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Na temporada 2017/2018, o Serviço Educativo do Teatro Municipal Baltazar Dias,
em parceria com a Associação Cultural Casa Invisível, apresentou à comunidade uma nova
atividade educativa no âmbito do projeto Baltazar Júnior: as Visitas Encenadas “Prazer em
Conhecer, Baltazar”. Quase quinhentos visitantes depois, chegou a hora de contarmos a
estória de como aqui chegámos.
Augusta Silva e António Ferreira trabalharam no Teatro D. Maria Pia - atual Teatro
Municipal de Baltazar Dias - na viragem do século (XIX-XX).
Pouco se sabe sobre estas duas figuras. Ela, a costureira. Ele, o fiscal cenógrafo.
Não quis a História brindar-nos com datas precisas, nem tão pouco com registos visuais
que nos permitissem deliciar-nos com os tons cinza da fotografia desses tempos.
Apenas alguns vestígios perduram no espaço, das linhas com que Augusta foi
cosendo e das cores dos cenários a que António deu vida.
Foi assim que tudo começou. A partir desta ausência de pistas “costurámos” estas
visitas, que de guiadas têm (muito) pouco.
A história do Teatro Municipal de Baltazar Dias faz parte da memória coletiva do
povo madeirense. Importou por isso, desde o princípio de todo o processo criativo,
selecionar criteriosamente a informação que pretendíamos passar aos visitantes, bem
como determinar um período de tempo no qual focar a ação.
Neste sentido, definimos três premissas de base para a nossa intervenção,
procurando estabelecer uma relação direta entre Passado, Presente e Futuro:
1. Partilhar narrativas e memórias coletivas de um espaço de promoção cultural e
artística de grande importância na construção de identidade da comunidade madeirense;
2. Proporcionar uma experiência de visita única e memorável que apela à
construção coletiva de conhecimento;
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3. Formar e fidelizar públicos que garantam a preservação do património cultural
coletivo - condição fundamental para a (re)construção e desenvolvimento de um território
comunitário.
Iniciámos assim o “mergulho” na História do Teatro na Madeira, na construção do
Teatro D. Maria Pia (que cumpre em 2018 cento e trinta anos de vida) e dedicámo-nos à
recolha de testemunhos de alguns profissionais que ali trabalharam durante o séc. XX e de
outros que continuam, nos nossos dias, a proporcionar à comunidade madeirense o acesso
democrático à cultura.
Porque acreditamos que é fundamental envolver as pessoas que habitam os
lugares no processo de construção de pontes com a comunidade.

© CM Funchal
O projecionista do TMBD, Manuel Vasconcelos,
apresentando a Cabine de Projeção a um grupo de visitantes
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As Visitas Encenadas dividem-se em vários momentos-chave que se desenrolam
num percurso pelos seguintes espaços do TMBD: bilheteira, foyer, sala de espetáculos,
palco, ponto, camarins, camarote presidencial, cabine de projeção, núcleo Virgílio Teixeira,
salão nobre, porta do cavalo e sub-palco.
A cada deslocação, os grupos são desafiados com questões levantadas pelos
mediadores. NOTA IMPORTANTE: Não há certo nem errado no que toca às respostas
apresentadas pelos visitantes. Acontece antes uma descoberta constante, à medida que as
“peças do puzzle” das histórias partilhadas e vivenciadas se vão “encaixando” na cabeça de
cada um.
Há quem pense que Baltazar Dias foi um rei ou um navegador. É importante para
nós que cada um dos visitantes partilhe os seus conhecimentos prévios, sendo que, do
nosso lado, recebem de volta pistas para descobrirem autonomamente quem terá sido
realmente Baltazar Dias, o que fazia, por que é que o teatro tem hoje o seu nome.

© CM Funchal
No foyer, Augusta conversa com os visitantes sobre Baltazar Dias
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Tudo tem início com um convite a uma viagem no tempo, até ao dia da inauguração
do Teatro D. Maria Pia - 11 de Março de 1888, domingo à tarde. Uma fita métrica (a que
Augusta traz no seu cesto de costura) dá-nos a perspetiva cronológica do que significa
andar cento e trinta anos para trás no tempo. A sala cheia de público para assistir ao tão
desejado espetáculo inaugural do novo teatro é o ambiente em que a ação decorre, depois
de uma breve contextualização histórica.
Com a perspicácia e curiosidade do olhar de uma criança, os visitantes são
convidados a fazer esta viagem para desvendar a história de como nasceu o Teatro
Municipal e a de quem por aqui tem passado ao longo de mais de um século.

© CM Funchal
Entrada na sala de espetáculos ao som da zarzuela “La Gran Via”
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No final daquilo que seria mais uma visita, mas que se transforma numa verdadeira
aventura pelas memórias e espaços deste teatro, o regresso ao presente nem sempre é
consensual. Há quem queira ficar para sempre ali - naquele lugar, naquele tempo.

© CM Funchal
Visita ao camarote presidencial

Surge então um novo convite: o de regressarem ao Teatro Municipal Baltazar Dias
tantas quantas vezes quiserem.
E (uma vez mais) com a perspicácia e a curiosidade do olhar de uma criança,
despedimo-nos por fim, sabendo que aquela será muito provavelmente a primeira de
muitas visitas.
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© CM Funchal
Augusta e António despedindo-se dos
visitantes, à porta do TMBD
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Catarina Claro*
Nasceu em 1986 em Lisboa, mas foi a outra margem do Tejo que a viu crescer. Licenciada em
Animação Sociocultural pela Escola Superior de Educação de Beja, mais tarde lançou-se para
outros voos e fez ninho em Barcelona, onde cursou o Mestrado em Artes Visuais e Educação, na
Faculdade de Belas Artes de Barcelona. Mediadora

Cultural

por

vocação

e

missão, tem

desenvolvido a sua atividade profissional no âmbito da Educação Artística e Sociocultural como
autora e coautora de projetos educativos para públicos diferenciados, junto de instituições
como a Fundação

Calouste Gulbenkian e a Fundação EDP. Colabora como Educadora

Artística com diversas Câmaras Municipais, Serviços Educativos de Bibliotecas, Museus e
Teatros do país. Formadora certificada, deu aulas no Ensino Superior e Profissional. Em 2016 fez
do seu ninho Casa Invisível - Associação Cultural - e voou rumo à ilha da Madeira, onde se encontra
atualmente a recolher e a contar histórias, algures entre o mar e a montanha.
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