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3 Semana Regional das Artes ‘2017 

 

Há 37 anos que o Governo Regional da Madeira tem vindo a apostar na educação pela e 

para a Arte no ensino genérico, cujos resultados são expressos em inúmeros contextos e 

momentos, dentro e fora do espaço escolar. A formação artística das crianças e jovens 

madeirenses abrange, hoje, desde o pré-escolar ao ensino secundário. As dinâmicas daí 

advindas têm desempenhado um papel fundamental para a promoção e vivência cultural, 

numa perspetiva de educação não apenas dos alunos mas também do público em geral.  

A Semana Regional das Artes ‘2017, promovida pela Secretaria Regional de Educação / 

Direção Regional de Educação através da Direção de Serviços de Educação Artística e 

Multimédia, produzida pela Associação Regional de Educação Artística e integrada no 

programa do Festival do Atlântico, da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, 

vai decorrer entre os dias 7 e 18 de junho. Reflete o trabalho desenvolvido nas áreas 

artísticas, ao longo do ano letivo, nas escolas e instituições de ensino, públicas e privadas, 

da Região Autónoma da Madeira e ganha particular relevo pela abertura da das mesmas 

ao seu meio, mediante a união de sinergias potencializadores de momentos gratificantes, 

quer para quem está em palco, quer para quem desfruta daquelas performances. No ano 

transato, durante a Semana Regional das Artes ‘2016, cerca de 4000 alunos do ensino 

genérico pisaram vários palcos dispersos pela baixa funchalense, aos quais se juntaram 

diversos grupos artísticos que, a par da Exposição Regional de Expressão Plástica, 

proporcionaram, diariamente, a milhares de residentes e estrangeiros, bons momentos de 

fruição e de apreciação artística.  

Na edição de 2017, durante 12 dias consecutivos, poderemos assistir a 54 espetáculos e 

intervenções artísticas dinamizados por mais de 4000 crianças e jovens da região. 

Relativamente ao ano transato, a Semana Regional das Artes aumentou não só o número 

de dias mas também os espaços de atuação e os grupos e escolas artísticas que com os 

seus intervenientes irão estar presentes nesta grande festa das artes.  
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No que concerne aos espaços, traz como novidades as atuações no Salão Nobre da 

Assembleia Legislativa da Madeira, no Palácio de S. Lourenço, no Centro Comercial La 

Vie, no Fórum Madeira e em algumas igrejas de entre as quais destacamos a Igreja do 

Colégio, no Funchal. O palco da Avenida Arriaga será um dos espaços que praticamente 

todos os dias terá apresentações artísticas e que neste ano vê melhoradas as suas 

condições técnicas, com maior conforto quer para artistas quer para o público. 

Esta semana compreende momentos diversificados em termos de práticas artísticas 

protagonizadas pelos alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário da região, tais 

como a ‘Festa no Jardim’, os ‘Encontros de Modalidades Artísticas’ (nas áreas da 

expressão dramática/teatro, dança, canto, cordofones, instrumental e instrumental bandas 

rock), os espetáculos ‘ESCOLartes’ e a Exposição e o Concurso Regionais de Expressão 

Plástica.  

A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) terá vários grupos 

artísticos a participar, bem como o Conservatório – Escola Profissional das Artes da 

Madeira (CEPAM), assim como entidades como a Associação Xarabanda, a Associação 

Flores de Maio, diversos Centros de Atividades Ocupacionais e a Escola de Dança do 

Funchal também marcarão presença, havendo ainda espaço para escolas de artes 

privadas como o Estudio 21, Artemotion e Kidz Dance Flavourz. 

 

 

 

 



5 Semana Regional das Artes ‘2017 

 

A Semana Regional das Artes mobiliza cerca de quatro mil crianças e jovens, em cerca de 

60 demonstrações ao longo de 12 dias. 

Estes números traduzem capacidade organizativa e de realização, mas importa, bem mais, 

entender-se a dimensão formativa e educativa que enlaça os participantes. 

Esta última vertente constitui o aspeto mais importante do projeto, é dela que brota o seu 

principal interesse e é por ela que continuaremos empenhados na sua realização.   

 

Jorge Carvalho 

Secretário Regional de Educação 
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Dia Hora Tipo de Intervenção Local 
Intervenientes 

(artistas) 

7 
ju

nh
o 

(4
.ª

 fe
ira

) 

15:00 
Espetáculo MA Expressão 

Dramática/Teatro 
Teatro Municipal 

Baltazar Dias 
Alunos do 1.º CEB 

16:00 
Inauguração da Exposição de 

Pintura “20 por 20” 

Átrio da Câmara 
Municipal do Porto 

Santo 
Alunos do 1.º CEB 

 
18:00 

Abertura oficial da SRA ‘2017 Jardim Municipal 
Alunos do ensino básico e 

secundário | Alunos da DSEAM 

18:30 
Inauguração da Exposição 

Regional de Expressão Plástica 
“Esta nossa brincadeira” 

Avenida Arriaga Alunos do ensino básico 

8 
ju

nh
o 

(5
.ª

 fe
ira

) 

10:30 Espetáculo da MA de Teatro 
Teatro Municipal 

Baltazar Dias 
Alunos do 2.º e 3.º CEB e 

Secundário 

 
Inauguração da Exposição de 

Pintura “Um mundo para eu morar” 
Espaço InfoArt da 

SRETC 
Alunos do pré-escolar e 1.º 

CEB 

12:00 
Intervenção artística e entrega de 

prémios do Concurso de Expressão 
e Educação Plástica 

Avenida Arriaga 
Vencedores do concurso 

Jovens Artistas da DSEAM 

15:00 ESCOLArtes Madeira Tecnopolo Alunos do ensino básico 

18:00 Concerto Palco Avenida Arriaga 
Ensemble de Cordas Uníssono 

do CEPAM 

9 
ju

nh
o 

(6
.ª

 fe
ira

) 

9:30 
7.º Concurso curtas-metragens: 

visualização 
Teatro Municipal 

Baltazar Dias 
Participantes no 7.º Concurso 

curtas-metragens 

11:00 
Festival Audiovisual e Cinema 
Escolar (FACE): Cerimónia de 

entrega de prémios 

Teatro Municipal 
Baltazar Dias 

Escolas, personalidades 
premiadas e convidados 

12:00 Espetáculo Palco Avenida Arriaga CAO de Câmara de Lobos 

14:00 
Workshops audiovisual e 

multimédia e sessão de cinema 
Teatro Municipal 

Baltazar Dias 
Alunos do ensino básico 

15:00 ESCOLArtes Madeira Tecnopolo Alunos do ensino básico 

16:00  
Inauguração da exposição “Na 

minha terra Natal” 
Espaço EntreArte da 

SRE 
Crianças entre os 5 e os 14 

anos 

18:00 
Inauguração da Exposição de 

fantoches e marionetas 
La Vie 

Equipa de Animação da 
DSEAM 

19:00 Concerto Jardim Municipal 
Orquestra de Sopros B da 

DSEAM 

21:30 Concerto Igreja do Colégio 

Orquestra Académica e Coro 
do CEPAM | Coro Juvenil da 
DSEAM | Coro de Câmara da 

Madeira 

10
 ju

nh
o 

(s
áb

ad
o)

 

12:00 Espetáculo Palco Avenida Arriaga Artemotion 

18:00 Concerto Palco Avenida Arriaga 
Machetinho, da AGC Flores de 

Maio 

18:00 Intervenção artística La Vie 
Equipa de animação da 

DSEAM 
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Dia Hora Tipo de Intervenção Local 
Intervenientes 

(artistas) 

11
 ju

nh
o 

(d
om

in
go

) 

11:00 Intervenção artística Fórum Madeira 
Alunos do ensino básico e 
secundário/Alunos DSEAM 

12:00 Espetáculo para crianças La Vie 
Equipa de Animação da 

DSEAM 

17:00 Concerto Igreja do Caniçal 

Orquestra Académica e Coro 
do CEPAM | Coro Juvenil 

DSEAM | Coro de Câmara da 
Madeira 

18:00 Intervenção artística Fórum Madeira 
Alunos do ensino básico e 

secundário | Alunos da DSEAM 

18:00 Concerto 
Teatro Municipal 

Baltazar Dias 
Orquestra de Sopros e Ninfas 

do Altântico da DSEAM 

12
 ju

nh
o 

(2
.ª

 fe
ira

) 

10:30 Espetáculo Festa no Jardim Jardim Municipal 
Crianças do pré-escolar e  
Equipa de animação da 

DSEAM 

12:00 Concerto Avenida Arriaga 
Quarteto de Saxofones do 

CEPAM 

14:30 Espetáculo MA Dança Jardim Municipal 
Alunos do ensino básico e 

secundário 

15:00 Espetáculo para crianças La Vie 
Equipa de animação da 

DSEAM 

16:00 Espetáculo MA Dança Jardim Municipal 
Alunos do 2.º e 3.º CEB e 

secundário 

18:00 Concerto Avenida Arriaga 
“Suc4ta Bones” - Quarteto de 

Trombones CEPAM 

18:00  Concerto 
Largo da Câmara 
Municipal do Porto 

Santo 

Crianças do pré-escolar e 
alunos do ensino básico 

19:30 Concerto 
Assembleia Legislativa 

da Madeira 
Orquestra de Bandolins da 

DSEAM 

13
 ju

nh
o 

(3
.ª

 fe
ira

) 

10:30 Espetáculo MA Cordofones 
Auditório do Jardim 

Municipal 
Alunos do ensino básico e 

secundário 

10:30 e 15:00 Espetáculo para crianças La Vie 
Equipa de animação da 

DSEAM 

12:00 Espetáculo Avenida Arriaga CAO do Funchal 

15:30 Espetáculo MA Instrumental 
Auditório do Jardim 

Municipal 
Alunos do ensino básico e 

secundário 

18:00 Concerto Avenida Arriaga Combo Jazz da DSEAM 

18:00 Concerto Palácio S. Lourenço 
Orquestra de Cordas do 

CEPAM 

14
 ju

nh
o 

(4
.ª

 fe
ira

) 

10:30 Espetáculo MA Canto Coral 
Teatro Municipal 

Baltazar Dias 
Alunos do ensino básico 

10:30 e 15:00 Espetáculo para crianças La Vie 
Equipa de Animação da 

DSEAM 

12:00 Espetáculo de Dança Avenida Arriaga 
Francis 

Dance Flavourz 

16:00 
Espetáculo MA Instrumental 

Bandas Rock 
Auditório do Jardim 

Municipal 
Alunos do ensino básico e 

secundário 

17:30 Espetáculo Flautando Palácio de S. Lourenço 
Grupos de flautas de bisel do 

CEPAM e da DSEAM 

18:00 Concerto Avenida Arriaga Tuna de Bandolins da DSEAM 
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Dia Hora Tipo de Intervenção Local 
Intervenientes 

(artistas) 

15
 ju

nh
o 

(5
.ª

 fe
ira

) 

12:00 Espetáculo de Dança Avenida Arriaga Kaleidoscope da DSEAM 

19:30 Concerto Avenida Arriaga Ninfas do Atlântico da DSEAM 

16
 ju

nh
o 

(6
.ª

 fe
ira

) 

10:30 e 15:00 Espetáculo para crianças La Vie 
Equipa de Animação da 

DSEAM 

21:30 Concerto 
Igreja Matriz da Ribeira 

Brava 

Orquestra Académica e Coro 
do CEPAM | Coro Juvenil 

DSEAM | Coro de Câmara da 
Madeira 

21:30 
Festival da Canção Juvenil da 

Madeira 
Jardim Municipal  

17
 ju

nh
o 

(s
áb

ad
o)

 12:00 Concerto Avenida Arriaga Orquestra de Ponteado 

17:00 Concerto Avenida Arriaga 
Ensemble de Guitarras da 

DSEAM 

18:00 Intervenção artística La Vie 
Equipa de animação da 

DSEAM 

21:00 Concerto Jardim Municipal Estúdio 21 

18
 ju

nh
o 

(d
om

in
go

) 12:00 Intervenções artísticas Fórum Madeira 
Alunos do ensino básico e 

secundário | Alunos da DSEAM 

12:00 Espetáculo Avenida Arriaga 
Ensemble de Percussão da 

DSEAM 

12:00 Espetáculo para crianças La Vie 
Equipa de Animação da 

DSEAM 

18:00 Concerto Si Que Brade e Amigos Jardim Municipal Si Que Brade da DSEAM 

 

A Semana Regional das Artes’ 2017, à semelhança das edições anteriores, acontece 

maioritariamente na baixa do Funchal e no Madeira Tecnopolo, mas alarga-se também a 

outros municípios, nomeadamente os de Machico, Ribeira Brava e Porto Santo, a saber: 

Assembleia Legislativa da Madeira 

Átrio da Câmara Municipal do Porto Santo 

Auditório do Jardim Municipal 

Avenida Arriaga 

Centro Comercial La Vie 

Espaço EntreArte da SRE 

Espaço InfoArt da SRETC 

Fórum Madeira 

Igreja do Caniçal 

Igreja do Colégio 

Igreja Matriz da Ribeira Brava 

Largo da Câmara Municipal do Porto Santo 

Madeira Tecnopolo 

Palácio de S. Lourenço 

Teatro Municipal Baltazar  
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200 alunos do ensino básico e secundário e das Atividades Extraescolares da DSEAM, 

juntamente com os seus professores e os grupos Ninfas do Atlântico e Orquestra de 

Bandolins da DSEAM, juntam-se em palco para o espetáculo oficial de abertura desta 

semana, no auditório do Jardim Municipal, dia 7 de junho, pelas 18h00. Neste espetáculo, 

as artes serão associadas à educação para as emoções, numa analogia ao Projeto “Carta 

da Convivialidade” e com recurso à Mitologia Grega. 

 

Na ‘Festa no Jardim’, 334 crianças vindas de 14 instituições do pré-escolar vão juntar-se no 

Jardim Municipal para um espetáculo que contará, também, com a apresentação pela 

Equipa de Animação da DSEAM. Um momento que terminará com a opereta “A Pérola 

Negra”, onde uma vilã ambiciosa tenta enganar a guardiã da concha responsável pela 

harmonia do mar, com o objectivo de roubar a grande pérola negra e tornar-se a rainha dos 

sete mares provocando o desequilíbrio no oceano. Este espetáculo será protagonizado 

pelos elementos da Equipa de Animação, responsáveis igualmente pelo texto, cenografia, 

adereços e figurinos. 

 

Os ‘Espetáculos das Modalidades Artísticas’, que resultam da prática da dança, dos 

cordofones tradicionais, do canto coral, do instrumental e da expressão dramática e teatro 

desenvolvidas em contexto curricular e de enriquecimento curricular, tanto no 1.º ciclo 

quanto nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário, também farão parte da Semana 

Regional das Artes ‘2017. Nestes espetáculos, cerca de 1600 alunos subirão ao palco, 

vindos de 90 instituições de ensino. Em alguns destes eventos, será interpretado um tema 

final em conjunto, por todos os participantes. 
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Modalidade 
N.º de escolas / 

instituições 
N.º de 
alunos 

Tema final 

Expressão Dramática/Teatro 1.º CEB 7 76 --------------- 

Teatro 2.º e 3.º CEB e Secundário 5 72 --------------- 

Cordofones 11 202 Fado “ É ou não é” 

Instrumental 26 507 Canto e percussão corporal de “O teu corpo é música”  

Canto Coral 14 297 Tema “Sky full of stars” - Coldplay 

Dança 22 303 Coreografia “Better when i'm dancing”- Meghan Trainor 

Bandas Rock 5 74 --------------- 

 

O ESCOLArtes integrará, neste ano, dois grandes espetáculos com números de simbiose 

artística, envolvendo várias escolas de diversos municípios da RAM, conforme descrito 

abaixo. Teremos os ensaios durante a manhã e os espetáculos à tarde, em articulação 

com a RTP-Madeira. 

Os espetáculos serão constituídos por um total de 7 números artísticos, realizados por 28 

escolas e cerca de 800 alunos. No dia 8 de junho, serão apresentados os temas “A lenda 

do Pastor Mentiroso”, “João Pateta” e “Divertida mente”; e no dia 9, “Alertas”, “Brincando 

com os números”, “Ano Internacional do Turismo” e “Ilha que é gente”. A apresentação será 

da responsabilidade da Equipa de Animação da DSEAM. 

 

A Avenida Arriaga tem sido o palco escolhido para a Exposição Regional de Expressão 

Plástica, que a tem transformado de forma artística nesse período. A proposta desta edição 

da exposição centra a sua temática no Turismo Sustentável para o Desenvolvimento 

proclamado pela ONU para 2017. Com a escolha do tema “Esta nossa brincadeira” – 

excerto da letra do “Bailinho da Madeira”, pretende-se relacionar as raízes populares da 

ilha da Madeira, procurando uma valorização das tradições e do ambiente natural da ilha 

vistas pelos olhos das crianças e jovens. Aos docentes das escolas e instituições foi 

proposto que promovessem atividades de desenho e pintura, apelando à preservação dos 
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ecossistemas terrestres e marinhos e à sua importância no desenvolvimento sustentável da 

ilha. O conceito geral consiste na criação de uma espécie de galeria a céu aberto com telas 

expostas em paralelepípedos de madeira, estruturas suspensas, com tubos coloridos, entre 

árvores, e a pintura em paletes a completar o efeito simbólico de um tapete onde se pode 

visualizar diversos detalhes representativos da ilha e do trabalho pedagógico que se faz 

nas escolas da RAM.   

Este evento regional vai já na sua 18.ª edição, a 7.ª sob a forma de intervenção urbana, e o 

impacto e a dinâmica que tem sido conseguida durante esta exposição fazem dela um 

atrativo da Semana Regional das Artes e um momento único na valorização e visibilidade 

do trabalho realizado pelos alunos e professores e nas escolas da região na área da 

Expressão Plástica. A presente edição, contabiliza a participação de 110 

escolas/instituições, sendo 82 do 1.º ciclo do ensino básico, 16 dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico com projetos de Modalidade de Artes Plásticas e 12 de instituições de 

Educação Especial. 

Para proporcionar alguma interação com o público e com os alunos que visitem a 

exposição, serão promovidos workshops de pintura em tela, na Avenida Arriaga. Haverão, 

igualmente na avenida, magnéticos e alfinetes com detalhes de ilustrações de crianças, 

para venda pública na tenda de apoio à exposição, como forma de angariar verbas para o 

projeto de sustentabilidade desta exposição.   

Ainda integradas nesta exposição estarão patentes outras duas, uma na Câmara Municipal 

do Porto Santo, intitulada “20 por 20” e envolvendo trabalhos de crianças das escolas do 

1.º ciclo do ensino básico desse município, e outra no espaço EntreArte da SRE, “Na minha 

terra natal”, com trabalhos de crianças entre os 5 e os 14 anos de idade. 

 

“Um mundo para eu morar” é o título do Concurso de Expressão e Educação Plástica, no 

âmbito do desenho e da pintura, direcionado a crianças do 1.º ciclo do ensino básico, pré-
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escolar e jardins-de-infância de Portugal Continental e Regiões Autónomas, que tem por 

objetivo principal a valorização da Expressão e Educação Plástica na formação da criança.  

A exposição final dos 1557 trabalhos recebidos, oriundos de 75 escolas/instituições, será 

realizada no Espaço InfoArte da SRETC entre 7 e 16 de junho de 2017. 

Se um homem pode mudar o mundo… uma criança pode criar um mundo! Um mundo para 

descobrir e encher de fantasia, que pode ser sonhado ou imaginado, repleto de paisagens 

e viagens fantásticas, talvez virado do avesso e travesso, com milhões de coisas para ver e 

uma casa para morar. Mundos que começam na ponta do lápis e jamais terminam…   

2017 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento, reconhecendo no sector do Turismo um valor económico, social e 

ambiental inegável para o ser humano, tanto na valorização de questões ambientais, como 

na criação de emprego e melhoria da qualidade de vida, assim como na promoção da 

tolerância e respeito pelas diversas culturas, sendo isso considerado crucial para um clima 

de paz entre os povos. Nesse sentido, e tendo em conta a atualidade temática propôs-se o 

tema “Um mundo para eu morar”, com o intuito de promover a reflexão focada num mundo 

ideal.  A temática proposta visou a exploração plástica e gráfica do(s) mundo(s) que a 

criança consegue imaginar, através do desenho/pintura. Os possíveis e os impossíveis que 

saem da imaginação das crianças e que apresentam perspetivas de um espaço ideal para 

morar, que pode ser a sua rua, a sua cidade ou o seu planeta. 

Os trabalhos submetidos a concurso foram avaliados por um júri que encontrou, de entre 

os trabalhos recebidos, os vencedores por cada uma das 7 categorias. Os prémios serão 

entregues em cerimónia a realizar no dia 8 de junho, pelas 12h00, no palco da Avenida 

Arriaga. 



13 Semana Regional das Artes ‘2017 

 

A Equipa de Animação da DSEAM irá realizar uma exposição intitulada “Histórias de 

(En)Cantar”, entre os dias 9 a 18 de junho. Esta espólio é constituído por fantoches, 

marionetas e adereços, utilizados nas animações e intervenções artísticas e pedagógicas 

realizadas por esta equipa nas escolas da RAM, ao longo dos últimos 30 anos, abrangendo 

as crianças com idades de creche, de pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Esta 

exposição visa uma maior aproximação lúdica e vivencial às crianças, aos docentes e ao 

público em geral. Com este encontro psicopedagógico de várias técnicas, desde os 

fantoches e as marionetas aos elementos de cenários utilizados nas animações realizadas 

nas escolas, pretendem envolver o público nos caminhos da fantasia e do imaginário. 

A Equipa de Animação da DSEAM será igualmente responsável por intervenções artísticas 

protagonizadas no Centro Comercial La Vie, para crianças, onde apresentarão a história “A 

menina do capucho vermelho” em teatro de fantoche vivo. Estas animações decorrerão nas 

seguintes datas e horários: sábados 10 e 17 de junho, pelas 18:00; domingo 11 de junho, 

pelas 12:00; segunda-feira 12 de junho pelas 15:00; de 13 a 15 de junho pelas 10:30 e 

15:00; e sexta-feira dia 16 de junho pelas 10:30. 

 

Tendo como principal objetivo aproximar as escolas e demais comunidade ao mundo do 

audiovisual e do cinema nas suas variadas formas de expressão, este ano a Semana 

Regional das Artes integra pela terceira vez consecutiva a “sétima arte”. O FACE decorre 

no dia 9 de junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias e contempla um programa variado, 

entre as 9h30 e as 17h00: 

- 09h30: Visualização dos 26 trabalhos entregues para o 7.º Concurso de Curtas-

Metragens, com a temática “Um lugar para o amanhã”; 
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- 11h00: Cerimónia de entrega de prémios FACE, o momento sublime do festival, na 

qual seão entregues vários prémios referentes aos concursos e identidades 

participantes no evento. Além disso, serão apresentados os vencedores das curtas-

metragens, os prémios "Educamedia Escolas", a certificão "Escola Educamedia",  os 

prémios "Homenagem 2017" e o prémio "personalidade FACE 2017". A reserva de 

lugares para este momento poderá ser feita através do endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc12DgCgrtL5FFHQtvv0vK7Uz-

dwkC5Cu3J1fHbI2rH84J2Dw/viewform; 

- 14h00 às 15h30: Workshops para alunos com o tema "A magia do audiovisual", 

atividade que pretende que os alunos experienciem algumas técnicas de filmagem, 

comunicação e edição, percorrendo alguns espaços preparados e acompanhados 

por técnicos e docentes da área do multimédia. Serão 80 os alunos participantes. 

- 14h00 às 17h30: Workshop para docentes com o tema "Animação criativa", com os 

formadores Fernando Alves e Rui Duque, onde se pretende fornecer aos 

professores e público em geral uma visão mais detalhada da produção de 

animação, para poderem desenvolver com os alunos ou nos seus próprios projetos. 

A lotação é de 15 participantes e as inscrições podem ser realizadas em 

http://educamedia.educatic.info/index.php?option=com_breezingforms&view=form&It

emid=172; 

- 15h30 às 16h30: Visualização de um filme de animação, com a presença de cerca 

de 180 alunos de escolas do ensino básico da região. 

 

Nesta Semana Regional das Artes um dos momentos altos será o Festival da Canção 

Juvenil da Madeira “Voz d’amanhã”. Os 12 solistas a concurso, 6 com canções originais e 6 

canções covers, subirão a palco acompanhados por uma banda constituída por alunos e 

professores da DSEAM. Estes 12 intérpretes concorrem pelo troféu “Melhor Intérprete”, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc12DgCgrtL5FFHQtvv0vK7Uz-dwkC5Cu3J1fHbI2rH84J2Dw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc12DgCgrtL5FFHQtvv0vK7Uz-dwkC5Cu3J1fHbI2rH84J2Dw/viewform
http://educamedia.educatic.info/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=172
http://educamedia.educatic.info/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=172
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enquanto apenas as 6 canções originais concorrem para o prémio “Canção Vencedora”. 

Ainda haverá os prémios de “Melhor Letra” e de “Melhor Música”, patrocinados pelo Centro 

Comercial La Vie. 

Os temas covers terão apontamentos de dança. Três destes temas serão da 

responsabilidade dos alunos da Escola de Dança do Funchal, coreografados pela 

professora Vanessa Fernandes, e os outros três temas serão coreografados pela 

professora da DSEAM Juliana Andrade e executados pelos alunos desta. O envolvimento 

da Escola de Dança do Funchal também passará pela inclusão de alunos de canto na 

banda, onde farão backvocals. Este festival tem como diretor artístico o professor Rodolfo 

Cró e como diretor musical o professor Ricardo Dias. 

Como apresentadores teremos o Miguel Pires e a Micaela Abreu, bem conhecidos do 

público madeirense. Como convidado especial, este “Voz d’amanhã” contará com o 

finalista do programa The Voice da RTP1, Francisco Murta. 

  

Lista dos covers selecionados: 

1. No meu Poema | Beatriz Alice Dias Rodrigues Pereira | 15 anos 

2. O amor é Assim | Matias Vieira Sousa | 13 anos 

3. I need a fire | Maria Leonor Chaves Rodrigues | 17 anos 

4. Era Eu | João Gonçalo Santos Freitas | 16 anos 

5. Todas as ruas do amor | Sara Andrade Nascimento | 16 anos 

6. A Carta | André Fernandes Abreu | 16 anos 

Lista dos temas originais selecionados: 

1. Na ponta dos Pés | Letra e música: Ricardo Rodrigues | Iara Maria de Caires 

Rodrigues | 14 anos 

2. Ninguém me vai Parar | Letra e música: Tiago Sena Silva | Michael José da Silva 

Marques | 20 anos 
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3. Tempestade de Emoções | Letra: José Carlos Mota | Música: Romeu Silva da Mota | 

Emma Isabel Dias Barradas | 16 anos 

4. Ei, tu aí! | Letra: Natália Pita | Música: Marco Baltazar | João Pedro da Silva 

Fernandes | 19 anos 

5. Viagem | Letra: Conceição Vieira | Música: Marco Nunes | Ana Beatriz Andrade 

Gouveia | 16 anos 

6. Tudo em Mim | Letra: Carina Freitas | Música: Sidónio Pestana | Beatriz Sousa 

Garanito Abrunhosa | 17 anos 

 

No ano de 2017 a Semana Regional das Artes aumentou não só o número de dias como 

também os espaços onde irá estar presente como também, consequentemente, houve um 

aumento de grupos e escolas artísticas que, com os seus grupos, irão estar presentes 

nesta grande festa das artes.  

A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) terá vários grupos 

artísticos a participar, bem como o Conservatório – Escola Profissional das Artes da 

Madeira (CEPAM) que, embora repetente na Semana Regional das Artes, aumenta o 

número de grupos a participar, tendo como especial destaque o ‘Requiem de Inês de 

Castro’ que irá ter a sua estreia na região no dia 9 de junho, na Igreja do Colégio. 

Entidades como a Associação Xarabanda (com a sua Orquestra de Ponteado), a 

Associação Flores de Maio (com o Machetinho), diversos Centros de Atividades 

Ocupacionais e a Escola de Dança do Funchal também marcarão presença, havendo ainda 

espaço para escolas de artes privadas como o Estudio 21, Artemotion e Kidz Dance 

Flavourz. 
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A exemplo do ano transato, a DSEAM e a NOS-Madeira associaram-se para a realizaçao 

deste passatempo, cujo regulamento estará disponível no endereço www.madeira-

edu.pt/dseam.  

 

A aquisição de ingressos para os espetáculos de Modalidades Artísticas de Canto Coral e 

de Expressão Dramática / Teatro e de Canto Coral, no Teatro Municipal Baltazar Dias, 

custam 2€, para maiores de 6 anos, inclusive, e poderão ser adquiridos no local do evento. 

O professor/adulto, quando acompanhado da turma ou grupo de, no mínimo, 10 alunos, 

tem entrada gratuita. 

A aquisição de ingressos para os espetáculos ESCOLArtes, no Madeira Tecnopolo, custam 

2€ para maiores de 6 anos, inclusive, e poderão ser adquiridos no local do evento, ou na 

DSEAM (Travessa da Nogueira, 11). O professor/adulto, quando acompanhado da turma 

ou grupo de, no mínimo, 10 alunos, tem entrada gratuita. As reservas podem ser feitas 

através do telefone: 291 203 054.  

 

 

 

 

 

http://www.madeira-edu.pt/dseam
http://www.madeira-edu.pt/dseam
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A realização da Semana Regional das Artes só é possível levar para o terreno porque 

existe a importante colaboração de um conjunto de parceiros, os quais muito 

reconhecidamente agradecemos:  

- Associação Regional de Educação 

Artística 

- Assembleia Legislativa da Madeira 

- Câmara Municipal da Calheta 

- Câmara Municipal da Ponta do Sol 

- Câmara Municipal da Ribeira 

Brava 

- Câmara Municipal de Câmara de 

Lobos 

- Câmara Municipal de Machico 

- Câmara Municipal de Santa Cruz 

- Câmara Municipal de Santana 

- Câmara Municipal de São Vicente 

- Câmara Municipal do Funchal 

- Câmara Municipal do Porto Moniz 

- Câmara Municipal do Porto Santo 

- Diocese do Funchal 

- Palácio de São Lourenço 

- ABC Papelaria 

- ACIF 

- Academia de Línguas da Madeira 

- Centro Comercial La Vie 

- Fórum Madeira 

- Grupo Sousa 

- Museu da Eletricidade Casa da 

Luz 

- NOS Madeira 

- Pébeo 

- Sport Club Marítimo 

- Tipografia Natividade 

 


