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Mensagem do Conselho de Administração 
 

O ano de 2016 acabou por não ser um mau ano para a APCA em termos económicos, 

pese embora o facto de essencialmente ser um ano de transição no que respeita ao novo 

quadro comunitário de apoio, ainda por cima com uma série de atrasos na sua implementação 

na RA Madeira e noutras regiões onde a APCA exerce as suas actividades. 

Por outro lado, foi o ano em que após o encerramento do projecto comunitário 

Aprender Madeira, a APCA teve que lidar com uma série de constrangimentos financeiros 

provocados por vários enquadramentos, desde uma mudança de política na gestão dos 

recursos financeiros no Governo Regional da Cultura, nomeadamente na DRC, quer ao nível 

da própria capacidade da APCA de se interligar com outros parceiros de projectos. 

Em resumo, 2016 foi um ano de resultados sofridos, com graves problemas de tesouraria, 

mas ao mesmo tempo foi um ano de descoberta de novos processos e parceiros que serão 

muito importantes para o futuro.  

 Este ano marcou igualmente a alteração nos órgãos sociais da APCA, com a eleição 

de novos dirigentes, numa transição pacífica e onde assumo a partir de agora a Presidência 

do Conselho de Administração. 

 

Pelo Conselho de Administração 
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Análise breve  
 

O ano de 2016 foi um ano de resiliência face aos constrangimentos financeiros que 

surgiram devido aos atrasos contínuos da aplicação do novo quadro comunitário de apoio, 

bem como de mudanças acontecidas na forma e estratégia de gestão de apoios estatais na 

RA Madeira. 

Devido a estas dificuldades, a APCA foi obrigada a reestruturar o seu plano de 

investimentos para 2016, tendo reduzido ao máximo as suas contribuições financeiras para a 

Cátedra Infante D. Henrique, bem como reduzido os investimentos nos projectos em curso. 

No entanto, esta situação trouxe vantagens, uma vez que a APCA teve igualmente que 

encontrar novas formas de financiamento e novos parceiros estratégicos, tendo celebrado no 

final do ano alguns protocolos, que terão efeitos positivos nos próximos 3 a 4 anos na sua 

actividade e que irão ajudar a reduzir dependências económicas, atomizando as fontes de 

financiamento da instituição. 

Reflexo desta reestruturação, foram os serviços prestados pela APCA a diversas 

organizações como o Museu de arte Sacra ou a participação na conceção dos PAICD’s – 

Planos de Apoio e Investimento para as Comunidades Desfavorecidas. 

Organização interna 
 

Em Janeiro de 2016 deram-se as eleições para os novos órgãos sociais da APCA, 

surgindo novos associados com responsabilidades efectivas em todos os órgãos (CA, 

Assembleia Geral e conselho Fiscal), o que testemunha bem a vitalidade da Associação. 

Do ponto de vista dos seus quadros, é de referir que a 31 de Dezembro a APCA tinha 

nos seus quadros 3 pessoas, tendo aumentado os seus quadros efectivos mesmo num ano de 

grandes problemas financeiros, conforme referido atrás.  

De referir ainda que o leque de colaboradores permanentes da APCA foi em 2016 de 

3 pessoas, através de várias parcerias efectuadas com diversas entidades. 

Projectos executados ou em execução 
 

Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e Globalização 

Devido aos vários constrangimentos financeiros que a APCA sofreu em 2016, as 

contribuições financeiras para a Cátedra Infante D Henrique foram 50% abaixo do previsto, 
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reduzindo-se igualmente o número de projectos e iniciativas lançadas pela Cátedra no 

corrente ano. 

 

Aprender Madeira 

Em 2016, e após o encerramento definitivo do projecto em termos comunitários, 

procedeu-se à gestão de todos os conteúdos online no web site do projecto 

(www.aprendermadeira.net), com a contratação de uma gestora de conteúdos do projecto, 

bem como à resolução de diversas situações com autores e investigadores do projecto que 

entregaram as suas entradas após o encerramento do projecto. 

A 31 de Dezembro os dados principais do Aprender Madeira eram estes: 

- número de entradas colocadas: 

artigos PT: 573 

artigos EN: 66 

artigos ES: 141 

Total (todas as línguas) = 780 

- Categoria “Rotas” (roteiros pelo património material e imaterial da Madeira) 

rotas PT: 10 

rotas EN: 10 

- Categoria “Madeira Cultural” (aglutinação de conteúdos recolhidos/produzidos por 

entidades culturais independentes – em progresso) 

artigos – 11 

- entidades / individualidades cujos conteúdos foram já partilhados: 

- Leonel Brito; 

- Luís Tranquada; 

- Associação Cultural e Musical Xarabanda; 

- Associação EFAN – Estudos Nobricenses; 

- Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova; 

- Tunas Académicas (TUMa; Tuna D'Elas); 
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- Tur TV Madeira; 

- Banco de Imagens “Madeira Quase Esquecida”; 

- Associação dos Amigos do Conservatório de Música da Madeira; 

- Cooperativa de Cinema Plano XXI; 

- entidades / projetos cuja disponibilização de conteúdos se encontra em curso: 

- Casa do Povo da Freguesia da Calheta; 

- Escola de Música “Estúdio 21”; 

- Associação Académica da Uma; 

- Projeto “Eu Represento a Minha História” - Escola Gonçalves Zarco 

- Casa do Povo da Freguesia da Camacha; 

- Direção Regional da Cultura (plataformas online geridas por esta entidade) 

- estado da colocação de fotografias nos artigos: 

Colocadas 1219 fotografias de artigos. 

- gestão de conteúdos genéricos em inglês e espanhol (não relacionados com o 

dicionário): 

Concluída. Todos os conteúdos genéricos estão já disponíveis em Inglês e Espanhol (ver 

site) 

- gestão de conteúdos genéricos nas 5 públicos-alvo do site: 

Definida (ver site). 

- produtos na loja: 

30 produtos na loja 

- 13 produtos integrantes do projeto – edições Aprender Madeira formato PDF gratuitos 

(3 EN; 3 ES; 7 PT) 

Obras: 

- “Nova História Económica da Madeira” (PT, EN, ES) 

- “História, Cultura e Ciência na Madeira” – Que Saberes para o Século XXI? (PT, EN, ES) 

- “Obra Literária Completa do Padre Manuel Álvares” (PT, EN, ES) 
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- Coleção “As Fantásticas Histórias da Madeira” 

- “O Vinho que Salvou a Revolução Americana!” (PT) 

- “Os Mistérios do Curral!” (PT) 

- “O Ataque do Submarino Alemão!” (PT) 

*** 

- 17 produtos de terceiros (no âmbito da categoria “Madeira Cultural”) 

Produtos Associação Cultural e Musical Xarabanda: 

Categoria livros: 3 

"Rostos e Traços das Banda Filarmónicas Madeirenses" 

"Romances Tradicionais e Cantigas Narrativas" 

"Noites da Madeira" 

CD´s: 2 

"Quem Anda na Roda" 

"Rostos e Traços das Banda Filarmónicas Madeirenses" 

Revistas: 6 

"Xarabanda Revista" nº 18 

"Xarabanda Revista" nº 17 

"Xarabanda Revista" nº 15 

"5 Olhares sobre o Património Musical" 

“Cadernos Xarabanda – Vol 1” 

“Cadernos Xarabanda – Vol 2” 

DVD: 1 

"O Fio da Memória" 

Poster: 1 

“Instrumentos Musicais Populares da Madeira” 

Produtos “Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova” 
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CD's: 2 

“Cantigas da Moda do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova” 

“40 anos de Folclore” 

Livros: 2 

Caderno - “Núcleo Museológico de "Arte Popular" nº1 (50 anos)” 

“Ferramentas de Linho e de Lã, O ADN do Povoamento Rural da Madeira” 

- colocação de vídeos: 

- 69 vídeos embebidos e disponíveis para visualização (vídeos com os responsáveis das 

categorias temáticas, Cátedra Infante D. Henrique para os Estudos Insulares e a 

Globalização e 

categoria temática independente “Madeira Cultural”) 

- subscritores do site: 

- 160 

- Download /Encomendas das Edições Aprender Madeira em formato PDF (gratuito 

online): 

Referência Título Nº Encomendas /Downloads 

L01 02 BD – Os Mistérios do Curral 9 

L01 04 BD – O Ataque do Submarino Alemão 9 

L01 05 BD – O Vinho que salvou a Revolução Americana 10 

L02 03 

History, Culture and Science in Madeira - What 

Knowledge(s) for the XXI Century? (EN) 1 

L02 02 New Economic History of Madeira (EN) 1 

L02 01 

Father Manuel Álvares – The Complete Literary 

Works (EN) 1 

L01 06 Padre Manuel Álvares – Obra Literária Completa 8 
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L01 07 

História, Cultura e Ciência na/da Madeira: Que 

Saber(es) para o Século XXI? 14 

L01 03 Nova História Económica da Madeira 13 

L01 01 A Igreja Católica e o Nacionalismo no Estado Novo 10 

Total 76 

- Google Analytics: (Julho/2015 – Dezembro/2016) 

MadeiraDig 

Devido aos constrangimentos financeiros, a edição de 2016 do MadeiraDig teve um 

dos orçamentos mais reduzidos de sempre, sem colocar em causa a qualidade ímpar do 

Festival que uma vez mais atraíu dezenas de opinion makers internacionais da cena da música 

electrónica experimental. 

Em 2016 tivémos 92% de taxa de ocupação em termos de vendas de bilhetes, que 

mesmo com uma ligeira descida face ao ano anterior manteve o Festival num excelente 

momento.  

 








