


dança / Música
dance / Music

ManO a ManO
- O discO dE naTaL
QUinTa 03 dEZEMBRO | 21h00
TeaTro Municipal BalTazar Dias
os manos andré e Bruno santos juntam o seu 
universo de guitarras e cordofones madeirenses 
para celebrar a quadra natalícia e as suas canções 
emblemáticas, com enfoque no repertório 
jazzístico e tradicional madeirense. para além 
dos arranjos destas canções, os “Mano a Mano” 
propuseram-se a criar o seu próprio repertório 
natalício, com composições originais.

“ManO a ManO
– cHRisTMas cOnceRT”
THURSDAY, DECEMBER 3 | 9p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias

The Brothers andré and Bruno santos, mix their 
Madeiran guitars and the cordophones universe 
to celebrate the christmas season with the most 
emblematic songs, focusing on jazz and traditional 
Madeiran repertoire.

a assOciaçÃO aMiGOs dO 
cOnsERVaTÓRiO dE Música da 
MadEiRa aPREsEnTa:
cOncERTOs inTEGRadOs nas 
FEsTas dE naTaL E FiM dO anO
THe FRiends assOciaTiOn OF MadeiRa 
Music cOnseRVaTORY PResenTs:
cOnceRTs inTegRaTed in THe cHRisTMas 
and new YeaR celebRaTiOns

QUaRTa 30 dEZEMBRO | 18h00
TeaTro Municipal BalTazar Dias

cOM Música PaRa O anO nOVO!
Gala de árias, duetos e quartetos operáticos
conceição seabra Galante (soprano)
Maria isabel seabra (soprano)
alberto sousa (tenor)
nuno Vilallonga (barítono)
robert andres (piano)
programa: Verdi, puccini, lehar, Delibes…

WEDNESDAY, DECEMBER 30 | 6p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias

a Music FOR THe new YeaR!
Gala of arias, duets and operatic quartets
conceição seabra Galante (soprano)
Maria isabel seabra (soprano)
alberto sousa (tenor)
nuno Vilallonga (baritone)
roBerT anDres (piano)

program: Verdi, puccini, lehar, Delibes...

sEXTa 04 dEZEMBRO | 18h00
TeaTro Municipal BalTazar Dias

PaisaGEns sOnORas - REciTaL dE PianO 
a QUaTRO MÃOs
robert andres & Honor o’Hea
programa: schumann, liszt, Moszkowski, Milhaud

FRIDAY, DECEMBER 4 | 6p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias

sOund landscaPes - FOuR Hand PianO 
ReciTal
robert andres & Honor o’Hea
program: schumann, liszt, Moszkowski, Milhaud
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JanEiRO 2021
sEXTa 08 JanEiRO | 21h00 
cOncERTO dE REis cOM 
Os “cOnsORT BisEL” 
sOns da adEGa dO 
insTiTUTO dO VinhO, 
dO BORdadO E dO 
aRTEsanaTO da MadEiRa 
insTiTuTo Do VinHo, Do BorDaDo e Do 
arTesanaTo Da MaDeira 

JANUARY 2021
FRIDAY, JANUARY 8 | 9p.m.
Kings cOnceRT wiTH THe 
“cOnsORT bisel”
sOunds FROM THe 
“insTiTuTO dO VinHO, dO 
bORdadO e dO aRTesanaTO 
da MadeiRa”
insTiTuTo Do VinHo, Do BorDaDo e Do 
arTesanaTo Da MaDeira

QUaRTa 13 JanEiRO | 18h30
JaZZ – JaM sEssiOn cPiJ1 
aLUnOs dO cURsO 
PROFissiOnaL dE 
insTRUMEnTisTa dE JaZZ
sala Da confraria Do insTiTuTo Do 
VinHo, Do BorDaDo e Do arTesanaTo 
Da MaDeira 

WEDNESDAY, JANUARY 13 | 6:30p.m.
Jazz - JaM sessiOn cPiJ1
sTudenTs OF THe 
PROFessiOnal cOuRse OF 
Jazz insTRuMenTalisT
confraria Do insTiTuTo Do VinHo, Do 
BorDaDo e Do arTesanaTo Da MaDeira rooM

O cOnsERVaTÓRiO 
- EscOLa 
PROFissiOnaL 
das aRTEs 
da MadEiRa 
aPREsEnTa /
PResenTs: 
QUinTa 03 dEZEMBRO | 19h30
“O cOnsERVaTÓRiO 
dEscEnTRaLiZadO – 
PERPETUUM MOBiLE” 
aLUnOs dO núcLEO E 
GRUPO cOnVidadO
salão paroquial Das eiras – caniço

THURSDAY, DECEMBER 3 | 7:30p.m.
“O cOnseRVaTóRiO 
descenTRalizadO - 
PeRPeTuuM MObile”
sTudenT nucleus and 
guesT gROuP
salão paroquial Das eiras - caniço

dias 18 E 19 dEZEMBRO | 21h00
PEça dE TEaTRO “POnTO 
da siTUaçÃO”
dE TiM EichELis, PELOs 
aLUnOs dO 3.º anO 
cPaE-i
casa Da culTura De câMara De loBos

DECEMBER 18 & 19 | 9p.m.
THeaTeR PlaY “POnTO da 
siTuaçãO”
bY TiM eicHelis, FOR 3Rd 
YeaR sTudenTs cPae-i
“casa Da culTura De câMara De loBos”

dOMinGO 20 dEZEMBRO | 18h00
cOncERTO dE naTaL 
“anGELs VOicEs” cOM 
O EnsEMBLE VOcaL 
FEMininO ninFas dO 
aTLânTicO
fóruM MacHico

SUNDAY, DECEMBER 20 | 6p.m.
cHRisTMas cOnceRT 
“angels VOices” wiTH THe 
FeMale VOcal enseMble 
“nYMPHs OF THe aTlanTic”
fóruM MacHico 

QUaRTa 27 JanEiRO | 18h30
JaZZ – JaM sEssiOn cPiJ3
aLUnOs dO cURsO 
PROFissiOnaL dE 
insTRUMEnTisTa dE JaZZ
sala Da confraria Do insTiTuTo Do 
VinHo, Do BorDaDo e Do arTesanaTo 
Da MaDeira 

WEDNESDAY, JANUARY 27 | 6:30p.m.
Jazz - JaM sessiOn cPiJ3
sTudenTs OF THe 
PROFessiOnal cOuRse OF 
Jazz insTRuMenTalisT
confraria Do insTiTuTo Do VinHo, Do 
BorDaDo e Do arTesanaTo Da MaDeira rooM

dias 29 E 30 JanEiRO | 21h00 
PEça dE TEaTRO “O REi 
Vai nU” 
cenTro cíVico Do esTreiTo De câMara 
De loBos
JANUARY 29 & 30 | 9p.m.
THeaTeR PlaY “O Rei Vai nu”
cenTro cíVico Do esTreiTo De câMara De 
loBos
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“canTiGas 
aO MEninO JEsUs”
sEGUnda 07 dEZEMBRO | 21h00
TeaTro Municipal BalTazar Dias

XaRaBanda - canTiGas TRadiciOnais 
dO naTaL MadEiREnsE.
José Barros Trio - cantigas tradicionais portuguesas 
de natal e Janeiras.
as cantigas de caráter religioso do natal 
tradicional madeirense, dedicadas ao ciclo da 
festa, que ocorrem espontaneamente entre o povo, 
que as entende e aprecia, dando continuidade a 
vivências de um passado, traduzem uma parte 
substancial do nosso repertório coletivo, que hoje 
ganha cada vez mais importância cultural junto 
dos mais novos.
Músicos:
rui camacho: coordenação Geral
roberto Moniz: Viola, braguinha, rajão, viola 
d’arame e voz
roberto Moritz: Bandolim, rajão, viola d’arame e 
coros
Maria João caires: piano e voz 
slobodan sarcevic: acordeão
carlos figueira: Viola baixo
Duarte salgado: percussão

“canTigas
aO MeninO Jesus”
MONDAY, DECEMBER 7 | 9p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias 

XaRabanda PResenTs TRadiTiOnal 
cHRisTMas sOngs FROM MadeiRa and JOsé 
baRROs TRiO TRadiTiOnal PORTuguese 
cHRisTMas sOngs.
a festival cycle dedicated to the spontaneity and joy of 
the season presenting Xarabanda and José Barros, that 
will present traditional portuguese songs.
Musicians:
rui camacho: coordination
roberto Moniz: Viola, braguinha, rajão, viola d’arame 
and voice
roberto Moritz: Mandolin, rajão, viola d’arame and 
choirs
Maria João caires: piano and Voice
slobodan sarcevic: accordion
carlos figueira: Bass guitar
Duarte salgado: percussion
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a assOciaçÃO nOTas E 
sinFOnias aTLânTicas/
ORQUEsTRa cLÁssica da 
MadEiRa aPREsEnTa | 
PResenTs: 
dezembro | December 09, 12, 19, 20 & 28
Janeiro| January 01, 06, 09, 16, 20, 23 & 30

QUaRTa 09 dEZEMBRO | 21h30 
HoTel BelMonD reiD’s palace 

ORQUEsTRa dE cORdas
MadEiRa caMERaTa
Johann pachelbel [1653 - 1706] · cânone
Johann sebastian Bach [1865 – 1750] · Ária da suite 
em ré
Georg friedrich Händel [1685 - 1759] / s. 
aslamasian · passacaglia
arcangelo corelli [1653 - 1713] · concerto Grosso em 
ré maior op.6 no.4 
antónio Vivaldi [1678 - 1741] · concerto alla rustica 
em sol maior rV.151
rui soares da costa  [1958 -      ] · Homenagem

WEDNESDAY, DECEMBER 09 | 9:30p.m.
BelMonD reiD’s palace HoTel

sTRing ORcHesTRa
caMeRaTa wOOd
Johann pachelbel [1653 - 1706] · canon
Johann sebastian Bach [1865 - 1750] · aria of the suite 
in D
Georg friedrich Händel [1685 - 1759] / s. aslamasian · 
passacaglia
arcangelo corelli [1653 - 1713] · concerto Grosso in D 
major op.6 no.4
antónio Vivaldi [1678 - 1741] · concert alla rustica in G 
major rV.151
rui soares da costa [1958 -] · Tribute

sÁBadO 12 dEZEMBRO | 18h00 
asseMBleia leGislaTiVa Da MaDeira

Música dE câMaRa
QUaRTETO dE cORdas “aTLânTicO”
Wolfgang amadeus Mozart  [1756-1791] - quarteto 
em sib. M
steven l. rosenhaus [1952] - “christmas collection”

SATURDAY, DECEMBER 12 | 6:00p.m.
asseMBleia leGislaTiVa Da MaDeira

cHaMbeR Music
sTRing QuaRTeT “aTlânTicO”
Wolfgang amadeus Mozart [1756-1791] - quartet in sib. M
steven l. rosenhaus [1952] - “christmas collection”
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dias 19 E 20 dEZEMBRO 
sÁBadO 19 dEZEMBRO | 18h00
dOMinGO 20 dEZEMBRO | 11h00
auDiTório Do cenTro De conGressos Da MaDeira

cOncERTO FanTasia disnEy – diÁRiO dE 
nOTícias da MadEiRa
ORQUEsTRa cLÁssica da MadEiRa

DECEMBER 19 & 20
SATURDAY, DECEMBER 19 | 6:00p.m.
SUNDAY, DECEMBER 20 | 11a.m.
auDiTório Do cenTro De conGressos Da MaDeira

disneY FanTasY cOnceRT - diáRiO de 
nOTícias da MadeiRa
classical MadeiRa ORcHesTRa

sEXTa 01 JanEiRO | 18h00 & 21h30 
TeaTro Municipal BalTazar Dias

cOncERTO dE anO nOVO
ORQUEsTRa cLÁssica da MadEiRa
com uma seleção das mais belas valsas, marchas e 
polcas da família strauss 

FRIDAY, JANUARY 01| 6:00p.m. & 9:30p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias 

new YeaR’s cOnceRT
classical MadeiRa ORcHesTRa
With a selection of the most beautiful waltzes, marches 
and polka from the strauss family

QUaRTa 06 JanEiRO | 21h00 
ÁTrio Do TeaTro Municipal BalTazar Dias

Música dE câMaRa
QUinTETO dE sOPROs “aTLânTida”
W. a. Mozart [1756-1791]  - adagio e allegro “para 
um órgão mecânico”, KV. 594
farkas ferenc [1905- 2000] - Danças Húngaras 
antigas
claude Debussy [1862-1918] (arr. Welligton sousa) 
- claire de lune 
Gustav Holst [1874-1934] - quinteto de sopros em lá 
bemol maior, op. 14 
pedro Macedo camacho [n. 1979] - Memórias (de 
um anjo) 
arr. richard Birchall  - angels We Have Heard on 
High

WEDNESDAY, JANUARY 06 | 9:00p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias 

cHaMbeR Music
wind QuinTeT “aTlânTida”
W. a.   Mozart [1756-1791] - adagio and allegro “for a 
mechanical organ”, KV. 594
farkas ferenc [1905-2000] - ancient Hungarian Dances
claude Debussy [1862-1918] (arr. Welligton sousa) - 
claire de lune
Gustav Holst [1874-1934] - Wind quintet in a flat major, 
op. 14
pedro Macedo camacho [n. 1979] - Memories (of an 
angel)
arr. richard Birchall - angels We Have Heard on High

sEGUnda 28 dEZEMBRO | 18h00 
TeaTro Municipal BalTazar Dias

cOncERTO dE FiM dE anO
ORQUEsTRa cLÁssica da MadEiRa

MONDAY, DECEMBER 28 | 6:00p.m.
TeaTro Municipal BalTazar Dias 

new YeaR’s cOnceRT
classical MadeiRa ORcHesTRa

6



QUaRTa 20 JanEiRO | 21h30 
HoTel BelMonD reiD’s palace 

Música dE câMaRa
MadBRass5
Tylman susato  [1510-1570] – renaissance Dances 
Malcolm arnold  [1926-2006] – Brass quintet
Victor ewald  [1860-1935] – quintet nº 1  
richard rooble  [*1943] – american images
WEDNESDAY, JANUARY 20 | 9:30p.m.
BelMonD reiD’s palace HoTel

cHaMbeR Music
MadbRass5
Tylman susato [1510-1570] - renaissance Dances
Malcolm arnold [1926-2006] - Brass quintet
Victor ewald [1860-1935] - quintet nº 1
richard rooble [* 1943] - american images

sÁBadO 23 JanEiRO | 18h00
asseMBleia leGislaTiVa Da MaDeira

Música dE câMaRa
QUinTETO dE sOPROs “aTLânTida”
W. a. Mozart [1756-1791] (arr. r. Maros)  - 
Divertimento K.V.270 
Jorge Maggiore [n.  ] - corale e Disintegrazione 
Malcolm arnold [1921-2006] - Three shanties for 
Wind quintet  
paul Hindemith [1895-1963] - Kleine 
Kammermusik für fünf Bläser (opus 24 n.º. 2)
SATURDAY, JANUARY 23 | 6:00p.m.
asseMBleia leGislaTiVa Da MaDeira

cHaMbeR Music
wind QuinTeT “aTlânTida”
W. a.   Mozart [1756-1791] (arr. r. Maros) - Divertimento 
K.V.270
Jorge Maggiore [n. ] - corale and Disintegrazione
Malcolm arnold [1921-2006] - Three shanties for Wind 
quintet
paul Hindemith [1895-1963] - Kleine Kammermusik für 
fünf Bläser (opus 24 no. 2) -

sÁBadO 30 JanEiRO | 18h00
auDiTório Do cenTro De conGressos Da MaDeira

ORQUEsTRa cLÁssica da MadEiRa
SATURDAY, JANUARY 30 | 6:00p.m.
auDiTório Do cenTro De conGressos Da MaDeira

classical MadeiRa ORcHesTRa

sÁBadO 09 JanEiRO | 18h00
sala azul Do cenTro De conGressos Da MaDeira 

ORQUEsTRa dE cORdas 
MadEiRa caMERaTa
Johann pachelbel [1653 - 1706] · cânone
Johann sebastian Bach [1865 – 1750] · Ária da suite 
em ré
Georg friedrich Händel [1685 - 1759] / s. 
aslamasian · passacaglia
arcangelo corelli [1653 - 1713] · concerto Grosso em 
ré maior op.6 no.4 
antónio Vivaldi [1678 - 1741] · concerto alla rustica 
em sol maior rV.151
rui soares da costa  [1958 -      ] · Homenagem

SATURDAY, JANUARY 09 | 6:00p.m.
cenTro De conGressos Da MaDeira - Blue rooM 

sTRing ORcHesTRa
caMeRaTa wOOd
Johann pachelbel [1653 - 1706] · canon
Johann sebastian Bach [1865 - 1750] · aria of the suite 
in D
Georg friedrich Händel [1685 - 1759] / s. aslamasian · 
passacaglia
arcangelo corelli [1653 - 1713] · concerto Grosso in D 
major op.6 no.4
antónio Vivaldi [1678 - 1741] · concert alla rustica in G 
major rV.151
rui soares da costa [1958 -] · Tribute

sÁBadO 16 JanEiRO | 18h00 
asseMBleia leGislaTiVa Da MaDeira

Música dE câMaRa
MadBRass5
Tylman susato  [1510-1570] – renaissance Dances 
Malcolm arnold  [1926-2006] – Brass quintet
Victor ewald  [1860-1935] – quintet nº 1  
richard rooble  [*1943] – american images

SATURDAY, JANUARY 16 | 6:00p.m.
asseMBleia leGislaTiVa Da MaDeira

cHaMbeR Music
MadbRass5
Tylman susato [1510-1570] - renaissance Dances
Malcolm arnold [1926-2006] - Brass quintet
Victor ewald [1860-1935] - quintet nº 1
richard rooble [* 1943] - american images
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“PROFEcias”
09 a 19 dEZEMBRO | 21h00
Balcão crisTal
(De livros proféticos do antigo 
testamento)
produção: Teatro feiticeiro do 
norte
encenação: Miguel loureiro
interpretação: paula erra e Élvio 
camacho
Quartas a sextas | 21h00
sábados | 18h00
Especiais de natal:
dias 23 e 30 dezembro | 18h00
M/12 
rua De sanTa Maria, 206 – funcHal
Reservas:
Tel.: 933 936 243 / Email: 
feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt
www.feiticeirodonorte.pt

TEaTRO
THeaTRe
Note: the following  plays are held in portuguese language.

“PROFecias”
DECEMBER 9 to 30 | 9p.m.
Balcão crisTal

(Based on old Testament prophetic 
books)
production: “Teatro feiticeiro do 
norte”
Direction: Miguel loureiro
performance: paula erra and Élvio 
camacho
Wednesdays to Fridays | 9p.m.
Saturdays | 6p.m.
Christmas specials:
December 23 & 30 | 6p.m.
M / 12
rua De sanTa Maria, 206 - funcHal
Reservations:
Tel.: 933 936 243
E-mail: feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt

“dO TEU FRUTO, O MEL”
aTÉ 05 dEZEMBRO
sala De exposições TeMporÁrias Do Museu eTnoGrÁfico Da 
MaDeira 
a exposição “Do teu fruto, o mel” dá a conhecer 
os processos de confeção de dois tipos de mel, 
únicos na nossa região, o mel de figos e o mel de 
vinho em mosto, e a sua utilização no quotidiano 
madeirense.
Trata-se de duas tradições ancestrais, que ainda 
hoje podemos encontrar nos sítios da 1.ª, 2.ª e 3.ª 
lombada, na freguesia da ponta Delgada, concelho 
de são Vicente, onde este mel é ainda hoje utilizado 
na confeção dos bolos e broas de mel da festa, 
na confeção do bolo de rolão doce, para regar as 
malassadas do carnaval, na confeção da macia 
(mistura de aguardente com mel) e para adoçar o 
leite ou o chá.  

EXPOsiçõEs
eXHibiTiOns

“dO Teu FRuTO, O Mel”
UNTIL DECEMBER 5
Museu eTnoGráfico Da MaDeira - TeMporary eXHiBiTion rooM

The exhibition “Do teu fruto, o mel” shows the making 
processes of the two types of a unique honey, fig honey 
and wine honey in must, and its use in everyday Madeira.
These are two ancestral traditions, which we can still find 
today at the “lombada”, in the parish of ponta Delgada, 
in the municipality of são Vicente.
currently, this honey is still used in baking, such as 
honey cake and “malassadas” as well as “macia” 
(mixture of brandy with honey) and to sweeten milk or 
tea.
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EXPOsiçÃO TEMPORÁRia dO 
PROJETO sEMEsTRaL “acEssO 
Às cOLEçõEs EM REsERVa”: 
“Os REMaTEs dE TELhadO, na 
aRQUiTETURa MadEiREnsE”
aTÉ 05 dEZEMBRO
ÁTrio Do Museu eTnoGrÁfico Da MaDeira
com esta exposição, pretende-se divulgar uma 
tradição ancestral, subjacente a um saber-fazer 
que faz parte do nosso património cultural 
material e imaterial e que representa a herança 
cultural de gerações passadas. 
Trata-se dos elementos figurativos, colocados 
nos extremos dos beirais e nas cumeeiras, 
popularmente conhecidos como “remates de 
telhado”. apresentando um figurado variado, 
inspirado em figuras antropomórficas, em 
animais, em figuras naturalistas ou estilizadas.  
segundo alguns autores, estes elementos têm 
as suas raízes em superstições e presságios, 
sinais de cultos pagãos, que tinham como função 
espantar o efeito maléfico dos seres sobrenaturais, 
funcionando como figuras protetoras do lar e das 
pessoas que nele habitam. 

TeMPORaRY eXHibiTiOn OF THe 
seMesTeRal PROJecT “access 
TO ReseRVe cOllecTiOns”: 
“Os ReMaTes de TelHadO, na 
aRQuiTeTuRa MadeiRense”
UNTIL DECEMBER 5
Museu eTnoGráfico Da MaDeira - aTriuM

This exhibition, displays an ancestral tradition, 
underlying the “know-how” that is part of our material 
and immaterial cultural heritage and that represents our 
past generations.
These figurative elements, placed at the ends of 
the eaves and on the ridges, popularly known as 
“roof finishes” are an important piece for popular 
architecture. They present varied figures, inspired 
by anthropomorphic figures, animals, naturalistic or 
stylized figures.
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“RETROFUTURE”
aTÉ 18 dEZEMBRO
Galeria espaçoMar - escola BÁsica e secunDÁria 
GonçalVes zarco eM parceria coM o MuDas.Museu De arTe 
conTeMporânea Da MaDeira
De emanuel de sousa.
nesta exposição, o artista procura através da 
convocação de objetos do passado,  construir a 
memória que os sustenta, jogando no futuro, esse 
espaço longínquo, a criação onde tudo se inventa. 
apelando ao ato criativo enquanto interrogação, ou 
seja, uma metáfora do tempo. passado e presente 
partilhando o mesmo destino: o futuro. 
nas palavras do artista “esta peça, que faz parte 
de uma série de título “retrofuture”, trata de 
uma narrativa onde duas figuras viajam entre 
realidades e dimensões, explorando situações, 
adquirindo conhecimento e experiências... Dentro 
desta narrativa, certos elementos relevantes 
a memória e nostalgia são frequentemente 
mencionados, trazendo não só um caráter mais 
introspetivo e tocando na relação memória/tempo 
como forma de reconhecimento e assimilação de 
informação recolhida, mas também ambicionando 
trazer emoções à flor da pele. 

“ReTROFuTuRe”
UNTIL DECEMBER 18
espaçoMar Gallery – escola Básica e secunDária GonçalVes zarco in 
parTnersHip WiTH MuDas.Museu De arTe conTeMporânea Da MaDeira

By emanuel de sousa.
in this exhibition, and through the calling of objects 
from the past, the artist seeks to build a memory that 
sustains them, playing in the future, that distant space, 
the creation where everything is possible. appealing to 
the creative act as an interrogation, that is, a metaphor 
of time, past and present share the same destiny: the 
future.

“REcOMPOsiçÃO”
aTÉ 31 dEZEMBRO
quinTa MaGnólia – cenTro culTural
“recomposição” dá a conhecer o trabalho que o 
escultor ricardo Veloza concebeu, ao longo dos 
anos, nas mais diversas áreas, nomeadamente na 
escultura, desenho, ilustração, desenho gráfico, 
entre outras. 
as peças, selecionadas pelo seu valor e qualidade, 
formam uma compilação de trabalhos conhecidos 
mas, sobretudo, de desconhecidos lastros plásticos 
que o artista concebeu durante a sua vida 
consagrada à comunicação visual.
Das esculturas públicas de ricardo Veloza 
destacam-se ‘o Mensageiro’, de 1984 (a primeira, 
no funchal) e as últimas, o baixo-relevo de 
homenagem a Harvey foster, de 2015, e o marco de 
aniversário do liceu Jaime Moniz, em 2019. 
em exposição estará também o seu automóvel 
clássico, o “riley special”.

“RecOMPOsiçãO”
UNTIL DECEMBER 31
quinTa MaGnólia - culTural cenTer

“recomposição” makes known the work that sculptor 
ricardo Veloza conceived, over the years, in the most 
diverse areas of the arts, namely in sculpture and 
drawing, illustration, graphic design, among others.
The pieces, selected for their value and quality, form 
a compilation of known works but, above all, from 
unknown plastic ballasts that the artist conceived during 
his life devoted to visual communication.
also on display will be his classic car, the “riley special”.
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“Ma”
aTÉ 14 JanEiRO 2021
Galeria resTocK
Mostra de desenho da artista japonesa Kazumi 
Taketomo. “Ma” em japonês significa “um espaço 
entre”. É um conceito japonês de relacionamento, 
comunicação e espaço. Taketomo captura o 
momento da vida diária, mas de alguma forma 
o que aquele momento significou especialmente 
para ela.
rua Do HospiTal VelHo, 28 - funcHal
arMazÉM Do MercaDo, loJa 8 
segunda a sexta das 11h00 - 16h00
sábado das 11h00 - 13h00 

“Ma”
UNTIL JANUARY 14, 2021
resTocK Gallery

Drawing show by Japanese artist Kazumi Taketomo.
“Ma” in Japanese means “a space between”. it is a 
Japanese concept of relationship, communication and 
space. Taketomo captures the moment of daily life, but 
somehow what that moment meant especially to her.
“rua Do HospiTal VelHo”, 28 - funcHal
MercaDo WareHouse, sTore 8
Monday to Friday from 11a.m. – 4p.m.
Saturday from 11a.m. – 1p.m.
 

“cELEBRaçÃO E cORPO”
aTÉ 31 JanEiRO 2021
sala De exposições Do Museu De arTe sacra Do funcHal
carmen (funchal, 1950) é uma das vozes mais 
expressivas no panorama artístico madeirense 
a explorar as complexas relações entre o ser 
humano, a natureza e a cultura, registando-se uma 
produção plástica diversa, com raízes na escultura, 
na instalação e na performance, que se move entre 
o campo da estética, da ética e do espiritual. esta 
exposição constitui-se como proposta visual para 
repensar, hoje, as relações humanas com o meio 
ambiente, a partir de uma narrativa que retoma a 
ligação do feminino com as forças da natureza e 
tece diálogos com as obras, o espaço e a identidade 
deste museu.

“celebRaçãO e cORPO”
UNTIL JANUARY 31, 2021
Museu De arTe sacra - eXHiBiTion Hall

carmen (funchal, 1950) is one of the most expressive 
voices in the Madeiran artistic panorama to explore the 
complex relationships between human beings, nature 
and culture.
it registers a diverse plastic production, with roots in 
sculpture, installation and performance, which moves 
among the fields of aesthetics, ethics and the spiritual.
This exhibition is a visual proposal to rethink human 
relations with the environment today. 

cOLETiVa “O VEnTRE dOs 
sOnhOs”
aTÉ 20 MaRçO 2021
Galeria.a.
cine TeaTro sT. anTónio
curadoria: paulo sérgio BeJu
o projeto de manifesTação 
surge num momento de 
comemoração dos 45 anos da 
companhia aTef. aos artistas 
convidados, solicita-se um 
modo de “representação”, 
um testemunho, uma 
manifesTação singular. o 
projeto de manifesTação 
define-se pelo mote: isto (a 
obra), sou eu… esta é a minha 
arte, culminando numa 
exposição coletiva: “o Ventre 
dos sonhos.
serviço Educativo | apoio à galeria.a:
Visitas Guiadas/Reservas: 933 369 136
2ª a 6ª feira | 10h00 às 13h00 | 15h00 às 
18h00 | 19h00 às 21h00
Grupos | com marcação prévia

cOllecTiVe “THe wOMan
OF dReaMs”
UNTIL 20 MARCH 2021
Gallery.a.
cine TeaTro sT. anTónio

curator: paulo sérgio BeJu
The ManifesTaTion project cel-
ebrates the 45 anniversary of the 
aTef company. Defined by the 
motto: This (the work), it’s me ... 
this is my art, artists were asked 
for a “representation” mode, a tes-
timony, a singular manifestation, 
culminating in a collective exhibi-
tion: “o Ventre dos sonhos.
Educational Service | Support to gallery.a:
Guided Tours / Reservations: 933 369 136
Monday to Friday | 10a.m. to 1p.m. | 
3p.m. to 6p.m. | 7p.m. to 9.p.m.
Groups | by appointment
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“dEPOis dE cOLOMBO”
aTÉ 15 aGOsTO 2021
sala De exposições TeMporÁrias Da casa coloMBo – Museu Do 
porTo sanTo
Mostra constituída por 64 ampliações fotográficas 
das obras do escultor ricardo Veloza, com destaque 
para o busto de cristóvão colombo, a primeira 
escultura pública, de grandes dimensões, criada 
por ricardo Veloza, em 1989, para o porto santo. 
para além das ampliações fotográficas das obras 
do escultor, oportunidade para observar o gesso 
de Brum do canto e duas maquetas da obra não 
executada “a vida dos carreiros”.
na ilha do porto santo, é possível encontrar várias 
obras do escultor, desde um baixo-relevo de 1996, 
numa unidade hoteleira, em traquito e ouro; busto 
de bronze  de 2002, de francisco rodrigues Jardim, 
médico no porto santo e que deu nome ao centro 
de saúde; o busto de Jorge Brum do canto, de 1995.

“dePOis de cOlOMbO”
UNTIL AUGUST 15, 2021
“casa coloMBo” TeMporary eXHiBiTion rooM - porTo sanTo MuseuM

exhibition consisting of 64 photographic enlargements 
of the sculptor works, ricardo Veloza, with emphasis 
on the bust of cristovão colombo, the first large public 
sculpture, created by ricardo Veloza, in 1989, for porto 
santo.
in addition to the photographic enlargements of the 
sculptor’s works, this is an opportunity to observe the 
plaster of “Brum do canto” and two models of the un 
executed work “a vida dos carreiros”.
other works are displayed in porto santo: a piece in a 
local hotel; a 2002 bronze bust of francisco rodrigues 
Jardim, a former doctor and the bust of “Jorge Brum do 
canto”, from 1995.

“20 anOs dEPOis”
05 dEZEMBRO a 27 FEVEREiRO 2021
MuDas.Museu De arTe conTeMporânea Da MaDeira
De ana Vidigal
este projeto reúne pintura, objetos e instalação e 
marca o regresso desta conceituada artista plástica 
à região, vinte anos após a sua última exposição na 
Madeira. sobre ana Vidigal refira-se que é formada 
em pintura pela escola superior de Belas-artes 
de lisboa (1984). Bolseira da fundação calouste 
Gulbenkian (1985/1987). Também foi pintora 
residente do Museu de arte contemporânea – 
fortaleza de são Tiago, funchal (1998/1999). em 
1995 e em 2002 foi convidada pelo Metropolitano 
de lisboa para a execução de painéis de azulejos 
para as estações de alvalade e de alfornelos 
(construída), respetivamente. Galardoada com 
vários prémios, está representada em enumeras 
coleções públicas e privadas.

“20 anOs dePOis”
DECEMBER 5 TO FEBRUARY 27, 2021
MuDas.Museu De arTe conTeMporânea Da MaDeira

By ana Vidigal
This project brings together painting, objects and 
installation, celebrating the return of renowned artist 
to the region twenty years after her last exhibition in 
Madeira. ana Vidigal, graduated in painting from the 
“escola superior de Belas-artes de lisboa” (1984), and 
received a scholarship from the calouste Gulbenkian 
foundation (1985/1987). she was a resident painter 
at the Museum of contemporary art – “fortaleza de 
são Tiago”, funchal (1998/1999). in 1995 and 2002, 
she was invited by “Metropolitano de lisboa” to create 
tile panels for the alvalade and alfornelos stations 
(built), respectively. awarded with several prizes, she is 
represented in numerous public and private collections.
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“naTaL nO UniVERsO 
- O saGRadO E O 
PROFanO”
05 dEZEMBRO a 08 JanEiRO 2021
“uniVerso De MeMórias” João carlos aBreu
Mostra com cerca de 50 objetos alusivos a esta 
quadra e oriundos dos vários continentes. são 
presépios, natividades, anjos, pastores, quebra-
nozes, carrocel, em terracota, barro, tecido, 
madeira, porcelana, papel vegetal, papel com 
viochene e palha de bananeira. 
Visitas guiadas em português, inglês e francês.

“naTal nO uniVeRsO – 
O sagRadO 
e O PROFanO”
DECEMBER 5 TO JANUARY 8, 2021
“uniVerso De MeMórias” João carlos aBreu

The exhibition displays about 50 objects collected 
from different continentes and alluding to the season. 
There are christmas cribs, natives, angels, shepherds, 
nutcrackers, carousel, in terracotta, clay, fabric, wood, 
porcelain, tracing paper, paper with viochene and 
banana straw.
Guided tours in portuguese, english and french.

“O naTaL na casa da caLçada”
09 dEZEMBRO a 16 dE JanEiRO 2021 
casa-Museu freDerico De freiTas
Mostra temporária de presépios tradicionais e 
mesas de natal. 
Entrada gratuita
Telef.: 291 202 578/ 291 202 570
Email: cmffreitas.drc.sret@gov-madeira.pt

“O naTal na casa da calçada”
DECEMBER 9 TO JANUARY 16, 2021
casa-Museu freDerico De freiTas

Temporary exhibition of traditional nativity scenes and 
christmas tables
Free entrance
Phone: 291 202 578/291 202 570
E-mail: cmffreitas.drc.sret@gov-madeira.pt

“a MEMÓRia dOs naTais”
11 dEZEMBRO a 31 JanEiRO 2021
Museu quinTa Das cruzes
a exposição “a memória dos natais”, é um projeto 
que resulta de uma parceria entre o Museu 
quinta das cruzes e o MuDas.Museu de arte 
contemporânea da Madeira. esta iniciativa reúne 
obras das coleções destas duas instituições e 
desenvolve-se em torno das memórias, estórias e 
histórias do natal, apresentando obras que cruzam 
objetos de culto ou representativos da natividade 
desde o século xV até à contemporaneidade.

“a MeMóRia dOs naTais”
DECEMBER 11 TO JANUARY 31, 2021
MuseuM quinTa Das cruzes

The exhibition “a memoria dos natais” is a project that 
results from a partnership between the “Museu quinta 
das cruzes” and “MuDas.Museu de arte contemporânea 
da Madeira”. This initiative brings together works from 
the collections of these two institutions and develops 
around the memories, stories and christmas stories, 
presenting works that cross worship objects or nativity 
representative from the 15th century to the present.
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“REcicLaR n’a FEsTa – 
MOsTRa dE PREsÉPiOs 
dE Escadinha”
15 dEZEMBRO a 16 JanEiRO 2021
ÁTrio Do Museu eTnoGrÁfico Da MaDeira
esta atividade insere-se no âmbito do projeto 
“Museu sustentável”, que tem como objetivo 
promover a consciência para os efeitos da atuação 
humana sobre o ambiente e destacar o papel dos 
museus no desenvolvimento de novos métodos de 
pensar e de agir, que garantam o respeito pelos 
limites e pela diversidade da natureza. 
porque reutilizar é uma prioridade e porque o 
museu pretende transmitir, aos mais jovens, a 
necessidade de repensar a nossa forma de agir, 
protegendo o ambiente e promovendo uma vida 
sustentável, organizam-se, no seio deste projeto, 
diferentes atividades, ao longo de todo o ano, 
recorrendo à reutilização de materiais.
neste âmbito, na época natalícia, os serviços 
educativos promovem uma mostra de presépios 
elaborados pelas escolas, lares de idosos, 
instituições do ensino especial, centros culturais, 
centros de ocupação dos Tempos livres, casas do 
povo e Juntas de freguesia. 

a armação do presépio ou lapinha, como 
é designado no arquipélago, constitui um 
ritual simbólico com muita tradição no nosso 
arquipélago. com a mostra deste ano, os serviços 
educativos do museu pretendem manter viva a 
tradição do presépio de escadinha, incentivando 
a criatividade e educando para a reutilização de 
materiais.

“RecYcling aT THe PaRTY - 
sTaiRcase cRibs sHOw”
DECEMBER 15 TO JANUARY 16, 2021
áTrio Do Museu eTnoGráfico Da MaDeira

This activity is part of the “sustainable Museum” project, 
which promotes awareness on the effects of human 
activity on the environment, while highlighting the 
role of museums in the development of new methods 
of thinking and acting, to guarantee diversity and the 
protection of nature.
in this context, during the christmas season, the 
educational services promote a display of cribs prepared 
by the schools, Homes for the elderly, special education 
institutions, cultural centers, leisure Times occupation 
centers, casas do povo and parish councils.
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“PLanTas d’a FEsTa. 
PREsÉPiOs MadEiREnsEs”
18 dEZEMBRO a 16 JanEiRO 2021
sala De exposições TeMporÁrias Do Museu eTnoGrÁfico Da 
MaDeira 
a armação do presépio ou lapinha, como é 
designado no arquipélago, constitui um dos rituais 
simbólicos da “festa”, com maior tradição.
a configuração dos presépios sofreu, no entanto, 
alterações ao longo dos tempos. o Menino Jesus era 
entronizado em escadinhas ou mesmo colocado 
sobre uma mesa e, mais tarde, generalizou-se o 
uso da rochinha, inspirada na orografia da ilha e 
nos costumes tradicionais, utilizando os recursos 
naturais disponíveis.
a exposição “as plantas d’a festa” pretende trazer 
a público algumas das diferentes espécies vegetais, 
utilizadas na ornamentação das lapinhas. a 
escolha deste tema, prendeu-se com a importância 
de determinadas espécies, nesta festividade, 
cruzando-se, deste modo, a botânica com a 
etnografia e valorizando, simultaneamente, o 
património natural e o património cultural.

“FeasT PlanTs. 
MadeiRenan cRibs ”
DECEMBER 18 TO JANUARY 16, 2021
sala De eXposições TeMporárias Do Museu eTnoGráfico Da MaDeira 

The crib’s frame or “lapinha”, as it is called in the 
archipelago, is one of the most symbolic rituals of the 
“feast”.
The configuration of the cribs has, however, changed 
over time. The Baby Jesus was enthroned on ladders 
or even placed on a table and, later on, the usage of 
rocks became more widespread, inspired by the island’s 
orography and traditional customs, using the available 
natural resources.
The exhibition “as plantas d’a festa” aims to bring to 
the public some of the different plant species used in 
the decoration of “lapinhas”. The choice of this theme 
was linked to the importance of certain species in this 
festival, thus crossing botany with ethnography and 
valuing both natural and cultural heritage.

15



“WhOsE MasKs”
29 JanEiRO a 30 JUnhO 2021
quinTa MaGnólia – cenTro culTural
com o título provocatório Whose 
Masks, esta exposição coletiva 
apresenta pela primeira vez na 
Madeira o trabalho dos artistas 
luís almeida, rodrigo canhão 
e run Jiang. Trata-se de uma 
exposição de desenho e pintura 
que confronta linguagens, 
figurações e procedimentos 
gráficos e pictóricos diversos.

FEsTas dE naTaL
E FiM-dO-anO
01 dEZEMBRO 2020 a 10 JanEiRO 2021
iLUMinaçÃO GERaL das iLUMinaçõEs 
dEcORaTiVas nO FUnchaL
10 dEZEMBRO a 10 JanEiRO 
EXPOsiçõEs naTaLícias na BaiXa dO 
FUnchaL
31 dEZEMBRO
EsPETÁcULO dE FOGO-dE-aRTiFíciO 
5 JanEiRO 
EsPETÁcULO “canTaR Os REis” 
auDiTório Do JarDiM Municipal Do funcHal
Mais informação: www.visitmadeira.com

“wHOse MasKs”
JANUARY 29 TO JUNE 30, 2021
quinTa MaGnólia - culTural cenTre

With the provocative title “Whose 
Masks”, this group inaugurates 
in Madeira the work of artists 
luís almeida, rodrigo canhão 
and run Jiang. a drawing and 
painting exhibition that confronts 
different languages, figures, graphic 
procedures and pictorial.

cHRisTMas and new 
YeaR’s eVe celebRaTiOns
DECEMBER 1 TO JANUARY 10
decORaTiVe illuMinaTiOns in FuncHal
DECEMBER 10 TO JANUARY 10
cHRisTMas eXHibiTiOns in dOwnTOwn 
FuncHal
DECEMBER 31
FiRewORK disPlaY
JANUARY 5
“canTaR Os Reis” sHOw
funcHal’s Municipal GarDen auDiToriuM
More information: www.visitmadeira.com

OUTROs EVEnTOs
OTHeR eVenTs
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“O naTaL na casa da caLçada” 
09 dEZEMBRO a 16 dE JanEiRO 2021 | Terça a sexta das 
10h00-13h00 e das 14h00h-17h30
casa-Museu freDerico De freiTas
Visitas temáticas orientadas no âmbito do 
programa de efemérides/ natal.
público em geral, grupos no máximo de cinco 
pessoas, mediante marcação prévia.
serviço educativo da casa-Museu frederico de 
freitas
Telef.: 291 202 578/ 291 202 570
Email: serv.edu.cmff.drc.sret@gov-madeira.pt

“cHRisTMas aT “casa da calçada””
DECEMBER 9 TO JANUARY 16, 2021 | Tuesday to Friday from 
10a.m. to 1p.m. and from 2p.m. to 5:30p.m.
casa-Museu freDerico De freiTas

Thematic visits guided by the ephemeris program / 
christmas.
General public, groups of up to 5 people, by 
appointment.
Phone: 291 202 578/291 202 570
E-mail: serv.edu.cmff.drc.sret@gov-madeira.pt

OFicina “cOnFEçÃO 
dE BROas dE MEL dE 
FiGOs”
QUaRTa 09 dE dEZEMBRO | 14h30 às 17h00
aTelier Dos serViços eDucaTiVos Do Museu eTnoGrÁfico Da 
MaDeira
público-alvo: público em geral.
na falta de recursos financeiros para obter o 
tradicional mel de cana, o povo soube, de forma 
inteligente e criativa, aproveitar os recursos 
naturais que o meio colocou à sua disposição, os 
figos, aproveitando também o excesso daqueles 
frutos, que abundavam no arquipélago. 
a origem da produção do mel de figos está também 
ligada à necessidade de o povo obter mel, na época 
natalícia, para a confeção dos “bolos e broas da 
festa”, uma tradição fortemente enraizada na 
nossa ilha, quer nos meios rurais, quer no meio 
citadino. 
De modo a divulgar este produto único, de 
produção caseira, da nossa gastronomia popular, 

mantendo viva a tradição, e, com o objetivo 
de valorizar este “saber-fazer”, os serviços 
educativos do museu, promovem esta oficina, para 
aprendizagem das ancestrais receitas e modo de 
confeção das tradicionais “broas de mel”, mas com 
a utilização deste produto único: o mel de figos. 
a oficina será orientada por encarnação caldeira 
líbano Gois.

wORKsHOP “baKing 
Fig HOneY cOOKies”
WEDNESDAY, DECEMBER 9 | 2:30p.m. to 5p.m.
eDucaTional serVices WorKsHop - Museu eTnoGráfico Da MaDeira

Due to the poor financial resources, the population had 
to be creative in finding alternative resources available in 
nature. it is the case of fig honey which was mainly used 
during christmas to bake the traditional honey cake.
The Museum’s educational Department will organize 
a workshop and encarnação caldeira líbano Gois will 
teach the making of recipes using this honey, hence 
promoting this ancient and tradicional know-how.
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OFicinas dE naTaL PaRa 
FaMíLias:
“O cORPO E as VEsTEs. 
VaMOs VEsTiR O MEninO?”
dias 12 E 19 dEZEMBRO |10h00 - 13h00
Museu De arTe sacra Do funcHal
lotação: seis pessoas (por oficina)
inscrição prévia: 291 228 900
partindo da exposição temporária, em articulação 
com a coleção de longa duração, este ateliê procura 
criar ligações entre a diversidade da imaginária 
religiosa e o universo dos têxteis conservados 
no Masf. através da parceria com a Galeria 
dos prazeres será possível, às famílias inscritas, 
obterem uma escultura de um menino Jesus em 
cerâmica, realizada a partir de moldes antigos 
de uma olaria madeirense. será a partir deste 
modelo que esta oficina irá propor a criação de 
uma veste para cobrir o infante, relacionando toda 
a atividade com a época do natal e o significado a 
adoração do Menino.     

cHRisTMas wORKsHOPs FOR 
FaMilies:
“O cORPO e as VesTes. VaMOs 
VesTiR O MeninO”
DECEMBER 12 & 19 | 10a.m. to 1p.m.
Museu De arTe sacra Do funcHal

capacity: six people (per workshop)
prior registration: 291 228 900
a partnership with “Galeria dos prazeres”, will make 
possible for registered families to obtain a ceramic 
sculpture of a baby Jesus, made from old molds in a 
Madeiran pottery.

VisiTas “a MEnsaGEM 
dOs PÁssaROs”
dias 12, 19 E 26 JanEiRO 2021 | 13h00 
Museu De arTe sacra Do funcHal
Visitas no período de almoço
Duração: 45 minutos 
lotação: cinco pessoas (por visita)
inscrição prévia: 291 228 900
o serviço educativo Museu de arte sacra do 
funchal (Masf), realizará um conjunto de visitas à 
hora do almoço com a temática “a mensagem dos 
pássaros” que evocará o diálogo entre a exposição 
temporária da artista carmen, “celebração e 
corpo” e a coleção da exposição permanente do 
Masf. 
Venha descobrir através da observação da 
iconografia da talha, escultura e pintura com 
referência a passagens bíblicas, as mensagens que 
estes seres nos transmitem. 

“a MensageM dOs 
PássaROs” VisiTs
JANUARY 12, 19 & 26, 2021 | 1p.m.
Museu De arTe sacra Do funcHal

lunch-time visits
Duration: 45 minutes
capacity: five people (per visit)
prior registration: 291 228 900
The educational service “Museu de arte sacra do 
funchal” (Masf), will provide a series of lunch-time visits 
under the topic “a mensagem dos pássaros” (The birds 
message) evoking a dialogue between the temporary 
exhibition of the artist carmen, “celebration and Body” 
and the permanent collection at the museum.
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VisiTas GUiadas EM diVERsOs idiOMas 
PROMOVidas PELa assOciaçÃO 
acadÉMica da MadEiRa:

VisiTas GUiadas À QUinTa ViGia - 
REsidência OFiciaL dO GOVERnO 
REGiOnaL da MadEiRa
quinzenalmente, à segunda | 16h00 
Duração: 1 h/ 1 h e meia  

s GUiadas aO cOLÉGiO dOs JEsUíTas dO 
FUnchaL
rua dos ferreiros
291 209 495
segunda a sexta das 10h00 às 18h00
sábado das 10h00 às 12h30

VisiTas GUiadas aOs PaçOs dO 
cOncELhO
segunda a sexta, 11h00 e às 15h00
Duração: 1 hora/1 hora e meia  

VisiTas GUiadas À aLFândEGa nOVa
assembleia legislativa da Madeira
semanal, à sexta | 15h00 
Duração: 1 hora/1 hora e meia  

hisTORy TELLERs

“nO cORaçÃO da cidadE”
segunda a sexta, das 10h00 às 18h00 
sábados das 10h00 às 13h00 

“Os MisTÉRiOs dO FUnchaL”
segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00 
sábados 10h00 às 13h00 (última visita às 11h00)

“VinhO E cULTURa”
segunda a sexta, das 10h00 às 18h00 
Visitas guiadas com saída de hora em hora 
(conforme disponibilidade).
Última visita às 16h00
Duração: 2 horas   
Mais informação: www.madeiranheritage.pt  
 

assOciaçãO acadéMica da MadeiRa
MulTi-lingual guided TOuRs:

QuinTa Vigia – MadeiRa RegiOnal 
gOVeRnMenT Residence 
on Mondays, every 15 days | 4p.m.
1 h/ 1 h and a half tour   

cOlégiO dOs JesuíTas dO FuncHal (JesuiT 
cOllege cHuRcH) 
Monday to friday - 10a.m to 6p.m.
saturday- 10a.m to 12.30a.m

PaçOs dO cOncelHO (ciTY Hall) 
Monday to friday – 11a.m to 3p.m.
1 h/1 h and a half tour  
  
alFândega nOVa - asseMbleia legislaTiVa 
da MadeiRa (RegiOnal PaRliaMenT) 
every friday | 3p.m.
1 h / 1 h and a half tour  

HisTORY TelleRs
“nO cORaçãO da cidade” 
Monday to Friday – 10a.m to 6p.m. 
Saturday – 10a.m. to 1p.m. 

“Os MisTéRiOs dO FuncHal”
Monday to Friday – 10a.m to 6p.m.
Saturday – 10a.m. to 1p.m.

“VinHO e culTuRa”
Monday to Friday – 10a.m. to 6p.m.
2 hour guided tours every hour (according availability) 
last visit at 4p.m. 
Further information: www.madeiranheritage.pt  
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“as GUERRas 
da canZOada 
E da GaTaRia”
05 a 20 dEZEMBRO 
05 JanEiRO a 28 
FEVEREiRO 2021
cine TeaTro De sTº anTónio
produção: aTef companhia de 
Teatro
Teatro para a infância | M/3 
a partir de carlos Wallenstein
Texto e encenação: eduardo luíz
sinopse:
um país, dois reinos – o reino da 
Gataria e o reino da canzoada 
- um lugar próximo, onde os 
animais adquiriram o dom da 
fala e onde, durante milhares de 
anos, reinou a paz e a concórdia 
entre cães, gatos e ratos. 
Mas, mesmo parecendo um 
mundo ideal, há sempre alguém 
insatisfeito com este modo de 
viver porque isso não serve a 
ambição e a sede de poder de 
muitos. Daí que, num certo dia, 
um desses habitantes se lembra 
de mudar o rumo das coisas e 
agitar esta tranquilidade. e é 
então que, num clima de intriga 
e conspiração, se cozinha e se 
promove o regresso à guerra. e 
isto acontece, perante a inércia 
de uns e a prepotência de 
outros, mesmo que a maioria 
dos habitantes dos dois reinos 
deseje continuar em paz e 
tranquilidade, como garantia 
de construção e crescimento de 
valores maiores. 

“as gueRRas da 
canzOada e da 
gaTaRia”
DECEMBER 5 TO 20
JANUARY 5 TO FEBRUARY 
28, 2021
cine TeaTro De sTº anTónio

production: “aTef companhia de 
Teatro”
Theater for children | M / 3
Based on carlos Wallenstein
Text and staging: eduardo luíz
synopsis:
one country, two kingdoms - the 
Gataria kingdom and the canzoada 
kingdom - a place nearby, where 
animals acquired the gift of speech 
and where, for thousands of 
years, peace and harmony reigned 
between dogs, cats and mice.
But even though it seems like an 
ideal world, there is always some-
one dissatisfied with this way of 
living because it does not serve the 
ambition and thirst for power of 
many. That is why, on a certain day, 
one of these inhabitants remembers 
to change the course of things and 
stir up this tranquility. and it is then 
that, in an atmosphere of intrigue 
and conspiracy, cooking and pro-
moting a return to war is promoted. 
and this happens, in the face of the 
inertia of some and the arrogance 
of others, even if the majority of the 
inhabitants of the two kingdoms 
wish to continue in peace and 
tranquility.

inFanTO / JUVEniL
cHildRen’s aRea

horário dos espetáculos: 

Escolas: 
3ª a 6ª feira | às 10h00 e às 15h00 
Obs.: Estes espetáculos serão realizados no 
cine Teatro santo antónio (até 65 lugares) 
e nas Escolas, em modelo de mobilidade, 
quando solicitado, para um mínimo de 100 
alunos |4 turmas, aproximadamente. 

Público em Geral: 
sábados | 18h00 
domingos | 10h30 (até 20 dezembro) 

calendarização:
05 dezembro | 18h00 | EsTREia
06 dezembro | 10h30
08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 dezembro | 
10h00 e 15h00
12 dezembro | 18h00
13 dezembro | 10h30
19 dezembro | 18h00
20 dezembro | 10h30 | EsPEciaL naTaL

JanEiRO 2021
05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 22, 19, 20, 21, 
22, 26, 27, 28 e 29 Janeiro | 10h00 e 15h00
09, 16, 23 e 30 Janeiro |18h00

Reservas e contactos : 
segunda a sexta | 09h30 - 12h30 e 14h30 
- 17h30 
Telef.: 291 226 747 | 933 369 136 
Email:  info@atef.pt 
Bilhetes à venda 1h30 antes do espetáculo, 
no local de representação.

Show schedule: 

Schools: 
Tuesday to Friday | at 10a.m. - 3p.m. 
Note: These shows will be held at the “Cine 
Teatro Santo António” (up to 65 seats) and at 
the Schools, when requested, for a minimum of 
100 students | 4 classes, approximately. 

General public: 
Saturdays | 6p.m. 
Sundays | 10:30a.m. (until December 20) 

Timetable:
December 05 | 6p.m. | DEBUT
December 06 | 10:30a.m.
December 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 & 18 | 10a.m. 
and 3p.m.
December 12 | 6:00p.m.
December 13 | 10:30a.m.
December 19 | 6:00p.m.
December 20 | 10:30a.m. | CHRISTMAS SPECIAL

JANUARY 2021
January 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 22, 19, 20, 
21, 22, 26, 27, 28 & 29 | 10a.m. and 3p.m.
January 09, 16, 23 & 30 | 6p.m.

Reservations and contacts: 
Monday to Friday | 9:30a.m. - 12:30p.m. and 
2:30p.m. - 5:30p.m. 
Phone: 291 226 747 | 933 369 136 
E-mail: info@atef.pt 
Tickets on sale 1h30 before the show, at the 
venue.
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“MR. GREEn – naTaL 
OUTRa VEZ!?”
12 a 20 dEZEMBRO
TeaTro Municipal BalTazar Dias
produção: ricardo araújo - ra produções artísticas
aquele ser rabugento e verde que bem 
conhecemos, aquele que não tem mesmo nada de 
espírito natalício, está a viver o seu pior pesadelo: 
todos os dias é natal. na vizinha cidade de 
WhoVille, isso não parece ser um problema, afinal, 
ali, todos adoram o natal. será que alguém está 
a prestar atenção às tentativas de fuga do nosso 
personagem? como sair de uma história que não se 
gosta de viver? 
M/6
sessões:
sábado 12 dezembro | 21h00
domingo 13 dezembro | 19h00
15 a 19 dezembro | 21h00
domingo 20 dezembro | 18h00

“MR. gReen – naTal 
OuTRa Vez!?”
DECEMBER 12 TO 20
TeaTro Municipal BalTazar Dias

prodution: ricardo araújo - ra produções artísticas
actor: ricardo Brito
production: ra artistic productions and funchal city Hall
M / 6
That grumpy and green being that we well know, the 
one that really has nothing to do with christmas spirit, 
is living his worst nightmare: every day is christmas. in 
the neighbouring town of WhoVille, this doesn’t seem to 
be a problem, after all, everyone there loves christmas. 
is anyone paying attention to our character’s escape 
attempts? How to get out of a story you don’t like to live?
Sessions:
Saturday, December 12 | 9p.m.
Sunday, December 13 | 7p.m.
December 15 & 19 | 9p.m.
Sunday, December 20 | 6p.m.

“VaMOs GUaRdaR O nOssO naTaL”   
22 E 23 dEZEMBRO | 9h30 - 12h30
casa-Museu freDerico De freiTas
ateliê de férias – atividades lúdicas e de expressão 
plástica
crianças dos 7 aos 12 anos, máximo de cinco participantes, mediante 
inscrição prévia. 
Telef.: 291 202 578/ 291 202 570 
Email: serv.edu.cmff.drc.sret@gov-madeira.pt

“leT’s saVe OuR cHRisTMas”
DECEMBER 22 & 23 | 9:30a.m. - 12:30p.m.
casa-Museu freDerico De freiTas 

Holiday studio - playful and plastic expression activities
children from 7 to 12 years old, maximum of 5 partici-
pants, upon prior registration.
Phone: 291 202 578/291 202 570
E-mail: serv.edu.cmff.drc.sret@gov-madeira.pt

O sERViçO EdUcaTiVO dO MUdas.MUsEU 
dE aRTE cOnTEMPORânEa da MadEiRa.
Disponibiliza à população, mediante marcação 
prévia, serviços de mediação pedagógica que 
incluem, além das tradicionais visitas orientadas 
às exposições, visitas oficina, visitas temáticas, 
oficinas de expressão, ações de sensibilização nas 
escolas, entre outras atividades.
Para informações adicionais e agendamentos: 
Tel.: 291 820 900 ou pelo e-mail: mudas.edu@madeira.gov.pt

Mudas.MuseuM OF cOnTeMPORaRY aRT OF 
MadeiRa - educaTiOnal seRVice 
This service, requiring registration, offers pedagogical 
assistance that include guided tours, workshops, special 
thematic guided tours as well as lectures at schools and 
other educational institutions. 
For additional information and schedules:
Phone : 291 820 900 
E-mail: mudas.edu@madeira.gov.pt
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“MUsEU Vai À RUa”
Primeira quarta de cada mês | 14h30 - 17h00
promover a relação museu/escola/comunidade e 
dar a conhecer de forma participativa o património 
etnográfico regional.
são adequadas atividades e ações à faixa etária 
dos participantes. cada ação visa dar a conhecer 
o museu através de jogos didáticos, apresentação 
de imagens e cartazes informativos e pequenas 
sessões de trabalhos criativos.
público-alvo: escolas, bibliotecas, centros 
ocupacionais e outras instituições interessadas.
inscrições:
a deslocação dos técnicos dos serviços educativos 
deverá ser previamente marcada por telefone, 
devendo ser ainda confirmada por correio 
eletrónico: semuseuetnografico@gmail.com.
nota: Estão sujeitas a disponibilização de transporte.

“MUSEU VAI À RUA”
First Wednesday of the month | 2.30p.m. to 5p.m.
Varied activities, adequate to the age level and the public 
interests, to promote and increase the relationship 
between the museum and both the community and the 
school. 
it requires appointment by email: semuseuetnografico@
gmail.com.
OBS: The visits are subject to transport availability. 

aTiVidadEs anUais dO MUsEU ETnOGRÁFicO da MadEiRa:
Museu eTnOgRáFicO da MadeiRa - annual acTiViTies:

“O PUZZLE dO saRdas” 
Terça a sexta | 09h30 - 12h30 e das 14h00 - 17h00
É um jogo criado para os mais pequeninos e com 
esta atividade, pretende-se explorar as coleções do 
museu, patentes ao público numa das suas salas 
de exposição permanente, a sala da pesca. Trata-se 
de um puzzle, ilustrado com a imagem de uma 
perspetiva daquele espaço de exposição, onde se 
destacam peças como o “xavelha”, a “cabrita”, o 
“ceirão”, entre outras. 
os participantes irão construir o seu puzzle e 
poder jogar, fomentando o desenvolvimento de 
diferentes habilidades e competências.

“saRdas´s Puzzle”
Tuesday to Friday | 9:30a.m. - 12:30p.m. and 2p.m. - 5p.m.
it is a game created for the little ones with the purpose 
of exploring the museum’s collections, which are visible 
to the public in one of its permanent exhibition rooms, 
the fishing room. it is a puzzle, illustrated with an image 
from a perspective of that exhibition space, where pieces 
such as “xavelha”, “cabrita”, “ceirão”, among others, 
stand out.
participants will build their own puzzle and while 
playing, the development of different skills and 
competences are encourged.

“POMBinhas dO EsPiRiTO sanTO”
Terça a sexta | 10h00 - 12h00
Dar a conhecer a história e a importância das 
pombinhas do espírito santo (figurado em 
maçapão), na cultura regional.
aprender os gestos e técnicas de execução em 
terracota.
local: aTelier De expressão plÁsTica Do Museu.
Público-alvo: Público em geral 

“POMBINHAS DO ESPIRITO SANTO”
From TUESDAY to FRIDAY | 10a.m. to 12a.m.
Workshop to promote the importance of the tradition 
around the manufacturing of the holy spirit doves and 
destined to the general public.
it includes the tecnhiques and procedures to work with 
terracota. 
Venue: MuseuM WorKsHop-rooM
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VisiTas TEMÁTicas dE EXPLORaçÃO das 
cOLEçõEs:
“BOnEcas dE MaçaPÃO”
Terça a sexta | 10h00 - 12h00
Dar a conhecer a história e a importância das 
“bonecas de massa” (figurado em maçapão), na 
cultura regional.
exploração da sala de exposição permanente: “um 
grão levado pela corrente”. Troca de conhecimento 
sobre o ciclo dos cereais.
elaboração de bonecas de maçapão em  terracota.
local: aTelier De expressão plÁsTica Do Museu.
Público-alvo: Público em geral.

THeMaTic guided TOuRs:
“BONECAS DE MAÇAPÃO”
Tuesday to Friday | 10a.m. to 12a.m.
promote the history and manufacturing of  “bonecas 
de massa” (Marzipan dolls). it includes a workshop that 
teaches the manufacturing of the dolls using terracotta 
destined to the general public. 
“um grão levado pela corrente” – guided tour and 
exchange of knowledge related to the cereals cycle. 
Venue: Museum workshop-room

“OLha BEM PaRa MiM”
Terça a sexta | 10h30 - 12h00
Diferenciar o “observar” do “Ver”.
Dar a conhecer os objetos através de uma 
abordagem que enfatize as vivências de cada um e 
as funções e a estética das peças.
aprender técnicas de grafismo e registo sobre 
diferentes suportes.
Desenho à vista de peças do museu, explorando as 
caraterísticas dos materiais.
local: salas De exposição perManenTe
Público-alvo: alunos do ensino básico e secundário.

“OLHA BEM PARA MIM”
Tuesday to Friday | 10.30a.m. to 12a.m.
a workshop that aims to identify the difference 
between “to see and to observe”; to get to know varied 
objects according to its functions, aesthetics and uses 
throughout the time and to learn how to register what 
is seen in different drawing supports. it is destined to 
elementary and secondary level students and includes 
free sketching sessions. 
Venue: eXHiBiTion rooM

hORTa PEdaGÓGica
JaRdiM dE ERVas aROMÁTicas E 
MEdicinais.
Terça a sexta | 10h00 às 12h30
Dar a conhecer a horta pedagógica do museu. 
fomentar o gosto pelo cultivo de ervas aromáticas 
e medicinais, partilhar as suas caraterísticas e 
valências terapêuticas.
Visita guiada pelo jardim.
local: JarDiM Do MeM
Público-alvo: Público em geral.

HORTA PEDAGÓGICA
JARDIM DE ERVAS AROMáTICAS E MEDICINAIS.
Tuesday to Friday | 10a.m. to 12.30a.m.
promote the interest for the planting of aromatic and 
therapeutic herbs among the younger population. it 
includes a garden guided tour. 
Venue: MEM garden 
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“VERÃO nO MEM: aLinhas?” 
Mês de julho e setembro
Terça a sexta | 09h30 - 12h30 e das 14h00 - 17h00
público-alvo: crianças e jovens
“Verão no MeM: alinhas?” pretende dar a 
conhecer o museu e usufruir de atividades lúdico-
pedagógicas (visitas guiadas, jogos de exploração 
do museu e oficinas), repartidas pelos espaços de 
exposição do museu, jardim e atelier.

“suMMeR aT MeM: aRe YOu in?”
July and September
Tuesday to Friday | 9:30a.m. - 12:30p.m. and 2p.m. – 5p.m.
Target audience: children and youth
“summer at MeM: are you in?” To get to know the 
museum, while enjoying recreational and pedagogical 
activities (guided tours, museum exploration games and 
workshops).

“O saRdas E O dOMinÓ” 
Terça a sexta | 09h30 - 12h30 e das 14h00 - 17h00
um projeto, lúdico-pedagógico, com o qual se 
pretende enriquecer a oferta do museu, no que 
se refere à inclusão do público com caraterísticas 
especiais. com esta atividade pretende-se 
desenvolver e estimular as funções cognitivas 
como a memória, a atenção, a concentração e 
o raciocínio. pretende-se que os participantes, 
após percorrerem as salas de exposição, utilizem 
o jogo para fazerem uma viagem pelas coleções, 
identificando as peças e as salas nas quais estão 
expostos, ajudando-os a desenvolver a memória 
visual, a atenção e a orientação espacial. 

“saRdas and THe dOMinO”
Tuesday to Friday | 9:30a.m. - 12:30p.m. and 2p.m. - 5p.m.
after going through the exhibition rooms, participants 
are required to take a trip through the collections, 
identifying the pieces and rooms in which they are 
exhibited, helping them to develop visual memory, 
attention and spatial orientation.

“O saRdas E a naVE sacaRina”
MissÃO: sEis sÉcULOs a EXPLORaR!
Terça a sexta | 14h30 - 17h00
Dar a conhecer a história da Madeira ao longo 
de 600 anos e sensibilizar para o seu património 
cultural. o livro “sardas e a nave sacarina”, explora 
desde o desbravamento da floresta, o trigo, o 
açúcar, o vinho, o turismo, o aparecimento dos 
engenhos, até ao Museu etnográfico da Madeira, 
numa viagem lúdica e divertida.
a atividade incide na leitura da história e no 
desenho criativo sobre os temas da descoberta da 
Madeira.
local: aTelier De expressão plÁsTica Do Museu

“O SARDAS E A NAVE SACARINA”
On a MissiOn TO discOVeR siX cenTuRies OF 
MadeiRa HisTORY!
Tuesday to Friday | 2.30p.m. to 5p.m.
Get to known the history of Madeira archipelago and 
promote its cultural heritage with the aid of a book 
entitled  “sardas e a nave sacarina” that tells about the 
luxuriant vegetation encountered by the first settlers 
that was followed by its economic development based 
on cereals, sugar, wine and finally tourism. 
The workshop includes the reading of the story and 
creative drawing sessions. 
Venue:MuseuM WorKsHop-rooM
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FEiRinha dOs EsTUdanTEs
Terça a sexta | 10h00 - 12h00
projeto dos serviços educativos oTl “Museu: 
espaço de lazer”, tem como objetivos principais a 
interação e socialização dos jovens e o usufruto por 
parte do público em geral do espaço do jardim do 
museu.

MUsEU/EscOLa/cOMUnidadE
cumprindo o seu papel social e educativo, o Museu 
juntou-se aos jovens, no projeto “feirinha dos 
estudantes”, que tem como objetivo a recolha 
de fundos para desenvolvimento de projetos 
pedagógicos e de apoio às despesas com o ensino 
universitário.

sTudenTs FaiR 
Tuesday to Friday | 10 a.m. to 12 a.m.
oTl educational services project “Museum: leisure 
space”, whose main purpose is to promote the 
interaction of young people with the museum collection 
as well as the increasing of visits to the museum. 

MuseuM / scHOOl / cOMMuniTY
fulfilling its social and educational function, the Museum 
joined the project “student fair” whose purpose is the 
raising of funds to support pedagogical projects and 
university education expenses.

Todas as atividades estão sujeitas a marcação prévia por 291 952 
598, com confirmação através de correio eletrónico: 
semeuseuetnografico@gmail.com
nota: Os materiais são cedidos pelo Museu Etnográfico da Madeira.

All activities are subject to prior appointment. 
Phone:  291 952 598
Email: semeuseuetnografico@gmail.com
OBS: The materials will be provided by the Madeira Ethnographic 
Museum.

“O saRdas dEscOBRE O MUsEU”
Terça a sexta | 10h00 - 12h30 e das 14h00 - 17h00
Dar a conhecer a coleção permanente do museu, 
que atravessa a história da cultura da Madeira, 
desde os primórdios da ocupação até a atualidade, 
constituindo um polo museológico incontornável 
para o conhecimento dos costumes e tradições 
locais.
o sardas, um ratinho residente, acompanha-nos 
nesta viagem de perguntas e respostas sobre os 
artefactos e tradições madeirenses, tornando a 
aprendizagem lúdica e divertida.
local: salas De exposição perManenTe

“O SARDAS DESCOBRE O MUSEU”
Tuesday to Friday  | 10a.m. to 12.30a.m. & 2p.m. to 5p.m.
Based on the main character of the book “sardas e a 
nave sacarina”, a small mousse and on his enquiries 
about objects, events and traditions, this workshops 
wishes to promote the museum collections that stand as 
a crucial testimony of local traditions and ways of doing. 
Venue: eXHiBiTion rooM 
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MUsEUs
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 “Alberto 
Vieira” 
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 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.

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

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 

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

aRQUiVOs 
E BiBLiOTEcas

Arquivo Regional 
e Biblioteca Pública 
da Madeira (ABM)
Caminho dos Álamos, 35 - Funchal 
Tel.: 291 708 400  
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  
Serviço de Certidões 
Segunda a sexta das 9h30 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 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

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 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

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

Fortaleza de São João Baptista 
do Pico
Rua do Castelo, Pico dos Frias, São 
Pedro  - Funchal 
Todos os dias das 10h00 às 18h00 
Sala de Exposição: Segunda a sexta 
das 10h00 às 18h00, encerrada 
aos sábados, domingos e feriados, 
Cafetaria: Todos os dias das 10h00 
às 18h00. 
Entrada gratuita.

Madeira Optics Museum
Rua das Pretas, 51 – Funchal 
Tel.: 291 220 694/961 822 358 
Segunda a sexta das 10h00 às 
13h00 e das 15h00 às 19h00 
Sábado das 10h00 às 13h00 
www.madeiraopticsmuseum.com

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
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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 10h00 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 13h00 e das 14h00 
às 18h00 
Sábado das 9h00 às 13h00

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
Encerrado temporariamente 
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

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 
musmilmadeira@mail.exercito.pt

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

Quinta Magnólia Centro Cultural
Rua Dr. Pita 10, Funchal
Terça a sábado das 10h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30
Tel.: 291 146 730

Palácio São Lourenço 
Avenida Zarco - Funchal 
Visitas não orientadas (sem 
necessidade 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, 
noutros dias ou horas, por 
marcação prévia (através do 
número 291 202 530 ou de gabrr.
palacio@gmail.com), até dois dias 
de antecedência 
Encerrado à segunda-feira de 
manhã, sábado, domingo e feriados 
www.representantedarepublica-
madeira.pt
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cEnTROs
TEMÁTicOs

aRcHiVes 
and libRaRies

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 
Visitas: visit@aauma.pt 
Serviço educativo: escolas@
aauma.pt

Museu de Fotografia da Madeira – 
Atelier Vicente’s 
Rua da Carreira, 43 - Funchal 
Tel.: 291 145 325 
Terça a sábado das 10h00 às 
17h00 
mfm-avicentes@madeira.gov.pt

Solar do Aposento
Rua dos Moínhos - Ponta Delgada 
Terça a Sábado das 10h00 às 16h00 
Tel.: 291 644 563

Solar São Cristóvão
Sítio do Caramachão – Machico 
Terça a sábado das 10h00 às 
16h00 
Tel.: 291 969 200

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

Madeira Regional Archive and 
Public Library  
Caminho dos Álamos, 35 - Funchal 
Phone: 291 708 400

Archive Reading Room: 
Monday to Friday: 9.30a.m. to 
7.50p.m. 
Saturday: 9.30a.m. to 3.20p.m.

Main Reading Room/Children’s 
Reading Room:
Monday: 2.00p.m. to 7.50p.m. 
Tuesday to Friday: 9.30a.m. to 
7.50p.m. 
Saturday: 9.30a.m. to 3.20p.m.

Special Reading Room / Group 
Work Room:
Monday: 2.00p.m. to 5.00p.m. 
Tuesday to Friday: 9.30a.m. to 
12.30p.m. and from 1.30p.m. to 
5.00p.m. 
Certificate Service 
Monday to Friday: 9.30a.m  to 
5.00p.m.

Câmara de Lobos Municipal 
Library
Avenida da Autonomia, 5 - Câmara 
de Lobos 
Phone: 291 910 130 
Monday, Tuesday, Thursday and 
Friday: 10.00a.m. to 6.00p.m.; 
Wednesdays: 2.00p.m. to 6.00p.m. 
bibliotecas@cm-camaradelobos.pt.

Porta 33 - Documentation Centre
‘Porta 33 Associação Quebra 
Costas’ 
Contemporary Art Centre 
Rua do Quebra Costas, 33 - Funchal 
Phone: 291 743 038 
Tuesday to Saturday: 4.00p.m.  to 
8.00p.m. 
(Alternative schedules can be 
arranged) 
www.porta33.com

Funchal Municipal Library
Avenida Calouste Gulbenkian, 9 - 
Funchal 
Phone: 291 720 137 
Monday to Friday: 10.00a.m. to 
7.00p.m. 
Phone: 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 
Phone: 291 974 034 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
5.30p.m. 
http://cultura.madeira-edu.pt

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

Casa da Cultura de Câmara de Lobos
Rua São João de Deus, 40 - Câmara 
de Lobos 
Tel.: 291 911 480 

Casa da Cultura de Santa Cruz| 
Quinta do Revoredo
Rua Bela de São José - Santa Cruz 
Tel.: 291 520 124 | Tlm.: 917 999 043 

Casa da Cultura de Santana
Sítio do Barreiro – Santana 
Tel.: 291 570 220

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 
Segunda a sexta das 10h00 às 19h00  
www.parquetematicodamadeira.pt
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Madeira Military Museum
São Lourenço Palace 
Avenida Zarco - Funchal 
Phone: 291 204 902 
Monday to Friday: 10.00a.m.  to 
12.00p.m. and from 2.00p.m.  to 
5.00p.m. 
Saturday: 10.00p.m. to 12.00p.m. 
musmilmadeira@mail.exercito.pt

Monte Palace Museum
Monte Palace Tropical Gardens 
Caminho das Babosas, 4 - Funchal 
Phone: 291 780 800 
Monday to Sunday: 9.30a.m.  to 
6.00p.m. 
www.montepalace.com

Quinta Magnólia Cultural Centre
Rua Dr. Pita 10, Funchal 
Tuesday to Saturday from 
10.00a.m. to 12.30p.m. and from 
2.00p.m. to 5.30p.m.

São Lourenço Palace
Avenida Zarco - Funchal 
Non-guided tours (no registration 
required) 
Monday at 14.30p.m.; Tuesday and 
Wednesday at 10.00a.m.; Thursday 
at 10.00a.m. and 2.30p.m.; Friday 
at 3.00p.m. 
Free tours or guided tours on other 
days or schedules require a 2 day 
in advance registration by phone: 
291 202 530 or e-mail: gabrr.
palacio@gmail.com )   
Closed: Monday morning, 
Saturdays, Sundays and Holy-Days

Aposento Manor-House 
Rua dos Moínhos - Ponta Delgada 
Tuesday to Saturday from 10:00 
a.m. to 4.00 p.m. 
Phone.: 291 644 563

The Old Blandy Wine Lodge
Avenida Arriaga, 28 - Funchal 
Phone: 291 740 110 
Monday to Friday: 9.30a.m.  to 
6.30p.m. 
Saturdays: 10.00a.m. to 1.00p.m. 
www.madeirawinecompany.com

Baden-Powell Museum 
National Corps of Scouts (CNE) - 
Portuguese Catholic Scouting 
Rua do Canadá, Cave A (near the 
Church of Nazaré) 
Monday to Friday: 2.00p.m. to 
7.00p.m. 
Phone: 291 755 808 
http://www.cne-escutismo-
madeira.org

Frederico de Freitas House-
Museum
Calçada de Santa Clara, 7 - Funchal 
Phone: 291 202 570 
Tuesday to Saturday: 10.00a.m. - 
5.30p.m. 
http://cultura.madeira-edu.pt

Madeira Optics Museum
Rua das Pretas, 51 – Funchal 
Phone: 291 220 694/961 822 358 
Monday to Friday: 10.00a.m. – 
1.00p.m. and 3.00 p.m. - 7.00p.m. 
Saturday: 10.00a.m. – 1.00p.m. 
www.madeiraopticsmuseum.com

Madeira Ethnographic Museum
Rua de São Francisco 24 - Ribeira 
Brava 
Phone: 291 952 598 
Tuesday to Friday: 9.30a.m. - 
5.00p.m. 
Saturday: 10.00a.m. - 12.30p.m./ 
1.30p.m. - 5.30p.m. 
http://cultura.madeira-edu.pt

MUDAS. Madeira Contemporary 
Art Museum 
Estrada Simão Gonçalves da 
Câmara, 37 – Calheta 
Phone: 291 820 900 
Tuesday to Saturday: 10.00a.m.  to 
5.00p.m.  
E-mail: mudas@gov-madeira.pt

Sacred Art Museum 
Rua do Bispo 21 - Funchal 
Phone: 291 228 900 
Monday to Friday: 10.00a.m.  to 
5.00p.m. 
Saturday: 10.00a.m. to 1.00p.m.
www.museuartesacrafunchal.org

Quinta das Cruzes Museum
Calçada do Pico 1 - Funchal 
Phone: 291 740 670 
Tuesday to Sunday from 10.00a.m. 
to 12.30a.m. and from 2:00p.m. to 
5:30p.m. 
www.museuquintadascruzes.com

Christopher Columbus House, 
Porto Santo Museum
Travessa da Sacristia, 2/4 - Porto 
Santo 
Phone: 291 983 405 
Tuesday to Saturday: 10.00a.m. to 
12.30p.m. and from 2.00p.m. to 
7.00p.m.; Sundays: 10.00a.m. to 
1.00p.m. 
www.museucolombo-portosanto.
com

Henrique and Francisco Franco 
Museum
Rua João de Deus, 13 - Funchal 
Phone: 291 211 090 
Monday to Friday: 09.30a.m. to 
6.00p.m. 
www.cm-funchal.pt

MuseuMs

Library / Contemporary 
Documentation Centre
Estrada Simão Gonçalves da 
Câmara, 37 – Calheta 
Phone: 291 820 900  
E-mail: mudas@gov-madeira.pt 
Tuesday to Friday: 10.00a.m. to 
12.30p.m.; 2.00p.m. to 5.00p.m.
E-mail: mudas@gov-madeira.pt

Machico Municipal Library
Rua do Ribeirinho, Edifício do 
Fórum Machico  
Phone: 291 969 997 
Monday to Friday: 09.00a.m. to 
6.00p.m. 
www.cm-machico.pt

Madeira’s Parliament Library
Avenida do Mar e das 
Comunidades Madeirenses - 
Funchal 
Phone: 291 210 500 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
12.00p.m./ 2.00p.m. to 5.30p.m.
www.alram.pt

Atlantic History Studies Centre 
-“Alberto Vieira” Library
Rua das Mercês, n.º 8 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
12.00p.m. and from 2.00p.m. to 
5.00p.m. 
Phone: 291 214 970 
www.ceha-madeira.net

Youth Shop - Regional Department 
for Youth and Sports 
Rua dos Netos, 48 Funchal 
Phone: 291 203 830 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
8.00p.m. 
Saturdays: 9.00a.m. to 12.30p.m.

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 is part of the 
PORBASE National Libraries Network 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
12.30p.m.; 2.00p.m. to 5.30p.m.
http://bibliotecadseam.madeira-edu.pt

São João Baptista do Pico Fortress 
Rua do Castelo, Pico dos Frias, São 
Pedro - Funchal 
Every day from 10.00a.m. to 6.00p.m. 
Exhibition Hall: Monday to Friday 
from 10.00a.m. to 6.00p.m., closed 
on Saturdays, Sundays and public 
holidays, 
Cafeteria: Every day from 10.00a.m. 
to 6.00p.m. 
Free admittance 
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Town Hall –Count Carvalhal Manor 
House 
Largo do Colégio dos Jesuítas do 
Funchal 
Phone: 291 705 060 
Guided tours from Monday to 
Friday:  11.00a.m. and 3.00p.m. 
www.visitfunchal.pt 
Tours: visit@aauma.pt 
Educational Services:  
escolas@aauma.pt

Toy Museum
Armazém do Mercado 
Rua Latino Coelho, 39 - 2nd floor 
Museum Store - Toy Warehouse - 
1st floor 
Rua Hospital Velho, 28 (market 
warehouse main entrance) 
Phone: 291 640 640 
Monday to Friday: from 10a.m. to 
1p.m. and from 2p.m. to 6p.m. 
Saturday from 9a.m. to 1p.m.

Vineyard and Wine Museum of 
Arco de São Jorge
Sítio da Lagoa - Arco de São Jorge 
Phone: 291 578 105 
Tuesday to Sunday: 2.00p.m. to 
5.30p.m. 
(Monday tours require advance 
booking)

Jorge Brum do Canto Display – 
Porto Santo Museum
Cultural and Congress Centre of 
Porto Santo 
Rua Doutor Nuno Silvestre Teixeira 
9400 -162 Porto Santo 
Monday to Saturday: 10.00a.m. to 
12.30p.m.; 2.00p.m. to 5.30p.m.
Sunday: 10.00a.m. to 1.00p.m.

Whale Museum
Rua Garcia Moniz, 1 
9200-031 Caniçal 
Tuesday to Sunday: 10.00a.m. to 
6.00p.m. 
www.museudabaleia.org

João Carlos Abreu collection – 
a universe of memories
Calçada do Pico, 2/4 - Funchal 
Phone: 291 225 122 
Monday to Friday: 10:00am to 
5:00p.m. 
(Bank-holidays and weekend tours 
require booking) 
www.universodememorias.com

Câmara de Lobos - Culture Centre 
Rua São João de Deus, 40 - Câmara 
de Lobos 
Phone .: 291 911 480

Old Jesuit College - Funchal
Rua dos Ferreiros  
Phone: 291 705 060 
Monday to Friday: 10.00a.m.  to 
6.30p.m.  
Saturdays: 10.00a.m. to 2.00p.m.  
Tours: colegio@aauma.pt 
Educational Services: escolas@
aauma.pt 
www.colegiodosjesuitas.pt

CR7 Museum
Avenida Sá Carneiro, 9 
Praça do Mar – Funchal 
Phone: 291 639 880 
Monday to Saturday: 10.00a.m. to 
6.00p.m.

Electricity Museum - Casa da Luz
Rua da Casa da Luz, 2 - Funchal 
Phone: 291 211 480 
Tuesday to Saturday: 10.00a.m. to 
12.30p.m. and from 2.00p.m. to 
6.00p.m. 
www.eem.pt

IVBAM Museum Centre
Rua Visconde Anadia, 44 - Funchal 
Phone: 291 211 600 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
12.30p.m.; 2.00p.m.  to 5.30p.m. 
www.bordadomadeira.pt

Mary Jane Wilson Museum
Rua do Carmo, 61 - Funchal 
Phone: 291 225 492 
Tuesday to Friday: 10.00a.m. to 
12.00p.m. and from 3.00p.m. to 
5.00p.m. 
Saturday: 10.00am to 1.00p.m. 
www.cm-funchal.pt

‘Popular Art’ Display 
Heritage assets/collection of Boa 
Nova’s Folklore and Ethnographic 
Group  
Centro Cívico de Santa Maria Maior 
Rua das Murteiras, 25 B - Funchal 
Phone: 291 238 185 / 917 235 
321 
Monday to Friday: 10.00a.m. to 
12.30p.m.; 2.00p.m. to 5.30p.m. 
http://www.facebook.com/nucleo.
museologico

Natural History Museum of 
Funchal
São Pedro Palace 
Rua da Mouraria, 31- Funchal 
Temporarily closed 
www.cm-funchal.pt

Caniço Heritage Display
Rua Francisco Peres 
Edifício Jardins do Caniço, Loja 
22 – Caniço 
Phone: 291 932 508 / 926 887 
881                
Monday to Friday: 10.00a.m. to 
1.00p.m.; 2.00p.m. to 5.00p.m. 
Saturday: 10.00a.m. to 1.00p.m. 
Sunday: 11.00a.m. to 1.00 with 
guided tour

Rota da Cal - Geological Site 
Sítio dos Lameiros - São Vicente 
Phone: 291 842 018 
Tuesday to Saturday: 10.00a.m. to 
2.00p.m. 
Close on Mondays and Saturdays

Natural History Museum of the 
Botanical Garden
Eng.º Rui Vieira Botanical Garden 
Quinta do Meio / Bom Sucesso - 
Funchal 
Phone: 291 211 200 
Monday to Sunday: 9.00a.m. to 
6.00p.m. 
www.sra.pt

Madeira Photography Museum - 
Atelier Vicente’s
Rua da Carreira, 43 - Funchal 
Phone: 291 145 325 
Tuesday to Saturday from 
10.00a.m. to 5.00p.m. 
mfm-avicentes@madeira.gov.pt

Printing Press Museum
Avenida da Autonomia, 3 – Câmara 
de Lobos 
Monday to Friday : 10.00a.m. to 
5.00p.m. 
Saturday: 9.00a.m. to 2.00p.m.
www.cm-camaradelobos.pt

Santa Clara Convent
Calçada de Santa Clara, 15 - 
Funchal 
Phone: 291 742 602 
Monday to Saturday from 
10.00a.m. to 12.00p.m. and from 
3.00p.m. to 5.00p.m.
Sundays: 10.00a.m. to 12.00p.m.

‘Solar do Ribeirinho’ – Ribeirinho 
Manor House 
Rua do Ribeirinho - Machico 
Phone: 291 964 118 
Monday to Friday: 9.00a.m. to 
5.30p.m. 
www.cm-machico.pt

São Cristóvão Manor House
Sítio do Caramachão – Machico 
Tuesday to Saturday from 
10.00a.m. to 4.00p.m. 
Phone: 291 969 200

Sugar Museum – Madeira
Praça do Colombo, 5 – Funchal 
Phone: 291 236 910 
Monday to Friday: 9.30a.m. to 
5.30p.m.
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caPa 
“a MEMÓRia dOs naTais”
11 DezeMBro a 31 Janeiro 2021
auTor: Daniel MeliM

EdiçÃO
secretaria regional de Turismo e cultura
Direção regional da cultura (Drc)
rua dos ferreiros, 165 - 9004-520 funchal

+351 291 211 830 ou +351 935 652 349
fax: 291 237 136

dEsiGn Direção regional da cultura (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 ser alTeraDa por motivos 
imprevistos, alheios à Direção regional da cultura (Drc).

MadeiRa culTuRal agenda 
deceMbeR 2020 | JanuaRY 2021

FRONT COVER 
“A MEMÓRIA DOS NATAIS”
DeceMBer 11 To January 31 2021
auTHor: Daniel MeliM

EDITION
secretaria Regional de Turismo e cultura
direção Regional da cultura (dRc)
Rua dos Ferreiros, 165 - 9004-520 Funchal

+351 291 211 830 or +351 935 652 349
Fax: 291 237 136

DESIGN dRc
PRINTING sig - sociedade industrial gráfica, lda.
PRINT RUN 2000 copies

information included here is of the promoter's responsibility.
PROgRaMMe cHanges MaY OccuR due to unforeseen reasons, 
unrelated to the department of culture (dRc).

https://cultura.madeira.gov.pt/

diVULGaR EVEnTO
envie-nos a informação sobre os seus eventos
até o dia 10 de cada mês. 
Email: agendacultural.drc@gmail.com

PROMOTE an EVEnT
send us the information regarding your events 
until the 10th day of each month.
Email: agendacultural.drc@gmail.com

Madeira Aquarium
Rua do Forte de São João Baptista - 
Porto Moniz 
Phone: 291 850 340 
Monday to Sunday: 10.00a.m. to 
6.00p.m. 
www.aquariodamadeira.com

Madeira Magic Centre
Rua da Ponta da Cruz, 25 - Funchal 
Phone: 291 700 700 
Thursday to Sunday: 10.00a.m. to 
6.00p.m. 
www.madeiramagic.com

Madeira Theme Park
Estrada Regional 101 
Fonte da Pedra - Santana 
Phone: 291 570 410 
Monday to Friday: 10:00am to 
7.00p.m. 
www.parquetematicodamadeira.pt

Porto Moniz Living Science Centre
Rotunda do Ilhéu Mole - Porto 
Moniz 
Phone: 291 850 300 
Monday to Sunday: 10.00a.m. to 
6.00p.m. 
www.portomoniz.cienciaviva.pt

Funchal Ecological Park – 
Educational Centre 
Estrada Regional 103 
Ribeira das Cales, 259 - Monte 
Phone: 291 784 700 
Monday to Sunday: 9.00a.m. to 
5.30p.m. 
www.cm/funchal.pt (Temporarily 
closed)

Quinta do Revoredo - Culture House 
Rua Bela de São José - Santa Cruz 
Phone: 291 520 124 | Phone: 917 
999 043

Santana - Culture Centre
Sítio do Barreiro - Santana 
Phone: 291 570 220

São Vicente Natural Caves and 
Vulcanic Centre
Sítio do Pé do Passo - São Vicente 
Phone: 291 842 404 
Monday to Sunday: 10.00a.m. to 
7.00p.m. 
www.grutasecentrodovulcanismo.
com
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Download the digital version
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