
Judite Canha Fernandes

A Câmara Municipal do Funchal tem vindo a afirmar a 
marca do Funchal enquanto Cidade de Criação 
Artística, seja através de protocolos de cooperação com 
várias entidades, seja nos ciclos de programação 
cultural que preenchem a agenda nas mais diversas 
manifestações artísticas.

O Estúdio de Criação Artística do Funchal destina-se a 
apoiar criadores e/ou coletivos que desenvolvam 
projetos em diferentes áreas artísticas, 
proporcionando-lhes não só um incentivo financeiro de 
acordo com os projetos apresentados, assim como a 
possibilidade de usufruírem de um espaço de trabalho.

Residência Criativa
MEM.CO Funchal

Ana Marta Caldeira e 
Filipe Ferraz

No âmbito do projeto MEMCO Memórias do Mar, Património 
em comunidade, e após uma fase de pesquisa e imersão no 
território, 2 artistas nas áreas do Vídeo e Fotografia estarão 
durante 10 dias num regime de cocriação com a comunidade 
local, sistematizando-a e dedicando-se à conceção 
experimentação e prototipagem de 1 acervo digital comunitário 
em torno da Memória Identidade e do Património Cultural 
material e imateriais inscritos na comunidade piscatória 
funchalense.

MEMCO Funchal, num regime de Curadoria Partilhada de 1 a 10 
Dezembro, terá portas abertas para todos aqueles que queiram 
contribuir na recolha de estórias memórias e vivências ou 
partilhar fotografias documentos e/ou registos fímicos do Mar e 
Pescas to território do Funchal.
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Visa  desenvolver uma novela ficcional curta, cuja Luiza, a 
protagonista da narração, é uma escrava que chega à 
Madeira vinda da Guiné. Esta novela foca-se no encontro 
com o Atlântico, a ilha e os artefactos do engenho, através da 
construção de uma embarcação com as cascas da 
cana-de-açúcar que, pacientemente, começa a recolher e a 
armazenar, ambicionando assim voltar a casa.

A partir da questão histórica que é a viagem do rinoceronte, 
Ganda, da Índia para Lisboa, nesta residência pretende-se 
trabalhar a edificação da memória portuguesa face à época 
dos descobrimentos, conquistas, ou por outras palavras, 
colonialismo, e a forma como é transmitida. Com isto, o 
objetivo é que o resultado desta pesquisa e exploração seja 
partilhado em regime de ensaio aberto/mesa redonda onde 
se possa confrontar a memória atual, representada pelo 
público, com a factual, o fruto da pesquisa realizada.

Zacarias Gomes, Sara Cíntia 
e Luís Pimenta
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Vozes da 
Natureza
Fábio Caramuru

Esta iniciativa visa unir a criação musical e os sons da natureza, 
complementando uma missão de alerta para a preservação do 
meio ambiente. “Vozes da Natureza” conta com o apoio de 
diversas instituições, incluindo a Greenpeace, Catraca Livre, 
Parque Nacional do Iguaçú – Cataratas do Iguaçú e Parque das 
Aves.

Showroom
Maria Do Carmo Studio tem um foco sustentável: todas as peças 
e coleções criadas são feitas com materiais existentes. Através 
do Upcycling e da utilização de materiais doados, novas peças 
são criadas, dando-lhes maior valor através da interpretação e 
criatividade. Maria Do Carmo Studio propõe a realização de um 
Showroom com as suas peças e com interação direta com o 
público.

"Últimos Dias" terá como áreas de intervenção o movimento, a 
dança, o teatro, a música, o vídeo, a fotografia e a língua gestual. 
Através de vários workshops que terão lugar em várias asso-
ciações, os participantes serão selecionados, munindo estas 
pessoas de ferramentas artísticas de cariz transmutador. Os 
candidatos selecionados farão parte da residência artística, que 
terá lugar durante o mês de abril, sendo que este será um 
espaço de partilha e transmutação das emoções através da arte.

Maria do Carmo Studio

Últimos Dias
Diana Duarte e Luís Daio

Neste Parlapatório iremos procurar as semelhanças entre um 
e outro, para mergulhar numa oficina sobre teatro, 
democracia e assembleias.O Parlapatório é uma oficina 
desenvolvida durante o processo de criação de “Guião para 
um país possível”, um espetáculo a partir das transcrições dos 
discursos proferidos na Assembleia da República nos 
cinquenta anos em democracia, e é destinada a jovens que 
ainda não têm idade para votar, em conjunto com pessoas 
que ainda têm memória de ter vivido os tempos da ditadura 
portuguesa. Durante o período da oficina, usar-se-ão 
ferramentas de teatro, para descobrir a política. Afinal, quer 
um quer outro só podem ser feitos pelo e para o ser humano.

Parlapatório
Cassandra | Sara Barros Leitão

Com inspiração no livro “Mulheres da minha ilha, mulheres do 
meu país” de Ana Cristina Pereira, esta residência artística 
fomenta a ideia de criar ainda mais diálogo entre mulheres de 
várias gerações e criar uma homenagem às “mulheres comuns”, 
que por entre as desigualdades sociais e económicas encontra-
vam-se limitadas nas funções que a sociedade ditou ao longo 
dos tempos.

Mulheres de Papel
Michelle Caires 

e Cristina Barbosa
O projeto visa captar a realidade atual e passada da Zona Velha 
do Funchal, da sua população em geral e dos visitantes da Ilha 
da Madeira. A residência artística propõe a realização de um 
diário do quotidiano daquela área, ou do que já aconteceu nesta 
zona antiga da cidade. Haverá 3 edições semanais sob o formato 
de jornal, publicações essas que serão publicadas na segunda, 
quarta e sexta-feira de cada semana ao longo de um mês, com 
um total de 12 edições. Sendo a tiragem de 50 exemplares por 
edição.

O Quotidiano
José Zyberchema

Este projeto propõe reunir elementos da comunidade da zona 
antiga da cidade funchalense e, compilá-los num pequeno 
documentário em vídeo. Para além disso, pretende-se incluir a 
reconstrução de uma canoa de madeira tradicional madeirense, 
uma vez que reconhece-se que há cada vez menos destes 
barcos de pesca característicos, um património material e 
imaterial que contam as experiências de um povo e ajudam a 
preservar a identidade cultural desta antiga vila piscatória.

Zona Velha:
A comunidade 

e o seu mar

Alves da Mota
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