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Espaço 116: uma breve história do projecto
FÁTIMA SPÍNOLA, JOSE ZYBERCHEMA, JORGE RIBEIRO DE CASTRO e XAVIER MIGUEL
Artistas | Gestores do Espaço 116

Escondida entre para-sóis brancos surge uma entrada, duas facetas do ser humano, a
noite e o dia, o espírito e a carne, que nos convidam com um sorriso à mona lisa e
escancaram as portas para uma escadaria que nos conduz a um espaço fraturado pelo
tempo, pelas vicissitudes próprias da sua existência, coberto de dejectos de outras
vivências que cobrem o seu útero. São toneladas de cartão, de objectos perdidos, de
areias, de tocos de madeira que, inundam os 13 metros por 60 metros de quadrados,
que tem de cessar de existir no 116.
Yvette Vieira, “ Viagem pelo 116”, Revista Yvi (Abril 2012) [sic]1

Primeiras visitas ao Espaço 116 - 2012

1

Texto integral disponível em: https://revistayvi.com/pt/viagens/viagem-pelo-116.html.
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O Espaço 116 é um espaço onde o risco é permitido em nome da inovação, um
laboratório artístico de desenvolvimento de ideias e competências. Tem como propósito
principal utilizar as estruturas físicas e o potencial poético de uma casa velha e/ ou
degradada e dinamizá-la com arte e cultura, através da maior diversidade possível de
manifestações de expressão artística, cultural e intelectual.
Nasceu no Funchal, no seio da própria cidade: a zona histórica de St. Maria. Tem o
seu início em Abril de 2012, no nº 116 da rua de St. Maria. A partir de Fevereiro de 2013 o
projecto teve continuidade no nº 28 da rua dos Barreiros, passando em Outubro de 2016
para um novo espaço na rua Latino Coelho.
É sede e casa do colectivo Mad Space Invaders, da Associação Teatro Bolo do Caco,
do Photobook Club Madeira e dos projectos Bem a Poesia… e Cine 116.

Uma breve história e o percurso do projecto…
O Espaço 116 tem a sua génese num projecto do Teatro Bolo do Caco, dirigido por
Xavier Miguel, no início de 2012. Esse trabalho, intitulado Rabos-de-Peixe: Episódios da Zona
Velha2, permitiu estabelecer desde o início uma parceria com o então colectivo de artistas
Mad Space Invaders, co-dirigido, à época, pela artista plástica Fátima Spínola3, e com o
projecto artE de pORtas abErtas4, da responsabilidade do Jose Zyberchema. Assim se
reuniram os principais elementos daquilo que, ao terminar a produção desse primeiro
espectáculo de teatro em espaço alternativo, se convencionou chamar “projecto” Espaço
116. Acordámos que o mesmo fosse gerido pelas pessoas ligadas aos projectos que o
animaram inicialmente: Fátima Spínola, Jose Zyberchema e Xavier Miguel, sempre
ajudados e acompanhados pela amizade, sabedoria e experiência de diversos artistas e
pensadores. Procurando aliar o teatro, em espaço alternativo, com as artes plásticas e com
a linguagem artística contemporânea, pudemos colocar em diálogo directo, o espaço físico
e psicológico das histórias que eram contadas no palco e o próprio conteúdo artístico. Esse

2

Uma adaptação ao teatro da obra Dona Joana Rabo-de-Peixe de João Carlos Abreu, da responsabilidade do
grupo, hoje Associação Teatro Bolo do Caco: http://facebook.com/teatrobolodocaco/.
3

Mais sobre o seu trabalho artístico em: https://www.facebook.com/fatimaspinola.art.

4

Para saber mais acerca deste projecto: www.arteportasabertas.com.
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espaço, essencialmente urbano, era habitado então pelos principais frequentadores da
zona histórica do Funchal, onde se encontravam moradores, locais, turistas, visitantes, bem
como um grupo de artistas e adeptos das artes e letras, em torno dos quais se começa
então a gerar um pequeno movimento artístico que vive um grande ecletismo, através do
número florescente de manifestações artísticas na Zona Velha.

Instalação Além dos Palcos que esteve patente no período de 8 de junho a 6 de julho
de 2013 no Espaço 116 (Rua dos Barreiros, 28), na Zona Velha do Funchal.

Burlesque, uma produção de Paula Filipa, em colaboração com o Teatro do Bolo do
Caco e acolhido no Espaço 116 em dezembro de 2012 (Rua de Santa Maria, 116).
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Ensaios para a peça de teatro Rabos-de-Peixe: Episódios da Zona Velha (março de
2012, Rua de Santa Maria, 116).

O primeiro ano no nº 116 da rua de St. Maria passou a correr e, ao longo de mais de
trinta eventos, fomos construindo um género de laboratório criativo, progressivamente
enriquecido e construído pelas mais diversas manifestações artísticas e culturais, que
tinham por base a experimentação artística e a expressão contemporânea, procurando
construir, assim, uma identidade e uma linguagem artísticas, sustentadas e alimentadas
pela persistência e dinâmica de um grupo de pessoas que valorizam e conhecem a
importância da cultura e das artes. Assistíamos então a um crescente movimento na zona
histórica de St. Maria – a Zona Velha -, para a qual convergiam turistas, visitantes,
escritores, poetas, artistas plásticos, moradores e muito mais,... de tudo um pouco. Um
grande movimento social em torno, não só das “portas pintadas”, como também do grande
número de esplanadas e bares que então se espalhavam como cogumelos. Tudo isto
alimentou o projecto Espaço 116 e seguimos em frente com uma grande gratidão para com
tudo e com todos.
Agradecemos fundamentalmente a uma pessoa de espírito activo e empreendedor,
que decidiu apostar na arte e na cultura e que, após deixarmos o n.º116 da rua de St.ª
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Maria, em menos de uma semana, nos contactou (com grande surpresa nossa),
disponibilizando-se para acolher o nosso projecto: referimo-nos ao proprietário do nº 28
da Rua dos Barreiros, que se tornou o nosso novo Espaço 116.
A segunda morada foi vital para a progressiva definição artística do projeto. Além
disso, ao grupo inicial de gestores, juntou-se a valiosa colaboração do escritor, poeta e
dramaturgo Jorge Ribeiro de Castro5. Se no primeiro espaço pudemos dinamizar
fundamentalmente exposições de artes plásticas e espectáculos de teatro, dança e
concertos, no segundo conseguimos abranger áreas cada vez mais diversas, através de
formações, projecções de cinema, conferências e debates, performances e eventos em
torno da literatura, bem como uma maior exploração das artes plásticas, na maior
variedade de manifestações possíveis e em diversos eventos.

Performance O Mecanizador em Sagração à Ilha, por
Mickaella Dantas realizada em Setembro de 2013
(Rua dos Barreiros, 28).

5

Público na performance O Mecanizador em Sagração à
Ilha, por Mickaella Dantas.

Um pouco sobre os seus livros e projectos em: https://www.facebook.com/jrc.arte/
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Nasce aí, em Dezembro de 2013, o evento Bem a Poesia…, um evento quinzenal e
aberto a todos, onde progressivamente se consolidou um grupo de adeptos da poesia, e
no qual todas as pessoas que tenham a poesia como paixão comum se poderiam reunir, de
forma a partilhar entre si textos poéticos de autores conhecidos, desconhecidos ou até os
seus próprios. Tendo como mentor, organizador e moderador Jorge Ribeiro de Castro, o
evento/grupo continua ativo e tem como objectivo fundamental dar voz ao que está
escrito, estimulando ainda o debate e a troca de ideias em torno dos textos e autores,
proporcionando inclusivamente o estímulo necessário ao surgimento de novas vozes na
literatura regional6. Até hoje realizaram-se 149 edições do evento Bem a Poesia…

Lançamento do Calendário MadCake 2013
editado pelos Mad Space Invaders e pelo Teatro Bolo do Caco, no novo Espaço 116 (Rua dos Barreiros, 28) .

Em Janeiro de 2014, nasce também o Photobook Club Madeira7, um projecto de
Jose Zyberchema, Micas Fernandes e Sandra Boloto, que consiste num grupo de discussão,
6

De referir que, no âmbito deste evento/ grupo, foram editadas até agora três antologias de poesia: Antologia
“Bem a Poesia...”, uma em 2017, outra em 2018 e a mais recente em 2020.
7

Para saber mais acerca do Photobook Club Madeira: https://www.facebook.com/pbcmadeira/ e
https://www.flickr.com/photos/zyberchema/collections/72157644421104679/.
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através de debates e conferências, tendo como missão promover o livro de fotografia
enquanto forma particular de discurso fotográfico, convidando fotógrafos, galeristas,
editores e pessoas relacionadas com a fotografia. Foram realizadas, até ao momento, 38
edições do Photobook Club Madeira.

Viagem ao abandono, exposição fotográfica de Nuno Abreu, 20 de fevereiro de 2015 (Rua dos Barreiros, 28) .

De referir que estes dois últimos projectos ganharam uma autonomia própria,
inerente à dinâmica dos seus participantes, e foram realizadas diversas sessões em alguns
outros espaços da cidade do Funchal.
Além desses projetos, contamos sempre no Espaço 116 com todos os trabalhos de
ensaios e produção, bem como as reuniões da Associação Teatro Bolo do Caco. Partilhámos,
ainda durante algum tempo, entre 2015 e 2016, o espaço com o projecto Atelier
Gatafunhos, da artista plástica Luísa Spínola.
A partir de Outubro de 2016, o projecto passou para o seu terceiro espaço, no nº 51
da rua Latino Coelho, onde procuramos manter a dinâmica artística e cultural de sempre,

Fátima Spínola, Jose Zyberchema, Jorge Ribeiro de Castro e Xavier Miguel (2020), “Espaço 116: uma breve
história do projecto”, TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas, n.º5 - Espaços (Des)Habitados |
(Un)Inhabited Spaces, Funchal: UMa-CIERL/CMF/IA.
translocal.cm-funchal.pt/2019/05/02/revista05/
| 7

Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas
ISSN 2184-1519
translocal.revista@mail.uma.pt

concedendo prioridade à continuação dos projectos já referidos, mas sem deixar de
acolher novos projectos.
Foi o caso do Cine 116, criado pela mão de Jorge Ribeiro de Castro. Este projecto
tem como objectivo a partilha de filmes antigos, através de sessões de projecção, bem
como a posterior discussão e debate em torno dos mesmos. Actualmente contamos com
26 edições do Cine 116.

12ª edição do Photobook Club Madeira.
Apresentação do livro Condor de João Pina, a 8 de janeiro de 2015 (Rua dos Barreiros, 28)

Metamorphoses, exposição de Ana Luísa Tranquada, em Março de 2013 (Rua dos Barreiros, 28).
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Ao longo de 2019 contámos também com sessões de pintura com modelo ao vivo,
dinamizadas pelo artista plástico Oliver Menn, bem como com um grupo de meditação,
este sob a responsabilidade de Miguel Santos.
Além de tudo isto, ainda a partir de 2019, passámos a contar com o apoio da CMF
para o “Desenvolvimento de Actividades de Interesse Municipal”, o que nos deu alento e
tem permitido potenciar o projecto, fundamentalmente a nível de recursos, sendo uma
importante forma de reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido desde o início do
Espaço 116.

De olhos postos no futuro e na constante experimentação artística...
Em suma, desde o início do Espaço 116 (Abril de 2012) até hoje foram realizadas
quase três centenas de eventos: mais de três dezenas de exposições de artes plásticas,
quase vinte peças de teatro, seis espetáculos de dança, mais de uma dezena de concertos,
cerca de uma dezena de workshops de áreas variadas, quase uma centena de projeções de
cinema, mais de uma centena de eventos ligados à literatura e outros tantos eventos
diversos, entre conferências, debates e tertúlias. Além da peça de teatro Rabos-de-Peixe Episódios da Zona Velha do Teatro Bolo do Caco (2012), temos de destacar alguns eventos
importantes e marcantes, quer a nível artístico, quer para o núcleo de pessoas em torno do
Espaço 116. Entre muitos outros há que referir a gravação do spot publicitário Campanha
Salve uma Ave Marinha da SPEA (2012); a instalação Além dos Palcos dos Dançando com a
Diferença (2013); a exposição Invasão do Espaço 116 dos Mad Space Invaders (2013); a
residência artística da banda Liima no âmbito do Festival Aleste (2015); a gravação do
videoclipe Chuva dos ATA (2016); a projeção da peça de teatro 48 Minutos pela Palestina do
grupo de teatro Ashtar (2016); bem como a participação na exposição colectiva Ilhéstico,
organizada pela Porta 33, com curadoria do artista Miguel von Hafe Pérez, e que se
expandiu aos diversos espaços culturais e artísticos da cidade do Funchal (2019).
Ao longo de 2020 e sob o paradigma pandémico que não deixou por um momento
de ser debatido entre os artistas e o normal curso do seu trabalho, erguemos o nosso olhar
em direcção ao horizonte, a um novo espaço, no n.º 45 da rua Latino Coelho, com profunda
confiança e orgulho em todo o trabalho feito até hoje e acima de tudo energia e ideias
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para continuar a fazer do Espaço 116 uma casa para todos os artistas vivenciarem e
experimentarem a sua arte, num constante laboratório de criatividade e inovação artística.

Fátima Spínola
Natural de Santana, Fátima Spínola (1984) é licenciada e pós-graduada em Pintura pela Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa. Marcam a sua formação, as problemáticas sociais, políticas, económicas e
ambientais, consequência do contexto geográfico e familiar de origem, assim como a interação, na infância,
com o espaço rural: as construções com terra e com matérias da fazenda (canas, árvores, troços de couves,
ervas), a curiosidade por espaços abandonados e escusos, a plena liberdade e segurança, que permitiam horas
de brincadeira sem a vigilância dos mais velhos, a definição de espaços através da imaginação. Lisboa, aos
dezoito anos, foi o confronto com uma realidade mais urbana, com o seu “eu” e com uma aprendizagem da arte
numa perspectiva conceptual. Começou aí a definição, através das artes plásticas, de uma linguagem própria
mais consciente. As construções da infância deram lugar à instalação, à pintura, ao desenho e à gravura,
questionando e refletindo sobre todas essas problemáticas. Tem como foco, no seu trabalho, uma investigação
contínua através da pintura, do desenho, da instalação e da gravura, privilegiando materiais que metaforizem a
atual precariedade da arte e debruçando-se sobre temáticas implícitas nos próprios meios artísticos. Entre
2011 e 2014, na ilha da Madeira, integrou como artista plástica o “Colectivo artístico Mad Space Invaders”, de
que foi co-gestora. Este coletivo artístico era constituído por um grupo de cerca de quarenta profissionais
atuantes nas áreas das artes plásticas, música, literatura e design, desenvolvendo intervenções em espaços
inutilizados ou degradados. Fátima Spínola é ainda co-gestora do “Projecto 116”, que promove e realiza
manifestações artísticas alternativas de âmbito nacional e internacional. Tem apresentado os seus trabalhos
em exposições em Portugal, Espanha e Brasil.

José Zyberchema
Español residente en la isla de Madeira desde el año 2009. Amante de la Naturaleza y que gusta de “brincar con
la luz”.

Jorge Ribeiro de Castro
Nascido a 18 de Julho de 1973, tem 10 livros editados, 3 peças de teatro encenadas, colaborou com diversas
revistas ligadas ao Metal/Rock: entrevistas a bandas, críticas a cds e artigos. Já escreveu letras para Requiem
Laus, Forgotten, The Esoteric Movement v.6.660, Crown of Grief, Bleak Garden, Psychological Pain, Altar of Pain,
Suicide Echoes e Heaven Can Wait. É o organizador e moderador das várias edições do evento/grupo Bem, a
Poesia… e Cine 116. + info. Em: http://www.facebook.com/jrc.arte.
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Xavier Miguel
Nasceu com o Sol em Gémeos em 1993, no Funchal, onde se formou em Artes do Espectáculo – Interpretação,
no Conservatório (CEPAM), completando depois a Licenciatura em Teatro - Interpretação, na Escola Superior
de Música e Artes do Porto (IPP), além de várias formações ligadas ao teatro de rua, circo e dramaturgia.
Começou por trabalhar como ator no Teatro Experimental do Funchal (ATEF), onde ainda colabora
frequentemente. Foi apresentador do programa Irreverência da RTP-Madeira (2012/13) e integrou a equipa da
Companhia de Teatro Viv'Arte - Laboratório de Recriação Histórica durante os Verões de 2015 e 2016. Tem vindo
a participar e dirigir diversos eventos de animação temática, recriação histórica, teatro e circo de rua um pouco
por todo o país, além de ter sido vencedor da categoria Artista nos Mais de 2012 do Diário de Notícias da
Madeira.
É um dos fundadores e atual coordenador responsável da Associação Teatro Bolo do Caco, onde desenvolve
projetos ligados ao teatro e ao circo de rua, à animação temática, à recriação histórica e à mediação cultural,
explorando fundamentalmente temas e aspectos regionais, bem como a cultura e a história do arquipélago da
Madeira. Prefaciou ainda os livros Santo Orifício de Bruno Miguel Resende (Porto: Edições Debalde, 2020) e
Teatralidades de Jorge Ribeiro de Castro (Funchal: CMF, 2020). Atualmente está a desenvolver uma dissertação
de mestrado em Estudos Regionais e Locais na Universidade da Madeira, em torno de aspectos do fantástico
na literatura madeirense.
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