Entidade – Frente MarFunchal, E.M.
Praias B.A. – Barreirinha; Lido; Ponta Gorda e Praia Formosa
Morada – Passeio Público Marítimo, Ponta Gorda 9000-758 – Funchal
Responsável – Hugo Andrade
Telefone – 963376633
Correio eletrónico – culturadesporto@frentemarfunchal.pt
Título da Boa Prática – MAR e Netas - Teatro de Marionetas
Descrição / Memória descritiva – Este trabalho de expressão dramática e
teatral contou com a participação de crianças, jovens, adultos e seniores, e até
elementos de diferentes etnias, que participaram na gravação de vozes para dar
vida a estes personagens. Teve como tema central o mar e a importância da
preservação e recuperação do ecossistema, visando sensibilizar todos os
públicos de todas as idades para a necessidade de preservar os oceanos, a
fauna e flora marinhas. Este processo de criação coletiva passou por um teatro
de marionetas, que ajudou a compreender/educar não só os protagonistas, mas
também o público-alvo (aqueles que visitam e participam nas atividades dos
centros azuis) para as práticas de cidadania ativa.
A atividade tem a Frente MarFunchal como promotora. Teve ainda como
encenador, diretor e autor, Hugo Andrade, e como cenógrafa e aderecista,
Cristina Loja. Contou ainda com a participação de 6 jovens do curso técnico
profissional de saúde de uma Escola Secundária, que estão a realizar um estágio
na Associação Olho.Te, esta última parceira da Frente MarFunchal.
Na sua primeira estreia, tivemos 32 crianças, idades 2 a 12 anos, jovens 13 aos
23, adultos e seniores totalizando 57 pessoas, entre os quais marcaram
presença a Vereadora Madalena Nunes, com os pelouros de Educação e
Cultura, e o Administrador Único da Frente MarFunchal, E.M., Dr. Nelson Abreu.
Baseada num livro cujo autor é Hugo Andrade, com o título de “Peixe
Ecocêntrico” foi apresentada inicialmente no complexo balnear da Ponta Gorda,
gerando grande interesse na assistência, para saber quando se realizariam as
apresentações seguintes, nas outras praias e complexos balneares geridos pela
Frente MarFunchal, E.M.
Estas apresentações serão realizadas ao longo da presente época balnear,
como marca o Programa de Atividades da Bandeira Azul 2021, nomeadamente

Complexo Balnear da Barreirinha (dia 20 de Julho, pelas 11h30); Complexo
Balnear do Lido (dias 12 e 29 de julho, pelas 11h30), e Praia Formosa (dia 8 de
Setembro, pelas 11h00).

