections. Explore significant 
aspects and memories of the 
museum and some of its referential 
assets of the permanent exhibition.
 
saturday  20 | 10:00pm to 10:30pm

musicaL sessioN 
Orchestrophone: presentation 
of repertoire ‘Ballroom music’.

saturday  20 | 10.30 pm until 
midnigHt

guided tour 
Guided tour to history and 

collections. Explore significant 
aspects and memories of the 
museum and some of its referential 
assets of the permanent exhibition.

mudas. museum 
of coNtemporarY art
saturday 20 - european museum 
nigHt | 3.00 pm to 10.00 pm
Free admission from 6:00Pm on

saturday 20 | 5.00 pm 
free guided tour 
to the population who requests it, 
through the Educational service, 
(minimum 6 people).

saturday 20 | 7.30 pm 

Norberto cruz
Closing Concert of the commemora-
tions of the International museum 
day, with mandolin player Norberto 
Cruz. 
(presentation of an unpublished 
repertoire and of experimental 
quality).

saturday 20 | 9.00 pm
 premiere of the coNtemporarY 
daNce show

‘rieN de rieN’
Presented by ‘incorporarte’ - dsEam 
dance Group, in partnership with the 
Calheta City Council.
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de 25 a 28 de maio, a vila da Ponta do sol é palco das mais diversas 
formas de arte. desde a música, ao teatro, o cinema, a fotografia, a 
dança, a literatura e a etnografia, através de variados espetáculos, 
workshops e animação de rua.

a animação de rua está a cargo do Grupo de Folclore da Ponta do sol, 
com diversos quadros vivos de etnografia e folclore. Esta edição conta 
também com o Grupo de Folclore do Rochão.

outros grupos tais como a Banda municipal da Ponta do sol, a 
Estudantina da madeira e a Tuna d’Elas, irão proporcionar momentos 
de animação nas ruas da vila.

No teatro, além do grupo da Escola Básica e secundária da Ponta do 
sol, com a peça ‘Electra’, vencedora de dois prémios no Festival Carlos 
Varela (melhor encenação e melhor realização plástica), teremos 
também o espetáculo dos Peripécia Teatro, com ‘Treze’.

Na dança, teremos o espetáculo de dança contemporânea ‘Fisga’, 
composto por 6 bailarinos e 3 músicos em palco, com direção artística e 
coreografia de Casey-lee Binns e composição musical de Norberto Cruz.

Na literatura, mário Zambujal é o escritor convidado para a Conversa 
aqui acolá.

 From may 25th to 28th the city of Ponta do sol hosts the most different 
forms of art. From music, theatre, cinema, photography, dance, literature 
and ethnography, through various performances, workshops and street 
entertainment.

The Folklore Group of Ponta do sol is in charge of the festival’s street 
entertainment, with several live representations on local ethnography 
and folklore. The Folklore Group of Rochão will also partake in this year’s 
edition of the festival.

 Other groups such as the Banda municipal da Ponta do sol, the Estudantina 
da madeira and the Tuna d’Elas, will offer moments of animation through the 
streets of the municipality.

In theater, besides the play ‘Electra’ which will be performed by the students 
of the Escola Básica e secundária da Ponta do sol, winner of two prizes at the 
Carlos Varela Festival (best staging and best artistic production), another play 
will take the stage by the group Peripécia Theatro with the play ‘Treze’.

In the dance are, a contemporary dance performance by ‘Fisga’. a 
group composed of 6 dancers and 3 musicians, with artistic direction and 
choreography by Casey-lee Binns and musical composition by Norberto Cruz.

 In the literature, the Portuguese writer mário Zambujal is the guest writer for 
the ‘Conversa aqui acolá’

Festival aqui acolá 2017
maio may - 25 - 28 | Vila da Ponta do sol
www.festivalaquiacola.com

quinta 25 | 22h50
Fernando danieL
Palco 6 (Junto ao tribunal)
Vencedor da quarta temporada 
do concurso de talentos 
‘The Voice Portugal’. 
tHursday25 |10:50pm
ferNaNdo daNieL  
stage 6 (near the court)
Winner of the fourth season 
of the ‘The Voice Portugal’             
         

seXta 26 | 21h20

‘treze’ 
–  peripÉciateatro
Palco 3 (auditório do Centro 
Cultural John dos Passos)
friday 26 | 9.20 pm

‘treze’ 
– peripÉciateatro
stage 3 (Centro Cultural John 
dos Passos - auditorium)
 

seXta 26 | 23h40

tim 
(Vocalista dos Xutos e Pontapés) 
Palco 6 (Junto ao tribunal)
friday 26 | 11.40 pm

tim
(leading singer of the Portuguese 
rock band Xutos e Pontapés)
stage 6 (near the court)
                  

sábado 27 | 21h50

‘rouXinoL Faduncho’
Palco 5 - ‘Tuliseu’ 
(Túnel-estacionamento 
da Ponta do sol) 
Personagem, criada pelo ator 
e humorista marco Horácio, 
que nasce de um trabalho de 
análise e observação, de algumas 
figuras características da nossa 
sociedade, ligadas ao mundo 
do fado bairrista.  
saturday 27 | 9:50 pm

‘rouXiNoL faduNcho’
Palco 5 - ‘Tuliseu’ 
(near the parking area of Ponta do sol) 
Is character created by the 
Portuguese actor and humourist 
marco Horácio, who is the outcome 
from an analysis and observation 
work of some representative 
persons of our society related to the 
traditional Portuguese fado.
                    

sábado 27 | 23h10
Fadista 

maFaLda arnauth
Palco 7 (miradouro da Câmara 
municipal da Ponta do sol) 
saturday 27 | 11:10 pm                  
portuguese fado siNger

mafaLda arNauth
stage 7 (miradouro / Câmara 
municipal da Ponta do sol)
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11ª conFerência 
anuaL do turismo

‘marcas’
seXta 12 
auditório do Centro 
de Congressos da madeira

organização: delegação 
Regional da madeira da ordem 
dos Economistas. 
 

 1.º paineL 
‘a construção 
de uma marca’, 
conta com as apresentações 
de Carlos Coelho, da Ivity, 
com ‘as fundações’ e com 
Francisco sá Nogueira, 
da PwC, com a ‘análise 
à marca madeira’.
 

2.º paineL 
‘marcas 
no turismo’ 
serão abordadas as temáticas 
‘a nova e incontornável 
realidade’, pela Expedia 
Internacional, ‘o modelo 
tradicional’, pela Jet2, 
e ‘o hotel com identidade 
própria’. 
 

3.º paineL 
‘a eVoLução 
das marcas’, 
onde irão constar os temas 
‘a importância do design 
Thinking’, ‘a sustentabilidade e 
reinvenção’ entre outros.

‘history 
teLLers’
Visitas guiadas em diversos 
idiomas promovidas pela 
associação académica da 
universidade da madeira: 

circuito peLas 
ruas da cidade
segunda a seXta 
| 10h00 às 17h00
saída do Centro 
Comercial La Vie
Visita guiada ao coLÉgio 
dos Jesuítas do FunchaL
segunda a seXta 
| das 10h00 às 17h00
sábado às 11h00 e às 12h30

Visita guiada aos 
paços do conceLho 
do FunchaL
segunda a seXta 
| às 11h00 e às 15h00

Visita guiada 
à assembLeia 
LegisLatiVa 
regionaL
seXtas | às 15h00
os interessados devem 
estabelecer contato para: 
291 705 060

‘historY teLLers’
Guided tours in several languages 
promoted by the associação 
académica da universidade 
da madeira:

circuits through 
the streets of the citY
monday to friday | at 10:00am 
to 5:00pm
meeting Point: shopping 
Centre La Vie

guided tour 
to the coLÉgio 
dos Jesuítas do fuNchaL
monday to friday 
| 10:00am to 5:00pm
saturday: 11:00am and 12:30pm

guided tour 
to fuNchaL citY haLL 
monday to friday | at 11:00am 
and 3:00pm

guided tour 
to the parLiameNt 
of the autoNomous 
regioN of madeira
fridays | 3:00 pm
all of those who wish to partake 
should contact: 291705060

conFerências
coNfereNces

11th aNNuaL 
tourism coNfereNce

‘braNds’
friday 12
auditório do Centro 
de Congressos da madeira. 

Organization: delegação 
Regional da madeira da Ordem 
dos Economistas. 

1st panel 
‘the coNstructioN 
of a braNd’, 
with presentations by Carlos Coelho, 
from Ivity, with ‘The Foundations’ and 
with Francisco sá Nogueira 
from PwC, with an ‘analysis 
of the madeira Brand’.

2nd panel 

‘braNds iN tourism’ 
will approach the themes 
‘The new and unavoidable reality’ 
by Expedia International,
‘The traditional model’, by Jet2, 
and ‘The hotel with its own identity’.

3rd panel

‘the eVoLutioN 
of braNds’, 
which will include the themes ‘The 
importance of design Thinking’, 
‘sustainability and reinvention’ 
among others.
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eXposições
eXhibitioNs

‘(de) composição FLoraL’
pintura de margarida Jardim
exposição integrada na Festa da Flor
maio 04 a 21 
Infoart - Galeria da secretaria 
Regional da Economia, Turismo 
e Cultura
‘(de) composição fLoraL’
paiNtiNg eXhibit bY margarida Jardim
Exhibition within madeira Flower 
Festival Celebrations
may 04 to 21
Infoart - Galeria da secretaria 
Regional da Economia, Turismo e 
Cultura

‘Jane austen 
– 200 anos’
08 maio a 31 JuLho
sala de Leitura Geral do arquivo 
Regional e Biblioteca Pública 
da madeira

mostra bibliográfica 
que assinala o bicentenário 
da morte da escritora inglesa. 
‘JaNe austeN – 200 Years’
may 8 to July 31
General Reading Room 
of arquivo Regional 
e Biblioteca Pública da madeira

Bibliographic exhibition 
that celebrates the bicentenary 
on the death of the English writer.

‘arteFactos 
em cana-Vieira: 
gaioLas e aLçapões ‘
atÉ 13 maio
Átrio do museu Etnográfico 
da madeira
 mostra Integrada no 
projeto semestral ‘acesso às 
coleções em Reserva’.
Esta exposição traz a público 
a coleção de gaiolas e 
armadilhas, em cana vieira, 
que fazem parte do acervo, 
divulga o ‘saber-fazer’ 
associado a esta atividade 
tradicional, e testemunhos 
preciosos do nosso 
património imaterial.
Terça a sexta das 9h30 às 17h00
sábado das 10h00 às 12h30 
e das 13h30 às 17h30

‘artifacts 
iN ‘caNa Vieira’: 
cages aNd trapdoors’
until may 13
museu Etnográfico da madeira – 
Entrance Hall 

PROJECT: ‘access to the museum’s 
Collections.

This exhibition brings to the public 
the collection of cages and traps 
made of in ‘cana vieira’, which are 
part of the museum’s collection. 
It also discloses the ‘know-how’ 
associated with this traditional 
activity, precious testimonies of our 
intangible heritage.
Tuesday to Friday: 9:30am – 5:00Pm
saturday: 10:00am– 12:30Pm; 
1:30Pm – 5:30Pm

‘o sagrado, o proFano 
e o poder: a procissão 
do corpo de deus’
18 maio a 19 agosto 
museu Etnográfico da madeira
mais info pag. 16
the sacred, the profaNe 
aNd the authoritY: 
the chorpus christi 
processioN’
may 18 to august 19
more info page 16

‘o JornaL 
cor-de-rosa’
museu de Imprensa da madeira
atÉ 20 maio

Exposição evocativa dos 
50 anos do ‘Comércio do 
Funchal’, composta por cerca 
de uma centena de exemplares 
originais deste semanário que 
ficou conhecido como o  ‘Jornal 
cor-de-rosa’ e como um dos 
principais jornais de oposição 
à ditadura.

o ‘Comércio do Funchal’ 
contornou a Censura, afirmou 
a liberdade de expressão, 
projetou a madeira e ainda 
hoje é recordado como um dos 
principais jornais de oposição 
à ditadura de oliveira salazar e 
marcelo Caetano.
segunda a sexta das 10h00 às 17h00 
sábado das 9h00 às 14h00

‘o JorNaL
 cor-de-rosa’
until may 20 

an exhibition recalling the 50th 
anniversary of the ‘Comércio do 
Funchal’, consisting of around 
one hundred original copies of 
this weekly newspaper known as 
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the ‘O jornal cor-de-rosa’ (Pink 
Newspaper) at the time, also one of 
the main newspapers opposing the 
dictatorship.

The ‘Comércio do Funchal’, 
bypassed the Censura (control of 
the press by the official authorities), 
affirmed freedom of expression, 
promoted madeira, and still today is 
remembered as one of the leading 
newspapers opposing Oliveira 
salazar and marcelo Caetano’s 
dictatorial regime.
monday to Friday: 10:00am – 5:00Pm
saturday: 9:00am – 5:00Pm

united photo press WorLd 

‘Faces art 
& photography 
proJect’
atÉ 27 maio
Centro Cívico do Estreito 
de Câmara de Lobos

mostra de pintura e fotografia.
Curadoria: manuel martins 
Barata
segunda a sexta das 10h00 às 18h00
sábados das 9h00 às 14h00

uNited photo press worLd 

‘faces art & 
photographY proJect’
until may 27
Centro Cívico do Estreito 
de Câmara de Lobos
Painting and Photograph exhibition. 
Curator: manuel martins Barata
monday to Friday: 10:00am – 6:00pm

saturdays: 9:00am-2:00pm

‘história 
do FunchaL’
atÉ 31 maio
Colégio dos Jesuítas

mostra documental da 
associação académica da 
universidade da madeira.

o Funchal conta com mais 
de 500 anos como cidade, 
tendo sido a primeira a 
ser instituída pela Coroa 
Portuguesa nos vastos 
domínios dos descobrimentos. 
a sua instituição atendia ao 
desenvolvimento operado 
com a florescente cultura 
açucareira, ao grande número 
de estrangeiros aí residentes 
e tinha, ainda, em vista 
reorganizar o vasto território 
descoberto pelos portugueses, 
até aí da responsabilidade da 
ordem de Cristo.
segunda a sexta das 10h00 às 17h00

‘tosquias’
atÉ 30 Junho
Parque Temático da madeira, 
santana

Fotografia de david Francisco.
Em tempos idos a lã era uma 
das matérias-primas principais 
na confeção dos trajes da 
nossa região e as tosquias 
constituíam um acontecimento 
de grande importância na vida 
da população madeirense. Hoje, 
perderam o seu cunho original, 
mantendo-se, no entanto 
na memória daqueles que a 
viveram.
segunda a domingo das 10h00 
às 18h00

‘the historY 
of fuNchaL’
until may 31
Colégio dos Jesuítas

documental exhibition of 
the associação académica da 
universidade da madeira.

With more than 500 years as a city, 
Funchal was also the first city to be 
established by the Portuguese Crown 
in the vast domains of the Portuguese 
discoveries. The foundation was due 
to the development of its prosperous 
sugar cultivations, to the large 
number of foreigners residing in the 
island, and also because the goal 
was to reorganize the vast territory 
discovered by the Portuguese, until 
then, under the responsibility and 
supervision of the Portuguese military 
Order of Christ.
monday to Friday: 9:00am – 5:30 Pm 

‘sheep sheariNg’
until June 30
Parque Temático da madeira, santana

Photograph by david Francisco.
In ancient times, wool was one 

of the main raw materials in the 
confection of costumes in our region 
and the shears were an event of great 
importance in the life of all locals. 
Today, they have lost their original 
imprint, nevertheless remaining 
in the memory of those who have 
lived it.
monday to sunday from 10:00am – 6:00Pm
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‘John dos passos: 
o homem, o escritor, 
o artista, e a iLha da madeira’
atÉ 30 Junho
sala de Exposições Temporárias do Centro Cultural 
John dos Passos

Exposição biobibliográfica sobre o escritor 
americano, com ascendência madeirense, resultante 
de um estágio académico no âmbito do mestrado 
em antropologia – Área de Especialização em 
Culturas Visuais, pela Faculdade de Ciências sociais e 
Humanas da universidade Nova de Lisboa, realizado 
por márcia Fernandes.
segunda a sexta das 9h00 às 17h30

‘JohN dos passos: 
the maN, the writer, the artist, 
aNd the isLaNd of madeira’
until June 30
Centro Cultural John dos Passos - Temporary 
Exhibitions Room

Bio-bibliographic exhibition on the american writer, 
with madeiran ancestry, resulting from an academic 
internship within the master’s degree in anthropology 
by márcia Fernandes (Faculdade de Ciências sociais e 
Humanas da universidade Nova de Lisboa).
monday to Friday: 9:00am – 5:30 Pm 
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06, 20 e 27 | 11h00

hora do conto
arquivo Regional 
e Biblioteca Pública 
da madeira

sábado 06 | especiaL dia da mãe 

‘quando a mãe grita…’, 
de Jutta Bauer.
sábado 20 | 11h00

‘pequeno azul 
e pequeno amarelo’, 
de Leo Lionni.
sábado 27 | 11h00 

‘afinal o caracol’, 
de Fernando Pessoa.
291 708 400
abm.sretc@madeira.goV.pt

06, 20 & 27 | 11:00pm

storytelling
arquivo Regional e Biblioteca 
Pública da madeira

inFanto / JuVeniL
chiLdreN’s area

maio 02-05 

‘santas 
mães!’ 
das 10h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h30
Casa-museu 
Frederico de Freitas 

Visitas temáticas 
de preparação prévia de um 
percurso pelo museu à mãe, 
guiado pelos filhos. Inclui 
ateliê para execução de uma 
‘lembrança’. 

a comemoração 
do dia da mãe finaliza no 
sábado, 6 de maio, das 10h00 
às 17h30, com entradas 
gratuitas para as famílias 
dos alunos participantes. 

mediante inscrição prévia.
Crianças de jardim-de-

infância, pré-escolar e 1º Ciclo.
291 202 578

2 to 5 may

‘saNtas 
mães!’
from 10:00am to 12.30pm 
and from 2:00pm to 5.30pm 
House museum Frederico de Freitas

Thematic tours of previous 
preparation through the museum, 
where the children guide their mothers. 
Includes a workshop to make a 
‘souvenir’.

The celebration of mother’s day ends 
on saturday, may 6, from 10:00am to 
5:30Pm, with free admission to the 
families of the participating students.

By prior registration.
Nursery, Preschool and Elementary 

school.

291 202 578
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dia nacionaL do azuLeJo

‘azuLeJando’   
sábado 06 | 11h00 e 15h00

Casa-museu 
Frederico de Freitas 
ateliê Infantil de introdução 
ao azulejo (crianças 
dos 6 aos 12 anos).
mediante inscrição prévia
291 202 578
serV.edu.cmFF.drc.sretc
@goV-madeira.pt
FacebooK.com/
cmFredericoFreitas

tiLe NatioNaL daY 

‘tiLiNg’
saturday 6 | 11:00am and 3:00pm
House museum 
Frederico de Freitas

Children’s workshop about the tile 
(children from 6 to 12 years old).

By prior registration
291 202 578
serv.edu.cmff.drc.sretc
@gov-madeira.pt
faceBook.com/
cmfredericofreitas

09 a 29 
‘semana 
das eXpressões’
museu Etnográfico da madeira

Exposição e Workshops 
de expressão plástica.

Projeto da Escola Básica 
e secundária Padre manuel 
Álvares, Ribeira Brava. 

Que tem como objetivo 
sensibilizar os jovens para 
as artes, contribuir para a 
sua autoestima. 

Exposição coletiva 
de trabalhos executados 
ao longo do ano letivo 
do Grupo disciplinar 
de Educação Visual e 
Tecnológica do 2º 
e 3º ciclo da Escola Básica 
e secundária Padre 
manuel Álvares.

09 to 29

‘eXpressivity 
Week’
museu Etnográfico da madeira

Exhibition and workshops.
a project by the local school 

- Escola Básica e secundária 
Padre manuel Álvares of Ribeira 
Brava (EBsPma) with the goal 
of raising the awareness among 
younger ones towards the arts, 
and simultaneously contribute 
to their self-esteem.

a collective exhibit of works 
developed throughout the 
current school year within the 
school’s subject of Visual and 
Technological Education - 2nd 
and 3rd level students of the 
EBsPma.

saturday 06  | 11:00pm 
mother’s daY speciaL 

‘schreimutter…’ 
by Jutta Bauer.

saturday 20 | 11:00pm
‘LittLe bLue 
& LittLe YeLLow’ 
by Leo Lionni.

saturday 27 | 11:00pm 
‘afiNaL o caracoL’ 
by Fernando Pessoa.
291 708 400
aBm.sretc@madeira.gov.pt
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Arquivo Regional 
e Biblioteca Pública 
da Madeira (ABM)
Caminho dos Álamos, 35 - Funchal 
Tel.: 291 708 410  
Sala de Leitura do Arquivo e 
Reservados
Segunda a sexta das 9h30 às 
19h50 
Sábados das 9h30 às 15h20  
Sala de Leitura Geral e Sala 
Infantojuvenil 
Segunda das 14h00 às 19h50 
Terça a sexta das 9h30 às 19h50 
Sábado das 9h30 às 15h20  
Sala de Leitura Especial/Trabalhos 
de Grupo 
Segunda das 14h00 às 17h00 
Terça a sexta das 9h30 às 12h30 e 
das 13h30 às 17h00

Biblioteca Municipal do Funchal 
Avendida Calouste Gulbenkian, 
9 - Funchal 
Tel.: 291 211 133 
Segunda a sexta das 10h00 às 
19h00 
E-mail: bmfunchal@cm-funchal.pt 
http://bmfunchal.blogs.sapo.pt

Biblioteca da Assembleia 
Legislativa da Madeira 
Avenida do Mar e das Comunidades 
Madeirenses - Funchal 
Tel.: 291 210 500 
Segunda a sexta das 9h00 às 
12h00 
e das 14h00 às 17h30 
www.alram.pt

Biblioteca / Centro de 
Documentação Contemporânea 
Estrada Simão Gonçalves da 
Câmara, 37 - Calheta 
Tel.: 291 820 900  
Terça a sexta das 10h00 às 12h30       
e das 14h00 às 17h00 
E-mail: mudas@gov-madeira.pt

Biblioteca do Centro de Estudos de 
História do Atlântico 
Rua das Mercês, n.º 8 - Funchal 
Tel.: 291 214 970
Segunda a sexta das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00 
www.ceha-madeira.net

Biblioteca John Dos Passos 
Centro Cultural John Dos Passos 

Rua Príncipe D. Luís, 3 - Ponta do 
Sol 
Tel.: 291 974 034 
Segunda a sexta das 9h00 às 
17h30 
http://cultura.madeira-edu.pt

Biblioteca Municipal de Câmara de 
Lobos 
Avenida da Autonomia, 5 - Câmara 
de Lobos 
Tel.: 291 910 130 
Segunda, terça, quinta e sexta          
das 10h00 às 18h00 
Quarta das 14h00 às 18h00 
bibliotecas@cm-camaradelobos.pt.

Biblioteca Municipal de Machico 
Rua do Ribeirinho, Edifício do 
Fórum Machico 
Tel.: 291 969 997 
Segunda a sexta das 09h00 às 
18h00 
www.cm-machico.pt

Centro de Documentação Porta 33 
Porta 33 Associação Quebra Costas 
Centro de Arte Contemporânea 
Rua do Quebra Costas, 33 - Funchal 
Tel.: 291 743 038 
Terça a sábado das 16h00 às 
20h00 
(ou em outro horário previamente 
solicitado)
www.porta33.com

Biblioteca da Direção de 
Serviços de Educação Artística e 
Multimédia
Direção Regional de Educação 
Travessa do Nogueira, 11 – Funchal 
Tel.: 291 225 146 
Biblioteca especializada em 
Educação, Artes e Documentação 
Multimédia que integra a Rede 
Nacional de Bibliotecas PORBASE. 
Segunda a sexta das 9h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30 
http://bibliotecadseam.madeira-edu.
pt

Biblioteca de Assuntos Europeus 
CERNE
Casa da Europa na Madeira 
Rua Latino Coelho, 57, 3.º - Funchal 
Tel.: 291 235 545 
Segunda a sexta das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h30

Loja de Juventude 
Direção Regional de Juventude e 
Desporto 
Rua dos Netos, 48 Funchal 
Tel.: 291 203 830 
Segunda a sexta das 9h00 às 
20h00 
Sábados das 9h00 às 12h30 

Casa - Museu Frederico de Freitas
Calçada de Santa Clara, 7 - Funchal 
Tel.: 291 202 570 
Terça a sábado das 10h00 às 
17h30 
http://cultura.madeira-edu.pt

MUDAS.Museu de Arte 
Contemporânea da Madeira
Estrada Simão Gonçalves da 
Câmara, 37 - Calheta 
Tel.: 291 820 900  
Terça a domingo das 10h00 às 
17h00 
E-mail: mudas@gov-madeira.pt

Museu de Arte Sacra
Rua do Bispo, 21 - Funchal 
Tel.: 291 228 900 
Segunda a Sexta das 10h00 às 
17h00 
Sábado das 10h00 às 13h00 
www.museuartesacrafunchal.org

Museu Etnográfico da Madeira 
Rua de São Francisco, 24 - Ribeira 
Brava 
Tel.: 291 952 598 
Terça a sexta das 9h30 às 17h00 
Sábado das 10h00 às 12h30 e das 
13h30 às 17h30

Museu da Quinta das Cruzes
Calçada do Pico, 1 - Funchal 
Tel.: 291 740 670 
Terça a domingo das 10h00 às 
12h30 
e das 14h00 às 17h30 
www.museuquintadascruzes.com

Casa Colombo - Museu de Porto 
Santo
Travessa da Sacristia, 2 / 4 - Porto 
Santo 
Tel.: 291 983 405 
Terça a sábado das 10h00 às 
12h30 
e das 14h00 às 19h00 
Domingos das 10h00 às 13h00 
www.museucolombo-portosanto.
com

Museu Henrique e Francisco 
Franco
Rua João de Deus, 13 - Funchal 
Tel.: 291 211 090 
Segunda a sexta das 9h30 às 
18h00 
www.cm-funchal.pt

Museu Militar da Madeira
Palácio de São Lourenço 
Avenida Zarco - Funchal 
Tel.: 291 204 902
Segunda a sexta das 10h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00 
Sábado das 10h00 às 12h00 
gabrr.palacio@netmadeira.com

arquivo 
e bibliotecas

museus
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Madeira Regional 
Archive and Public 
Library 
Caminho dos Álamos, 35 - Funchal 
Telephone: 291 708 410 
Archive Reading Room: 
Monday to Friday: 9:30 am – 7:50 
pm
Saturday: 9:30 am – 3:20 pm 
Main Reading Room/Children’s 
Reading Room: 
Monday: 2:00 pm – 7:50 pm 
Tuesday to Friday: 9:30 am – 7:50 
pm 
Saturday: 9h30 – 3:20 pm 
Specialy Reading Room / Group 
Work Room: 
Monday: 2:00 pm – 5:00 pm 
Tuesday to Friday: 9:30 am – 12:30 
pm and from 1:30 pm – 5:00 pm

Câmara de Lobos Municipal 
Library 
Avenida da Autonomia, 5 - Câmara 
de Lobos 
Telephone: 291 910 130 
Monday, Tuesday, Thursday 
and Friday: 10:00am - 6:00pm;  
Wednesdays: 2:00pm - 6:00pm 
bibliotecas@cm-camaradelobos.pt.

Porta 33 - Documentation Centre 
‘Porta 33 Associação Quebra 
Costas’ 
Contemporary Art Centre 
Rua do Quebra Costas, 33 - 
Funchal 
Telephone: 291 743 038 
Tuesday to Saturday: 4:00pm - 
8:00pm 
(Other schedules require advance 
booking) 
www.porta33.com

Funchal’s Municipal Library 
Avenida Calouste Gulbenkian, 
9 - Funchal 
Telephone: 291 720 137 
Monday to Friday: 10:00am - 
7:00pm 
Telephone: 291 211 133
E-mail: bmfunchal@cm-funchal.pt 
http://bmfunchal.blogs.sapo.pt

John Dos Passos Library 
Cultural Centre John Dos Passos 
Rua Príncipe D. Luís, 3 - Ponta do 
Sol 
Telephone: 291 974 034 

Monday to Friday: 9:00am - 5:30pm 
http://cultura.madeira-edu.pt

Library / Contemporary 
Documentation Centre 
Estrada Simão Gonçalves da 
Câmara, 37 – Calheta 
Telephone: 291 820 900  
E-mail: mudas@gov-madeira.pt 
Tuesday to Friday: 10:00am 
-12:30pm; 2:00pm – 5:00pm 
E-mail: mudas@gov-madeira.pt

Machico Municipal Library 
Rua do Ribeirinho, Edifício do 
Fórum Machico  
Telephone: 291 969 997 
Monday to Friday: 09:00am - 
6:00pm 
www.cm-machico.pt

Madeira’s Parliament Library 
Avenida do Mar e das 
Comunidades Madeirenses - 
Funchal 
Telephone: 291 210 500 
Monday to Friday: 9:00am - 
12:00pm 
and from 2:00pm - 5:30pm 
www.alram.pt

Study Centre of Atlantic History 
Library 
Rua das Mercês, n.º 8 
Monday to Friday: 9:00am 
- 12:00pm and from 2:00pm - 
5:00pm 
Telephone: 291 214 970 
www.ceha-madeira.net

European Affairs Library CERNE - 
‘Casa da Europa na Madeira’ 
Rua Latino Coelho, 57, 3º - Funchal 
Telephone: 291 235 545 
Monday to Friday: 9:00am - 
12:00pm                
and from 2:00pm - 5:30pm

Youth Shop 
Regional Department for Youth 
and Sports  
Rua dos Netos, 48 Funchal 
Telephone: 291 203 830 
Monday to Friday: 9.00am – 
8.00pm 
Saturdays: 9:00am – 12:30pm

Multimedia and Arts Education 
Library 
Regional Education Department 
Travessa do Nogueira, 11 – Funchal 
Telephone: 291 225 146 
The Library is specialized in 
education, arts and multimedia 
documentation and part of the 
PORBASE National Libraries 
Network 

Monday to Friday: 9:00am – 
12:30pm; 2:00pm – 5:30pm 
http://bibliotecadseam.madeira-edu.
pt

House-Museum Frederico de 
Freitas
Calçada de Santa Clara, 7 - Funchal
Telephone: 291 202 570
Tuesday to Saturday: 10:00am 
- 5:30pm
http://cultura.madeira-edu.pt

Madeira Ethnographic Museum
Rua de São Francisco 24 - Ribeira 
Brava
Telephone: 291 952 598
Tuesday to Friday: 9:30am - 5:00pm
Saturday: 10:00am - 12:30pm
and from 1:30pm - 5:30pm
http://cultura.madeira-edu.pt

MUDAS. Madeira Contemporary 
Art Museum 
Estrada Simão Gonçalves da Câmara, 
37 – Calheta
Telephone: 291 820 900
Tuesday to Saturday: 10:00am 
– 5:00pm 
E-mail: mudas@gov-madeira.pt

Museum of Sacred Art
Rua do Bispo 21 - Funchal
Telephone: 291 228 900
Monday to Friday: 10:00am - 5:00pm
Saturday: 10:00am - 1:00pm
www.museuartesacrafunchal.org

Quinta das Cruzes Museum
Calçada do Pico 1 - Funchal
Telephone: 291 740 670
Tuesday to Sunday: 10:00am 
- 12:30pm
and from 2:00pm - 5:30pm
www.museuquintadascruzes.com

Christopher Columbus House, 
Porto Santo Museum
Travessa da Sacristia, 2/4 - Porto 
Santo
Telephone: 291 983 405
Tuesday to Saturday: 10:00am 
- 12:30pm
and from 2:00pm - 7:00pm; 
Sundays: 10:00am - 1:00pm
www.museucolombo-portosanto.
com

Henrique and Francisco Franco 
Museum
Rua João de Deus, 13 - Funchal 
Telephone: 291 211 090 
Monday to Friday: 09:30am to 
6:00pm 
www.cm-funchal.pt

archiVes 
aNd Libraries

museum
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Museu Monte Palace
Jardim Tropical Monte Palace  
Caminho das Babosas, 4A - Funchal 
Tel.: 291 780 800 
Segunda a domingo das 9h30 às 
18h00 
www.montepalace.com

Museu do Açúcar
Praça do Colombo, 5 - Funchal 
Tel.:  291 236 910 
Segunda a sexta das 9h30 às 
17h30

Núcleo Museológico da Madeira 
Wine 
Avenida Arriaga, 28 - Funchal
Tel.: 291 740 110
Segunda a sexta das 9h30 às 
18h30
Sábados das 10h00 às 13h00
www.madeirawinecompany.com
 
Palácio São Lourenço 
Avenida Zarco - Funchal 
Visitas não orientadas (sem neces-
sidade de marcação prévia): 
Segunda às 14h30; terça e quarta      
às 10h00; quinta às 10h00 e às  
14h30 e sexta às 15h00 
Visitas livres ou orientadas, nou-
tros dias ou horas, por marcação 
prévia (através do número 291 
202 530 ou de gabrr.palacio@
gmail.com), até dois dias de ante-
cedência 
Encerrado à segunda-feira de manhã, 
sábado, domingo e feriados 
www.representantedarepublica-madeira.pt

Colégio dos Jesuítas do Funchal
Rua dos Ferreiros 
Tel.: 291 705 060 
Segunda a sexta das 10h00 às 
18h30 
Sábado das 10h00 às 14h00 
Visitas: colegio@aauma.pt 
Serviço educativo: escolas@aauma.
pt 
www.colegiodosjesuitas.pt

Convento de Santa Clara 
Calçada de Santa Clara, 15                    
- Funchal 
Tel.: 291 742 602 
Segunda a sábado das 10h00             
às 12h00 e das 15h00 às 17h00 
Domingos das 10h00 às 12h00

Núcleo Museológico Mary Jane 
Wilson 
Rua do Carmo, 61 - Funchal 
Tel.: 291 225 492 
Terça a sexta das 10h00 às 12h00 
e das 15h00 às 17h00 Sábado das 
10h00 ás 13h00 
www.cm-funchal.pt

CR7 Museu 
Avenida Sá Carneiro, 9 
Praça do Mar – Funchal 
Tel.: 291 639 880
Segunda a sábado das 10h00 às 

18h00 
www.museucr7.com/

Museu da Baleia 
Rua Garcia Moniz, 1 
9200-031 Caniçal 
Terça a domingo                                  
das 10h30 às 18h00 
www.museudabaleia.org

Museu do Brinquedo 
Armazém do Mercado 
Rua Latino Coelho, 39 - 2.º Piso 
Loja do Museu – Armazém dos 
Brinquedos – 1.º Piso 
Rua Hospital Velho, 28 (entrada 
pelo Armazém do Mercado) 
Tel.: 291 640 640 
Segunda a sexta 
das 10h00 às 18h00 
Sábado das 10h00 às 14h00 
Para mais informações: email:  
museu@armazemdomercado.com

Museu de Eletricidade Casa da Luz 
Rua da Casa da Luz, 2 - Funchal 
Tel.: 291 211 480 
Terça a sábado das 10h00 às 
12h30 
e das 14h00 às 18h00 
www.eem.pt

Museu de História Natural do 
Jardim Botânico da Madeira 
Jardim Botânico da Madeira Eng.º 
Rui Vieira 
Quinta do Meio / Bom Sucesso - 
Funchal 
Tel.: 291 211 200 
Segunda a domingo  
das 9h00 às 18h00 
www.sra.pt

Museu de Imprensa da Madeira
Avenida da Autonomia,  
3 – Câmara de Lobos 
Segunda a sexta das 10h00                  
às 17h00 
Sábado das 9h00 às 14h00 
www.cm-camaradelobos.pt

Museu de História Natural                   
do Funchal 
Palácio de São Pedro 
Rua da Mouraria, 31 - Funchal 
Tel.: 291 229 761 
Terça a domingo 
das 10h00 às 18h00 
www.cm-funchal.pt

Museu da Vinha e do Vinho do 
Arco de São Jorge
Sítio da Lagoa  
- Arco de São Jorge 
Tel.: 291 578 106 
Terça a sábado das 14h00 às 
17h30 
Segundas mediante marcação 
prévia

Núcleo Museológico de ‘Arte 
Popular’
(Acervo Patrimonial do Grupo de 

Folclore e Etnográfico  
da Boa Nova) 
Centro Cívico de Santa Maria Maior
Tel.: 291 238 185 / 917 235 321 
Segunda a sexta das 10h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30 
http://www.facebook.com/
nucleo.museologico

Núcleo Museológico Baden-Powell
Corpo Nacional de Escutas 
Rua do Canadá, Cave A 
(junto à Igreja da Nazaré) 
Segunda a sexta,  
das 14h00 às 19h00 
Tel.: 291 755 808 
http://www.cne-escutismo-
madeira.org

Núcleo Museológico do Bordado 
Madeira 
Rua Visconde Anadia, 44 - Funchal 
Tel.: 291 211 600 
Segunda a sexta das 9h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30 
www.bordadomadeira.pt

Núcleo Museológico do Caniço
Rua Francisco Peres 
Edifício Jardins do Caniço, Loja 
22 – Caniço 
Tel.: 291 932 508 / 926 887 881                
Segunda a sexta das 10h00                
às 13h00 e das 14h00 às 17h00 
Sábado das 10h00 às 13h00 
Domingo das 11h00 às 13h00 com 
visita guiada 
www.facebook.com/
NucleoMuseologicoDoCanico

Núcleo Museológico de Machico
Solar do Ribeirinho 
Rua do Ribeirinho, 15 - Machico 
Tel.: 291 964 118 
Segunda a sexta das 9h00 às 
17h30 
www.cm-machico.pt

Núcleo Museológico - Rota da Cal 
Sítio da Achada do Furtado 
do Barrinho 
Lameiros - São Vicente 
Tel.: 291 842 018 
Terça a sábado das 10h00 às 
14h00 
www.sites.google.com/sites/
rotadacal

Núcleo Jorge Brum do Canto 
– Museu do Porto Santo 
Centro Cultural e de Congressos do 
Porto Santo 
Rua Doutor Nuno Silvestre Teixeira 
9400 -162 Porto Santo 
Segunda a sábado das 10h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30 
Domingo das 10h00 às 13h00

Paços do Concelho do Funchal 
Largo do Colégio dos Jesuítas do 
Funchal 
Tel.: 291 705 060 
Visitas guiadas de segunda a sexta 
- às 11h00 e às 15h00 
www.visitfunchal.pt 
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Madeira Military Museum 
São Lourenço Palace 
Avenida Zarco - Funchal 
Telephone: 291 204 902 
Monday to Friday: 10:00am 
- 12:00pm and from 2:00pm - 
5:00pm 
Saturday: 10:00pm - 12:00pm 
Free admission 
gabrr.palacio@netmadeira.com

Monte Palace Museum
Monte Palace Tropical Gardens 
Caminho das Babosas, 4 - Funchal 
Telephone: 291 780 800 
Monday to Sunday: 9:30am - 
6:00pm 
www.montepalace.com

São Lourenço Palace 
Palace of São Lourenço 
Avenida Zarco - Funchal 
Non-guided tours (do not require 
prior registration) 
Monday at 14:30pm; Tuesday and 
Wednesday at 10:00am; Thursday 
at 10:00am and 2:30pm; Friday at 
3:00pm 
Free tours or guided tours on 
other days or schedules require 
prior registration - telephone: 291 
202 530/e-mail: gabrr.palacio@
gmail.com), or until 2 days in 
advance 
Closed: Monday morning, 
Saturdays, Sundays and Holy-Days

The Old Blandy Wine Lodge
Avenida Arriaga, 28 - Funchal 
Telephone: 291 740 110 
Monday to Friday: 9:30am - 6:30pm 
Saturdays: 10:00am - 1:00pm 
www.madeirawinecompany.com

Baden-Powell Museum Centre 
National Corps of Scouts (CNE) - 
Portuguese Catholic Scouting 
Rua do Canadá, Cave A (near the 
Church of Nazaré) 
Monday to Friday: 2:00pm - 
7:00pm 
Telephone: 291 755 808 
http://www.cne-escutismo-
madeira.org

Colégio dos Jesuítas - Funchal 
Rua dos Ferreiros  
Telephone: 291 705 060 
Monday to Friday: 10:00am - 
6:30pm  
Saturdays: 10:00am – 2:00pm  
Tours: colegio@aauma.pt 
Educational Services: escolas@
aauma.pt 
www.colegiodosjesuitas.pt

CR7 Museum 
Avenida Sá Carneiro, 9 
Praça do Mar – Funchal 
Telephone: 291 639 880
Monday to Saturday: 10:00am – 
6:00pm

Electricity Museum - Casa da Luz 
Rua da Casa da Luz, 2 - Funchal 
Telephone: 291 211 480 
Tuesday to Saturday: 10:00am 
- 12:30pm and from 2:00pm - 
6:00pm 
www.eem.pt

IVBAM Museum Centre 
Rua Visconde Anadia, 44 - Funchal 
Telephone: 291 211 600 
Monday to Friday: 9:00am – 
12:30pm; 2:00pm – 5:30pm 
www.bordadomadeira.pt

Mary Jane Wilson Museum 
Rua do Carmo, 61 - Funchal 
Telephone: 291 225 492 
Tuesday to Friday: 10:00am 
- 12:00pm and from 3:00pm - 
5:00pm 
Saturday: 10:00am - 1:00pm 
www.cm-funchal.pt

Natural History Museum of 
Funchal 
São Pedro Palace 
Rua da Mouraria, 31- Funchal 
Telephone: 291 229 761 
Tuesday to Sunday: 10:00am – 
6:00pm 
www.cm-funchal.pt

Museological Nucleus of Caniço 
Rua Francisco Peres 
Edifício Jardins do Caniço, Loja 
22 – Caniço 
Telephone: 291 932 508 / 926 887 
881                
Monday to Friday: 10:00am - 
1:00pm; 2:00pm - 5:00pm 
Saturday: 10:00am - 1:00pm 
Sunday: 11:00am - 1:00 with guided 
tour

Museological Nucleus of ‘Popular Art’ 
Heritage assets/collection of Boa 
Nova’s Folklore and Ethnographic 
Group  
Centro Cívico de Santa Maria Maior 
Rua das Murteiras, 25 B - Funchal 
Telephone: 291 238 185 / 917 235 
321 
Monday to Friday: 10:00am - 
12:30pm; 2:00pm - 5:30pm 
http://www.facebook.com/
nucleo.museologico

Museological Nucleus - Rota da 
Cal 
Sítio dos Lameiros - São Vicente 
Telephone: 291 842 018 
Tuesday to Saturday: 10:00am - 
2:00pm 
Close on Mondays and Saturdays 

Natural History Museum 
of the Botanical Garden 
Eng.º Rui Vieira Botanical Garden 
Quinta do Meio / Bom Sucesso - 
Funchal 
Telephone: 291 211 200 
Monday to Sunday: 9:00am - 
6:00pm 
www.sra.pt

Photographia - Museum ‘Vicentes’ 
Rua da Carreira 43 - 1º - Funchal 
Telephone: 291 225 050 
Temporarly closed 
www.photographiamuseuvicentes.
com.pt

Printing Press Museum 
Avenida da Autonomia, 3 – Câmara 
de Lobos 
Monday to Friday : 10:00am – 
5:00pm 
Saturday: 9:00am - 2:00pm 
www.cm-camaradelobos.pt

Santa Clara Convent 
Calçada de Santa Clara, 15 - 
Funchal 
Telephone: 291 742 602 
Monday to Saturday from 10:00am 
- 12:00pm and from 3:00pm - 
5:00pm 
Sundays: 10:00am - 12:00pm

‘Solar do Ribeirinho’ 
Museological Nucleus of Machico 
Rua do Ribeirinho - Machico 
Telephone: 291 964 118 
Monday to Friday: 9:00am - 5:30pm 
www.cm-machico.pt

Sugar Museum – Madeira 
Praça do Colombo, 5 – Funchal 
Telephone: 291 236 910 
Monday to Friday: 9:30 am – 5:30 
pm

Town Hall 
Largo do Colégio dos Jesuítas do 
Funchal 
Telephone: 291 705 060 
Guided tours from Monday to 
Friday:  11:00am and 3.00pm 
www.visitfunchal.pt 
Tours: visit@aauma.pt 
Educational Services:  
escolas@aauma.pt

Toy Museum 
Armazém do Mercado 
Rua Latino Coelho, 39 - 2nd floor
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Visitas: visit@aauma.pt 
Serviço educativo: escolas@aauma.
pt

Photographia - Museu Vicentes 
Rua da Carreira, 43 - 1º - Funchal 
Tel.: 291 225 050 
Encerrado temporariamente 
www.
photographiamuseuvicentes.
com.pt

Universo de Memórias João Carlos 
Abreu 
Calçada do Pico, 2 / 4 - Funchal 
Tel.: 291 225 122 
Segunda a Sexta 
das 10h00 às 17h00 
Visitas ao fim-de-semana e feriados 
mediante marcação prévia 
www.universodememorias.com

Museum Store - Toy Warehouse - 
1st floor
Rua Hospital Velho, 28 (market 
warehouse entrace) 
Telephone: 291 640 640 
Monday to Saturday: 10:00am - 
7:00pm 
Email:  
museu@armazemdomercado.com

Vineyard and Wine Museum of 
Arco de São Jorge 
Sítio da Lagoa - Arco de São Jorge 
Telephone: 291 578 105 
Tuesday to Sunday: 2:00pm - 
5:30pm 
(Monday tours require advance 
booking)

Nucleus of Jorge Brum do Canto – 
Porto Santo Museum 
Cultural and Congress Centre of 
Porto Santo 
Rua Doutor Nuno Silvestre Teixeira 
9400 -162 Porto Santo 
Monday to Saturday: 10:00am – 
12:30pm; 2:00pm – 5.30pm 
Sunday: 10:00am – 1:00pm

Whale Museum 
Rua Garcia Moniz, 1 
9200-031 Caniçal 
Tuesday to Sunday: 10:30am – 
6:00pm 
www.museudabaleia.org

Universe of Memories João Carlos 
Abreu 
Calçada do Pico, 2/4 - Funchal 
Telephone: 291 225 122 
Monday to Friday: 10:00am - 
5:00pm 
(Bank-holidays and weekend tours 
require advance booking) 
www.universodememorias.com

Aquário da Madeira
Rua do Forte de São João Baptista                          
- Porto Moniz 
Tel.: 291 850 340 
Segunda a domingo 
das 10h00 às 18h00 
www.aquariodamadeira.com

Centro de Receção e Interpretação 
do Parque Ecológico do Funchal
Estrada Regional 103 
Ribeira das Cales, 259 - Monte 
Tel.: 291 784 700 
Segunda a domingo  
das 9h00 às 17h30 
www.cm-funchal.pt

Centro Ciência Viva
Rotunda do Ilhéu Mole - Porto 
Moniz 
Tel.: 291 850 300 
Segunda a domingo 
das 10h00 às 18h00 
www.portomoniz.cienciaviva.pt

Grutas e Centro de Vulcanismo
Sítio do Pé do Passo - São Vicente 
Tel.: 291 842 404 
Segunda a domingo 
das 10h00 às 19h00 
www.grutasecentrodovulcanismo.
com

Madeira Magic
Rua da Ponta da Cruz, 25 - Funchal 
Tel.: 291 700 700 
Terça a domingo 
das 10h00 às 18h00 
www.madeira-magic.com

Parque Temático da Madeira
Estrada Regional 101                                              
Fonte da Pedra - Santana 
Tel.: 291 570 410 
Terça a domingo 
das 10h00 às 19h00  
www.parquetematicodamadeira.
pt

centro
temáticos
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Madeira Aquarium 
Rua do Forte de São João Baptista 
- Porto Moniz 
Telephone: 291 850 340 
Monday to Sunday: 10:00am - 
6:00pm 
www.aquariodamadeira.com

Madeira Magic Centre 
Rua da Ponta da Cruz, 25 - Funchal 
Telephone: 291 700 700 
Thursday to Sunday: 10:00am - 
6:00pm 
www.madeiramagic.com

Madeira Theme Park 
Estrada Regional 101 
Fonte da Pedra - Santana 
Telephone: 291 570 410 
Thursday to Sunday: 10:00am - 
7:00pm 
Dec. 13rd to Jan. 9th - Open every 
day -  10:00am - 7:00pm 
www.parquetematicodamadeira.
pt

Porto Moniz Living Science Centre 
Rotunda do Ilhéu Mole - Porto 
Moniz 
Telephone: 291 850 300 
Monday to Sunday: 10:00am - 
6:00pm 
www.portomoniz.cienciaviva.pt

Reception and Interpretation 
Centre of Funchal’s Ecological 
Park 
Estrada Regional 103 
Ribeira das Cales, 259 - Monte 
Telephone: 291 784 700 
Monday to Sunday: 9:00am - 
5:30pm 
www.cm/funchal.pt (Temporarly 
closed)

São Vicente Caves and Volcanism 
Centre 
Sítio do Pé do Passo - São Vicente 
Telephone: 291 842 404 
Monday to Sunday: 10:00am - 
7:00pm 
www.grutasecentrodovulcanismo.
com

thematic 
ceNtres

agenda cuLturaL madeira 
maio 2017

CaPa 
“VIdas PRIVadas” | 4 a 28 de maio
Pormenor da fotográfia do cartaz. © ddiarte
EdIção
secretaria Regional da  Economia, Turismo e Cultura
direção Regional da Cultura
Rua dos Ferreiros, 165 - 9004-520 Funchal
CoNTaCTos
drc.sretc@gov-madeira.pt
+351 291 211 830 ou +351 935 652 349
Fax: 291 237 136
dEsIGN: dRC
ImPREssão: sIG - sociedade Industrial Gráfica, lda.
TIRaGEm: 2000 exemplares

os textos da agenda foram escritos ao abrigo do novo 
acordo ortográfico.

Toda a informação incluída nesta agenda é da 
responsabilidade das entidades organizadoras.

a programação pode vir a ser alterada por motivos 
imprevistos, alheios à dRC.

madeira cuLturaL ageNda 
maY 2017

coVer 
“Vidas priVadas” | maY 04 to 28
detail of poster photograph. © ddiarte
editioN
secretaria regional da  economia, turismo e cultura
direção regional da cultura
rua dos ferreiros, 165 - 9004-520 funchal
coNtacts
e-mail: drc.sretc@gov-madeira.pt
tel.: 291 211 830 | 935 652 349
fax: 291 237 136
desigN: drc
priNtiNg: sig - sociedade industrial gráfica, lda.
priNt ruN: 2000 copies

all information enclosed in this agenda is from the responsibility 
of its organizers.

programme changes may occur due to unforeseen reasons, 
unrelated to the department of culture.



32


