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um palco que se reinventa 
a cada temporada…

Neste novo ano muitas são as novidades que 
a equipa do Cine-Teatro Louletano preparou 
para si, tudo para que esta sala esteja cada vez 
mais próxima e que continue  a ser  um palco de 
questionamento e transformação e, também, de 
deslumbramento e sonho, para uma sociedade 
louletana mais feliz. 

Para mim e para o executivo municipal que 
lidero o acesso à cultura é uma prioridade. 
Nesse sentido, iniciamos este semestre uma 
política de descontos e o Cartão de Amigo, 
novas formas de alargar públicos e de reforçar 
os laços com este palco. Trabalhamos para o 
seu conforto, pelo que passamos a ter bilheteira 
online, onde, a partir de casa ou noutros pontos 
de venda, pode adquirir o seu bilhete.

A programação deste semestre continua a 
brindar-nos com a qualidade e diversidade 
de propostas. Destacamos a aposta nos 
cruzamentos artísticos entre “os de fora e os 
de dentro” com o ciclo O Longe é Aqui que, 
no 140.º aniversário da Banda Filarmónica 
Artistas de Minerva, convida Jorge Palma para 
trabalhar com a nossa Banda ou com o ano 
zero do Festival de Música e Imagem de Loulé 
SOM RISCADO, que terá como parceiros a 
Universidade do Algarve, o INUAF, a ETIC_
Algarve, a Casa da Cultura de Loulé e o Studio 
43 e que permitirá ao Cine-Teatro ramificar-se 
pela cidade, (re)pensá-la e criar ligações entre 
artistas visuais e sonoros.

Outra área forte será o cinema com a Mostra 
da América Latina, uma parceria com a Casa 
da América Latina, a Monstrare, Festival de 
Cinema Social, o Festival do Cinema Italiano 
e, ainda, o convite a louletanos para escolherem 
e comentarem filmes. Pelo palco passarão João 
Romero Chagas Aleixo, Vasco Célio e Gabriela 
Soares e Alberto Melo e Priscila Soares.

Neste palco teremos oportunidade de assistir 
à consagrada coreografa Vera Mantero, ao 
louletano Nuno Guerreiro com a Ala dos 
Namorados, ao maravilhoso Mário Laginha 
Trio, à Plaza Suite com Alexandra Lencastre e 
Diogo Infante, ao maestro António Victorino 
d’Almeida a comemorar 75 anos, ao desafiador 
músico Valete, à banda peixe : avião ou, ainda, 
à proposta intimista de Raquel André, entre 
tantas outras ofertas de excelência.

Este ano novo trará, igualmente, a formalização 
da Rede AZUL, Rede de Teatros do Algarve, 
na qual Loulé está bastante empenhado, que 
permitirá criar sinergias, ganhar escala e massa 
crítica, assim como melhorar a oferta para o 
público e proporcionar outras oportunidades 
aos criadores da região, com a abertura de um 
“Convite regional à criação”.

Bons motivos para que este seja o seu palco 
todo o ano…

O Presidente, Vítor Aleixo
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janeiro

01 jan | MúSICA | CONCERTOS DE ANO NOVO 
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01 janeiro 2016 – sexta-feira – 16h00 e 18h00

concertos 
de ano novo

pela orquestra clássica do sul

~ música ~

No Ano Novo mantém-se a tradição, com 
a apresentação, pela Orquestra Clássica do 
Sul, dos Concertos de Ano Novo para dar 
as boas vindas a 2016 (pela primeira vez 
com dois concertos), com um programa que 
presenteia o público com as mais conhecidas 
obras de Boieldieu e Fauré, bem como com 
as tradicionais polcas e valsas de Strauss II. 
Deixe-se levar pelo espírito da música e celebre 
ao estilo vienense, conduzido pela maestrina 
convidada Patrycja Pieczara.
Nascida em Cracóvia, Polónia, Patrycja Pieczara 
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estreou-se como maestrina em 2011, à frente 
das orquestras National Symphony e Kraków 
Philharmonic, que tem frequentemente dirigido 
como maestrina convidada.
Em 2014 assumiu o cargo de Maestrina 
Associada, no Grand Theatre, na cidade de 
Poznán, onde dirigiu a ópera “Carmen”. 
Outros destaques do seu percurso mais recente 
incluem a estreia na direção das orquestras 
Tokyo Symphony (Japão), Bilkent Symphony 
(Turquia) e Szczecin Philharmonic (Polónia).

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral

François-Adrien Boieldieu (1775-1834)

Le Calife de Bagdad

Gabriel Fauré (1845-1924)

Masques et bergamasques, Orchestra Suite, 
Op.112 

I. Allegro molto vivo
II. Menuet
III. Gavotte
IV. Pastorale

Johann Strauss II (1825-1899) 

Die Fledermaus (Abertura)

Unter donner und blitz, Op.324 
(Raios e Trovões)

Frühlingsstimmen, Op.410 (Vozes da Primavera)

Furioso-Polka, Op.260

An der schönen blauen Donau, Op.314 
(Danúbio Azul)

Programa
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07 e 08 janeiro 2016 – quinta e sexta-feira

monstrare
ii mostra internacional de cinema social

~ cinema ~

Ver programa específico

Monstrare, palavra latina que significa tornar 
algo visível, ou denunciar, dá novamente o mote 
para a 2.ª Mostra Internacional de Cinema Social 
promovida pela Câmara Municipal de Loulé / 
Loulé Film Office. Este é o primeiro evento em 
Portugal dedicado exclusivamente ao cinema 
sobre temáticas sociais, sendo também o 
primeiro evento de cinema na Europa em 2016. 
A Mostra conta com uma seleção de filmes 
nacionais e internacionais.

Nesta segunda edição, e para além das curtas, 
serão apresentadas também, pela primeira vez, 
longas-metragens, sendo introduzidos ainda, 
antes das sessões de visionamento fílmico, 
vários momentos de debate-reflexão sobre 
as temáticas das películas exibidas, os quais 
contarão com a participação de entidades 
e profissionais ligados às áreas do Cinema, 
Intervenção Social, Associativismo, Cultura e 
Educação.

09 janeiro 2016 – sábado – 15h00

encontro de 
charolas e janeiras 

de loulé

~ música ~

4 horas ~ Entrada gratuita ~ M/03
Organização: Associação Grupo dos Amigos de Loulé ~ Apoio: C. M. Loulé / Cine-Teatro Louletano

Os cânticos natalícios, bem como as canções 
ligadas ao Ano Novo e aos Reis, possuem uma 
expressão muito significativa na cultura popular 
algarvia. Constituem preciosas manifestações 
culturais que assentam em perceções mentais 
e simbólicas variadas do universo religioso e 
na(s) forma(s) como o povo foi assimilando 
e reinventando os conteúdos bíblicos e as 
tradições orais ao longo do tempo. 
Um pouco por todo o Algarve, do mar à serra, 
ecoam vozes que, aquecidas pela fé e pelo 
prazer do convívio e do desafio artístico de 

manter e renovar a tradição, entoam versos em 
que celebram a rota para Belém, o canto do 
Presépio, os cantares do Ano Bom e os cânticos 
de Reis (Magos). 

Grupo de Janeiras da AGAL/Rancho Folclórico 
Infantil e Juvenil de Loulé | Charola Ossónoba, de 
Estoi | Grupo de Janeiras de São Sebastião/Rancho 
Folclórico e Etnográfico de São Sebastião | Charola 
das Barreiras Brancas | Grupo de Janeiras da 
Fundação António Aleixo | Charola Mocidade União 
Bordeirense | Charola Juvenil Bordeirense | Charola 
Flor de Liz | Charola da Casa do Povo de Estoi
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10 janeiro 2016 – domingo – 15h30

téssa 
e a banda troilarÈ

~ música ~

50 minutos ~ 3 € ~ 02 aos 07 anos

quatro Músicos, muitas Sonoridades, 
Experiências, Sensações! 
“téssa e a banda troilarÈ” surge em 2014, 
quando téssa (Teresa Silva) decide convidar três 
músicos (Amadis Monteiro, João Araújo e Paulo 
Matos da Silva – banda troilarÈ) para, juntos, 
interpretarem músicas criadas no âmbito do 
“Projeto Búzio”, projeto que leva a Expressão 
Musical aos infantários.
A partir da ideia de que a música na infância 
deve ser apresentada de forma dinâmica e 
lúdica, propõe-se, com este concerto, criar um 
momento musical único onde se misturam 

canções, expressão corporal, improvisos, 
histórias, emoções e muitas outras surpresas! 
Pretende-se que as crianças participem 
ativamente através do canto, dos gestos, da 
dança, contribuindo, também elas, para a 
“construção” do espetáculo.

Voz: Teresa Silva
Piano: Pedro Calquinha
Contrabaixo: Paulo Matos da Silva
Bateria: Amadis Monteiro
Desenho de luz: Jorge Pereira
Design do cartaz: Bruno Rodrigues 
Foto do cartaz: Elsa Gonçalves

14 janeiro 2016 – quinta-feira – 21h00

paulo cunha

~ conversas à quinta ~

75 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

habituámo-nos a ver e a sentir a Cultura e a 
Educação Artística como os parentes pobres 
duma família gerida e conduzida segundo 
prioridades que não as do seu enriquecimento 
espiritual e intelectual. Maus hábitos, sem 
dúvida… E como se não bastasse, numa região 
onde o entretenimento sazonal é confundido 
com investimento cultural, e a educação e a 
formação pela arte nunca tiveram honras de 
merecer fazer parte do pleno ensino vocacional 
público. Veio a “Crise” e se o panorama já não 
era famoso, pior ficou! 
Sei que muitos consumidores não sentiram 
grande diferença na oferta cultural da região. 
Sei também o porquê, e à custa de quem tal se 
tornou possível. Muitos advogam que se nasce 
artista e artista se morre. Defendem também 
que em Cultura a quantidade nada tem a ver 

com a qualidade – a famigerada política do 
“Fazer muito com pouco!”. Condignamente, 
grande parte dos agentes produtores de cultura 
teve a hombridade de não estender a mão. Não 
pediram, fizeram-se à vida. Outra vida! é altura 
de refletir e encontrar outros caminhos que 
nos levem a redescobrir o desejo entretanto 
esmorecido. Dar à Cultura o que lhe é devido. 
Afinal de contas: – “O que seria de nós sem 
todos vós? O que seria de vós sem todos nós?!”.

Paulo Cunha

O convidado é professor de Educação Musical 
no Agrupamento de Escolas João de Deus – 
Faro, membro do Conselho de Administração 
do Conservatório de Música de Olhão, membro 
do grupo “Vá-de-Viró” e diretor coral do Coral 
Feminino “Outras Vozes”.
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15, 16 e 17 janeiro 2016 – sexta-feira a domingo
10h00 às 13h00

mãe com açúcar
por rita cruz

~ formação ~

9 horas [3 módulos] ~ Entrada gratuita limitada e sujeita a inscrição prévia 
cinereservas@cm-loule.pt ou 289 414 604 (até 12 janeiro)

A partir da peça de teatro Mãe com Açúcar, 
a sua encenadora Rita Cruz – que também é 
diplomada em Reabilitação e Inserção Social 
pelo ISPA – propõe um atelier de formação 
sobre interpretação teatral direcionado para a 
3.ª idade. 
O elenco modular da formação, a realizar 
durante três dias, assenta nos temas da 
identidade e perceção (o “eu” e o “outro”), na 
noção de grupo e de espaço (o lúdico; o jogo 
teatral como aquecimento da criatividade e da 

imaginação; a memória e suas possibilidades 
criativas e relacionais) e no binómio 
improvisação-imaginação (as potencialidades 
da linguagem não-verbal; a improvisação como 
método de composição). 
O atelier prevê ainda, na sua seção final, a 
construção de cenas improvisadas a partir de 
estímulos (palavra, imagem, memória) e a 
apresentação das mesmas, com comentários ao 
trabalho.
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15 janeiro 2016 – sexta-feira – 15h30
16 janeiro 2016 – sábado – 21h30

mãe com açúcar
um espetáculo do teatro do eléctrico

~ teatro ~

Mãe com Açúcar é um retrato da relação entre 
avós e netos, da amizade que nasce na distância 
de gerações, da sabedoria e da inocência, do 
amor incondicional e das tradições e estórias 
passadas oralmente.
O texto foi construído a partir da recolha de 
experiências e relatos de avós no Centro de Dia 
– Obra Social Madre Maria Clara, em Algés, e 
ainda a partir de relatos de particulares. 

“Sabes quem é o homem mais rico de Portugal? 
O Manuel Bulhosa! Até hoje não sei quem é o 
Manuel Bulhosa!”
Mãe com Açúcar, Rita Cruz

Encenação: Rita Cruz
Com: Tânia Alves
Assistência de encenação: José Leite
Figurinos e adereços: criação coletiva
Luz: ElDuplo
Caraterização: Cidália Espadinha
Fotografia: Alípio Padilha
Design: Pedro Fróis Meneses
Vídeo: Fresco Produções
Comunicação: Mafalda Simões

60 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/12
Co-produção: Teatro do Eléctrico / Cine-Teatro Louletano
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19 janeiro 2016 – terça-feira – 14h30
20, 21 e 22 janeiro 2016 – quarta a sexta-feira – 10h30 e 14h30

igloo
pelo devir/capa

~ dança ~

60 minutos ~ 2 € ~ 07 aos 10 anos

Igloo é um espetáculo/workshop onde os 
participantes (alunos do 1.º ciclo) têm a 
oportunidade de conhecer muitas espécies de 
pássaros da Ria Formosa e de perceber como se 
constrói um espetáculo. 
é uma atividade partilhada que quer contrariar 
a ideia de espetáculo magia. Ao invés de propor 
um espetáculo acabado, desafia os participantes 
a montá-lo passo a passo, o que depois 
merecerá o seu aplauso. Uns experimentam 
ser luminotécnico, outros aceitam o desafio 
de construir parte da banda sonora, outros 
ainda assumem a responsabilidade de criar a 
cenografia. Ninguém fica de fora. A todos cabe 
a tarefa de idealizar o Igloo, esse pássaro mágico 

que todos trazemos dentro de nós.
Constrói-se assim um espetáculo 
transdisciplinar (dança/teatro/animação/
/vídeo) partindo dos pássaros para se falar 
das pessoas, da atualidade, das migrações, da 
preservação dos recursos naturais, com ênfase 
na importância da Ria Formosa. Partilha, 
solidariedade, cooperação, diferenças – são 
palavras ouvidas e experimentadas por todos.

Conceção/coreografia: José Laginha | Interpretação: 
José Laginha e alunos do 1.º ciclo | Apoio na área da 
filosofia/pensamento: Laurinda Silva | Apoio técnico: 
Ana Rodrigues e Cláudia Oliveira | Produção: 
DeVIR/CAPa | Parceria: Municípios de Faro, Loulé, 
Olhão, S. Brás de Alportel

21 janeiro 2016 – quinta-feira – 21h00

césar matoso

~ dos sabores da cultura ~

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

O Cine-Teatro prossegue esta rubrica regular, 
a qual tem vindo a ganhar a adesão crescente e 
entusiasta do público. Apostando em talentos 
musicais do/ligados ao concelho de Loulé 
como convidados principais, o desafio consiste 
num cruzamento entre saberes e sabores 
gastronómicos e musicais, em que público 
e intérpretes se juntam em palco para um 
momento informal e intimista de afetos com a 
arte, a cultura... e a mesa.  
César Matoso é um jovem fadista, de 24 anos, 
natural da freguesia de Alte. Após ter passado 
por outros estilos musicais e ter estudado Artes 

do Espetáculo na variante de Teatro, iniciou-
-se no fado em 2007 mas foi em 2010 que se 
estreou em Loulé com o seu primeiro projeto 
profissional: “Os fados do fado”. Dois anos 
depois lançou o seu primeiro álbum Fado 
Primeiro. Ao longo dos últimos anos tem 
participado em diferentes projetos musicais, 
bem como em programas de televisão, e já 
representou o fado e até mesmo o folclore 
em vários países. Neste momento faz parte do 
elenco de várias casas de fado no Algarve e em 
Lisboa.
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23 janeiro 2016 – sábado – 21h30

márcia

~ música ~

Márcia vem a Loulé apresentar Quarto 
Crescente, terceiro álbum de originais, onde 
existe “A Insatisfação” (primeiro single) ou 
“A Urgência”, mas também um “Ledo Sorriso” 
ou um “Bom Destino”. O disco, editado a 15 
de junho de 2015, foi produzido por Dadi 
Carvalho, músico e produtor brasileiro 
(conhecido pelos trabalhos com os Tribalistas, 
Marisa Monte, Carminho e Caetano Veloso), 
por Filipe C. Monteiro e pela própria Márcia, e 
sucede aos aclamados Casulo, editado em maio 
de 2013 e eleito pela revista Blitz um dos discos 
do ano, e Dá (2010). Este último teve uma 

nova edição em novembro de 2011, na qual, ao 
alinhamento original, se juntou o tema “A pele 
que há em mim (quando o dia entardeceu)”, 
em dueto com JP Simões, o qual já ultrapassou 
no Youtube os dois milhões de visualizações e 
valeu a Márcia uma nomeação para os Globos 
de Ouro.
Márcia queria ser pintora e cursou Belas-Artes 
mas fez também tangentes ao cinema. Talvez 
seja por isso que a sua música tem a delicadeza 
de um traço numa página em branco ou 
invoque cores pintadas com paciência numa 
tela, criando-nos imagens tão fortes na cabeça. 

Márcia, na verdade, descobriu-se como 
cantora e compositora, mesmo que ao princípio 
a música não passasse de um hobby sugerido 
pela guitarra do irmão. Esse passatempo foi 
conquistando cada vez mais espaço e em 2002 
frequenta a Escola de Jazz do hot Club. Estava 
escrito: foi na música que Márcia se encontrou 
e que o público a encontrou. 
Foi em 2009 que Márcia se estreou em nome 
próprio com um EP de cinco temas intitulado 
Márcia, publicado pela Optimus Discos. Algum 
público mais atento já a reconheceria como 
uma das vozes do Real Combo Lisbonense, do 

qual fez parte entre 2008 e 2012. Desde a edição 
do primeiro EP as coisas têm vindo a crescer, 
com paciência e segurança. Com a paciência e 
a segurança de quem sabe o que quer e como o 
quer. 

Voz: Márcia Santos
Guitarra e pedal steel: Filipe Monteiro
Guitarra: Manuel Dordio
Baixo: David Santos
Bateria: Rui Freire

70 minutos ~ 10 € ou 8 € com desconto ~ M/04



22 23

24 janeiro 2016 – domingo – 15h30

matraquilhos
2014

~ cinema ~

102 minutos ~ 3 € ~ M/06

Amadeu é um adolescente popular com muitas 
aventuras e amigos fora do normal, que joga 
matraquilhos como um campeão. Ele tem 
uma vida fantástica e duas grandes paixões: 
os matraquilhos e a Laurita. Mas um dia 
tudo muda quando Amadeu tem de voltar a 
enfrentar o seu mais temível rival, El Macho, 
desta vez num jogo de futebol a sério. El Macho 
está decidido a vencer Amadeu e a tirar-lhe 
tudo aquilo que ele ama: a vila onde vive, o bar 

onde trabalha, a sua mesa de matraquilhos e 
o coração de Laura, por quem Amadeu está 
secretamente apaixonado. 
Amadeu inicia uma aventura espetacular para 
salvar Laura e o sonho de todos. Juntos irão 
descobrir que aqueles que são seus rivais dentro 
de campo podem transformar-se em amigos 
incondicionais fora dele.

Realização: Juan José Campanella

28, 29, 30 e 31 janeiro 2016 – quinta-feira a domingo

vi mostra de cinema 
da américa latina

~ cinema ~

Loulé recebe pela primeira vez a Mostra 
de Cinema da América Latina. A VI edição 
estreou em Lisboa, no Cinema São Jorge, em 
dezembro de 2015. O grande destaque vai para 
dois filmes indicados para Óscar de Melhor 
Filme Estrangeiro: El Clan (Argentina), thriller 
policial de Pablo Trapero, que venceu o Leão 
de Prata para Melhor Realizador em Veneza; 
e Que Horas Ela Volta? (Brasil), realizado por 
Anna Muylaert e premiado nos festivais de 
Sundance (Prémio do Júri) e de Berlim (Prémio 
do Público). Outros exemplares da excelência 
do cinema latino-americano serão estreados 
nesta Mostra, como é o caso de Las Sufragistas, 
documentário irrepreensível  sobre a luta 
das mulheres mexicanas pelo direito ao voto, 

realizado por Ana Cruz, ou ainda do chileno 
La mujer de barro, de Sérgio Castro, distinguido 
nos Festivais de Sundance e de Turim. 

3 € ~ Público em geral 
Organização: Casa da América Latina – Lisboa ~ Parceria: Câmara Municipal de Loulé

28 jan. 18h El Clan 
(Argentina/Espanha, 2015, 108’)

29 jan. 21h Que horas ela volta? 
(Brasil, 2015, 111’)

30 jan. 17h Esther en alguna parte 
(Cuba/Perú, 2013, 84’) 

30 jan. 21h Francisco de Buenos Aires 
(Argentina/Itália, 2014, 72’)

31 jan. 17h Las sufragistas 
(México, 2012, 77’)

31 jan. 21h La mujer de barro 
(Chile/Argentina, 2015, 90’)
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fevereiro

04 fev | CONVERSAS à qUINTA | GIACOMO SCALISI

05 fev | MúSICA | CICLO LOULé CLáSSICO

11 fev | qUINTAS DE CINEMA | JOãO BéNARD DA COSTA

13 fev | TEATRO | hAMLET TALVEZ

18 fev | DOS SABORES DA CULTURA | FLOR DE SAL

19 fev | MúSICA | 16.º FESTIVAL DE MúSICA AL-MUTAMID

20 fev | MúSICA | OLGA hEIKKILä REVISITA ANTÓNIO ALEIxO

21 fev | CINEMA | A OVELhA ChONé

27 fev | DANçA | OS SERRENhOS DO CALDEIRãO

28 e 29 fev | TEATRO | UM CERTO NúMERO DE OBJETOS
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04 fevereiro 2016 – quinta-feira – 21h00

giacomo scalisi

~ conversas à quinta ~

75 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

As cidades, lugares de ressonância da arte.
Sempre pensei que a realidade de uma grande 
cidade é feita de relações complexas que 
quotidianamente se tecem entre as pessoas e 
os lugares. Assim, as cidades transformam-se 
muitas vezes em laboratórios de experimentação 
da vida quotidiana: ser, pensar, estar, viver.
Falaremos sobre a cidade como lugar de 
ressonância de uma arte cosmopolita e 
intercultural. Un diálogo constante entre a 
memória de uma cidade e as pessoas que a 
habitam.
Falaremos de projetos que afirmam a cultura 
como uma necessidade imprescindível, sobre a 
qual é possível construir melhores condições de 
convivência entre as pessoas.

05 fevereiro 2016 – sexta-feira – 21h30

ciclo
loulé clássico

pela orquestra clássica do sul

~ música ~

A Orquestra Clássica do Sul e a Câmara 
Municipal de Loulé promovem a 3.ª edição 
do Ciclo “Loulé Clássico”, no Cine-Teatro 
Louletano, sendo tematicamente dedicada, em 
2016, aos Grandes Concertos Românticos. 
O crescimento da importância do virtuose no 
século xIx deu origem a uma procura de obras 
que lhe fornecessem o cenário impressionante 
da orquestra sinfónica. O concerto em 
que se destacava o solista tornou-se uma 
parte indispensável do programa sinfónico, 
juntamente com as sinfonias, aberturas, suites 
e poemas sinfónicos. Em geral, o concerto 

romântico seguiu a estrutura do concerto 
clássico, tal como foi estabelecido por Mozart: 
uma obra em três andamentos, o primeiro 
allegro em forma sonata, ofuscando em 
importância o andamento lento e o final. 
Nestes concertos, em que se revisitam grandes 
compositores (dos mais aos menos conhecidos 
do grande público), destaca-se também o 
espaço “à Conversa com…”, que decorre no 
período que antecede o espetáculo, no qual o 
público tem a oportunidade de conviver com o 
maestro ou o solista. 
Ver programa específico do ciclo.

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral 
Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano

Três projetos de escuta da cidade: o Festival 
Todos, caminhada de culturas. Viajar pelo 
mundo sem sair de Lisboa; o Teatro das 
Compras. Espetáculos nas lojas centenárias da 
baixa de Lisboa; e Pasta e Basta – Un mambo 
italiano. Teatro culinário interculturalinguístico.
Giacomo Scalisi é italiano, vive em Portugal 
desde 1998. Desde então, desenvolve atividade 
como programador cultural, professor e 
diretor artístico. Tem realizado, para múltiplas 
instituições, um trabalho de conceção de 
programas de espetáculos, de exposições
e de festivais em torno das artes no mundo 
contemporâneo (Teatro, Dança, Música, Novo 
Circo, Artes Plásticas), assim como projetos 
multidisciplinares e de relação estreita com 
vários setores da sociedade.
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11 fevereiro 2016 – quinta-feira – 21h00

joão 
bénard da costa

outros amarão as coisas que eu amei
por manuel mozos

~ quintas de cinema ~

120 minutos ~ 3 € ~ M/12

O Cine-Teatro Louletano apresenta uma nova 
rubrica dedicada ao cinema, a qual assenta 
em dois formatos: sessões de visionamento de 
películas atuais com a presença de realizadores, 
que debatem informalmente com o público; 
e desafios, em jeito de carta-branca, lançados 
a variadas personalidades (do concelho de 
Loulé ou da região) para escolha de um filme 
marcante com posterior reflexão sobre o 
mesmo. 
Para arranque do primeiro formato convidou-se 
o realizador Manuel Mozos, que ruma a Loulé 

para apresentar o seu novo documentário sobre 
João Bénard da Costa, o qual chegou às salas 
de cinema em finais de 2015. Uma homenagem 
ao cinema a pretexto da extraordinária vida de 
João Bénard da Costa, diretor da cinemateca 
portuguesa durante 18 anos, mas também ator, 
cinéfilo, escritor inspirado e leitor criativo.
“Fundamental é a vida. A vida continua sempre. 
é de vida que fala este filme de morte.” Estas 
palavras, ditas pela boca de Bénard da Costa, 
encerram o documentário de Mozos.

13 fevereiro 2016 – sábado – 21h30

hamlet talvez
pela companhia joão garcia miguel

~ teatro ~

75 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/12

hamlet é um obcecado que dá cabo desta coisa 
toda. Toma drogas, vê e ouve coisas, e tem 
desejos de vingança inconsoláveis. é um poeta 
do existir e gosta de música e das artes em 
geral. Dele dependem muitas coisas, se bem que 
ninguém sabe ao certo o quê. Tanto quer mudar 
o mundo como destruí-lo.
Abordámos hamlet como um texto religioso, 
testemunho de lugares estrangeiros. 
Ali procurámos ajuda para os enigmas do viver 
e auxílio para modificar o que vemos acontecer 
em nós. Dentro e fora de cada um. Ser atingido 
por estes testemunhos é possuir uma máquina 
de espreitar para o nosso interior. é essa talvez a 
razão por que escolhemos fazer hamlet, porque 
acreditamos nas artes como um sistema de 
resistência contra a destruição da alma, que é 

o que nos preserva enquanto natureza, animal 
e humano. Sabemos que a palavra “alma”, essa 
força indistinta e intemporal, está fora de moda 
e o seu significado soa confuso, incompreensível 
para muitos e para nós Hamlet Talvez de certo 
modo também.
Companhia João Garcia Miguel

Texto: William Shakespeare | Direção, tradução e 
montagem de textos, desenho de luz: João Garcia 
Miguel | Atores: Sara Ribeiro, Frederico Barata, 
Rita Barbita, Pedro J. Ribeiro, António Pedro Lima 
Assistente de direção e apoio à tradução: Sérgio 
Coragem | Figurinos: Ana Luena | Desenho de luz: 
Luís Bombico | Direção de som: Manuel Chambel  
Fotografias de ensaio: Tyrone Ormsby  
Comunicação: Pedro Caetano | Direção de produção: 
Raquel Matos | Marionetes: Rute Alegria
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18 fevereiro 2016 – quinta-feira – 21h00

flor de sal
por ana figueiras e zé francisco

~ dos sabores da cultura ~

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Composta por cristais leves, em forma de palheta, 
de uma brancura extrema, esta flor forma-se 
na superfície das pequenas peças da salina. A 
sua grande vantagem é o sabor que desperta 
nos alimentos (em vez do insípido sal refinado), 
afinando temperos e apurando prazeres. 

Trazido à luz da nossa realidade, e inspirado por 
esta paisagem intemporal espalhada pelas terras 
algarvias, nasce o projeto “Flor de Sal”. Um duo 
que começou em 2014, e que faz nesta rubrica a 
apresentação oficial do seu primeiro disco Flor 
de Sal. 

Zé Francisco, assumindo-se como cantautor 
e contador de histórias ligadas ao mar, à sua 
faina, à nostalgia e ao amor que ele inspira, 
faz-se acompanhar da flautista Ana Figueiras, 
que, com a sua experiência na área da música 
clássica e antiga, seu talento e afeto, contribui 
para uma interpretação fresca e inspiradora, 
não só da música de cariz tradicional 
portuguesa, mas também desta miscelânea de 
sabores que resulta na fusão entre diferentes 
géneros de músicas do Mundo.

Com tertúlia pós-concerto.

19 fevereiro 2016 – sexta-feira – 21h30

16.º festival de música al-mutamid

Yaran ensemble

~ música ~

75 minutos ~ 10 € ou 8 € com desconto ~ M/06

Para esta edição do prestigiado Festival 
al-Mutamid, o Cine-Teatro Louletano 
propõe uma viagem hipnótica pela milenária 
civilização persa (Irão) através da música e 
dança.
Yaran Ensemble é formado por músicos 
iranianos que interpretam a música clássica, 
folk e também melodias e ritmos místicos e 
rituais persas, com diversos instrumentos de 
enorme beleza visual e sonora.

Este grupo faz-se acompanhar de uma bailarina 
que interpreta danças persas. Nestas tocam-se 
as linhas da elegância do ballet clássico e a 
geometria e a teatralidade da dança clássica 
indiana.
 
Kaveh Sarvarian: nay, tombak e voz
Pedram Khosravi: percussão e tambur
Babak Kamgar: oud, sitar, tar e percussão
Lubna Shakti: dança persa
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20 fevereiro 2016 – sábado – 21h30

olga heikkilä
revisita antónio aleixo

~ música ~

60 minutos ~ 5 € ~ M/06

A formação e percurso da jovem soprano Olga 
heikkilä assentam, em larga medida, na ópera 
e na música religiosa e de câmara, áreas em que 
é especializada. é uma presença regular, como 
cantora de ópera, nos palcos das óperas estatais 
de Estugarda e Berlim, na Alemanha, e do 
Teatro La Monnaie, em Bruxelas, na Bélgica.
Olga heikkilä tem-se evidenciado como 
intérprete musical, apresentando-se 
regularmente em recitais a solo na Europa e nos 
Estados Unidos. 
Formada na Academia Sibelius, na Finlândia, 
e na Danish Royal Opera Academy, na 
Dinamarca, a cantora aprofundou os seus 

conhecimentos e técnicas com Kiri Te Kanawa e 
Mikael Eliasen. Tem sido vencedora de muitos 
prestigiados prémios internacionais a nível 
vocal, adquirindo um largo reconhecimento 
junto do público e da crítica. 
A partir de um desafio lançado pelo Cine-
-Teatro, a cantora homenageia o poeta António 
Aleixo a propósito da passagem de mais um 
aniversário sobre o seu nascimento (a 18 de 
fevereiro de 1899). O mote para a sessão será o 
diálogo envolvente e intimista entre voz e piano, 
contando ainda com a participação especial de 
João Pedro (Tápê). 

21 fevereiro 2016 – domingo – 15h30

a ovelha choné
2015

~ cinema ~

85 minutos ~ 3 € ~ M/06

Choné, uma ovelha esperta e matreira, vive com 
o seu rebanho na quinta Vale Verdejante sob a 
supervisão do Agricultor e de Bitzer, um cão 
pastor com boas intenções, mas pouco eficaz. 
Apesar dos esforços da Ovelha Choné, a vida 
na quinta caiu numa rotina enfadonha e ela 
conjura um plano engenhoso para conseguir 
um dia de folga. 
No entanto, o plano da Ovelha Choné 

descontrola-se rapidamente e faz com que o 
indefeso Agricultor acabe longe da quinta. Mas 
como irão as ovelhas sobreviver? Conseguirão 
passar despercebidas, evitar que descubram que 
são ovelhas e dessa forma manterem-se a salvo 
das garras do malvado funcionário do controlo 
animal?

Realização: Mark Burton, Richard Starzack
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27 fevereiro 2016 – sábado – 21h30

os serrenhos 
do caldeirão 

exercÍcios em antropologia ficcional
por vera mantero 

~ dança ~

Este trabalho foi elaborado no âmbito do 
Festival Encontros do Devir, da DeVIR, em 
torno da desertificação/desumanização da Serra 
do Caldeirão, no Algarve. Uma das condições 
propostas por esta encomenda era utilizar 
imagens vídeo, feitas por mim, que teria que 
ir filmar à Serra. Filmei sim. E usei sim. Mas 
também recorri muito às recolhas em filme do 
Michel Giacometti, sobretudo aquelas que ele 
fez em torno das canções de trabalho. 

Toda a peça é povoada de vozes que vêm de 
longe. Os tradicionais “ferrinhos” são usados 
para reproduzir o som do silêncio, o som da 
serra. Eu reproduzo algumas das canções 
trazidas até nós pelo Giacometti, cantando 
“para” os atuais trabalhadores rurais, retomando 
tradições perdidas, tentando re-ativá-las.  
E não é só de música que se trata, é também 
da palavra e da terra; a palavra de um Antonin 
Artaud em combustão, de um Prévert 
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martelado em jeito de poesia sonora (as suas 
palavras sobre ruínas combinando magicamente 
com as imagens das ruínas que encontrei na 
Serra).
O todo acaba por ser um forte olhar sobre a 
preciosa recolha do Giacometti. E é também 
um olhar sobre práticas de vida tradicionais e 
rurais em geral, conhecimentos das culturas 
orais de norte a sul do país, e não só: também 
as de outros continentes, que nesta peça são 
trazidos com Eduardo Viveiros de Castro e 
a referência aos índios da América do Sul 
(que miraculosamente todos os espetadores 
acreditam ser os Serrenhos do Caldeirão...!).  
Com este “retrato alargado” dos Serrenhos 
do Caldeirão, eu falo nesta peça de povos que 
possuem uma sabedoria que perdemos. Uma 
sabedoria na ligação entre corpo e espírito, 
entre quotidiano e arte. Mas uma sabedoria que 
podemos (e devemos, para nosso bem) reativar. 

Toda a minha dança final, com o meu precioso 
tronco (de cortiça), remete para isso.

Vera Mantero

Conceção e interpretação: Vera Mantero
Desenho de luz: hugo Coelho
Captura de imagens e elaboração de guião para o 
vídeo: Vera Mantero
Montagem vídeo: hugo Coelho
Excertos vídeo da filmografia completa de Michel 
Giacometti: Salir (Serra do Caldeirão), Cava da 
Manta (Coimbra), Dornelas (Coimbra), Teixoso 
(Covilhã), Manhouce (Viseu), Córdova de S. Pedro 
Paus (Viseu) e Portimão (Algarve)
Excertos de textos de Antonin Artaud, Eduardo 
Viveiros de Castro, Jacques Prévert e Vera Mantero 
Co-produção: DeVIR/CaPA
Produção: O Rumo do Fumo
Agradecimento: Editora Tradisom

70 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/12
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28 fevereiro 2016 – domingo – 15h30
29 fevereiro 2016 – segunda-feira – 10h30 (escolas)

um certo número
de objetos

de alex cassal

~ teatro ~

Três viajantes flutuam no meio do 
Mediterrâneo. Enquanto se deixam levar pelas 
correntes rumo a um destino que ainda não 
conhecem, relembram os nomes das 55 cidades 
descritas por Italo Calvino em As Cidades 
Invisíveis. São cidades com nomes de mulheres, 
como se as cidades também fossem pessoas. 
Para os viajantes à deriva que fazem a 
cartografia imaginária de cidades improváveis 
que talvez nunca venham a conhecer, é preciso 
antes ultrapassar as fronteiras – estas linhas que 
unem mas também separam.

Um certo número de objetos desloca-se num certo 
espaço: as cidades invisíveis
A partir do livro As Cidades Invisíveis de Italo 
Calvino
Tradução: José Colaço Barreiros
Dramaturgia e direção: Alex Cassal
Criadores-intérpretes: Alfredo Martins, Paula Diogo 
e Rafaela Jacinto 
Pesquisa: Joana Frazão
Iluminação: Daniel Worm
Co-produção: Má-Criação e Teatro Maria Matos

75 minutos ~ 3 € (domingo) e 2 € (escolas) ~ M/16
Produção: Teatro D. Maria II ~ Co-produção: Cine-teatro Louletano
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março

Mar/abr | TEATRO | xI MOSTRA DE TEATRO DE LOULé 

03 Mar | CONVERSAS à qUINTA | MIGUEL VALVERDE  

04 Mar | MúSICA | ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA E MIGUEL LEITE  

05 Mar | MúSICA | CLáSSICO ENCANTE  

06 Mar | CINEMA | MAx: ATLANTOS  

08 Mar | TEATRO | NEM SEMPRE O SILêNCIO é DE OURO…  

10 Mar | qUINTAS DE CINEMA | PLAYTIME

11, 12 e 13 Mar | TEATRO | INSTRUçõES PARA VOAR

17 Mar | DOS SABORES DA CULTURA | JOSé ALEGRE E ALUNOS 

DO CONSERVATÓRIO DE MúSICA DE LOULé

19 Mar | MúSICA | ALA DOS NAMORADOS  

23 Mar | MúSICA | A MúSICA Cá DE CASA  

26 Mar | TEATRO | OS ACONTECIMENTOS 

31 Mar a 03 abr | FESTIVAL | SOM RISCADO 

40
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42

43

44

45

46
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52
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março/abril 2016

cenários
xi mostra de teatro de loulé

~ teatro ~

Ver programa específico

O Cenários – XI Mostra de Teatro de Loulé é 
uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé 
que pretende promover o teatro junto de vários 
públicos e, simultaneamente, incentivar os 
grupos de teatro do concelho a prosseguirem o 
seu trabalho através da atribuição de uma Bolsa 
de Apoio ao Teatro e da disponibilização de 
uma componente formativa para os mesmos. 

Os espetáculos têm lugar em vários espaços 
das freguesias do concelho e no Cine-Teatro 
Louletano (neste caso nos dias 20 e 24 de março 
e 8 e 9 de abril). Nas freguesias a entrada para 
os espetáculos é livre, enquanto no Cine-Teatro 
os preços variam de acordo com o espetáculo.

03 março 2016 – quinta-feira – 21h00

miguel valverde

~ conversas à quinta ~

75 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

Continuando a apostar na vinda a Loulé de 
figuras de referência na área cultural para 
reflexão, debate e partilha de ideias, percursos 
e projetos, o Cine-Teatro Louletano convida 
Miguel Valverde, privilegiando assim a área 
do cinema e do audiovisual, na qual este tem 
assumido um papel de inegáveis dinâmica e 
relevância. 
Miguel Valverde é diretor e programador do 
IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema 
Independente de Lisboa (organizado pela Zero 

em Comportamento) e formador de Argumento 
para Cinema de Animação, Banda Desenhada e 
Ilustração do CIEAM, Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa. Integrou diversos 
júris de festivais internacionais como o Cork 
Film Festival (Irlanda) e o Motovun Film Festival 
(Croácia). Paralelamente, Miguel Valverde 
tem sido formador de Legislação Audiovisual 
e Direitos de Autor na Restart, Escola de 
Criatividade e Novas Tecnologias. 
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04 março 2016 – sexta-feira – 21h30

~ música ~

90 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/06

portugalidade
pelo maestro antónio victorino d’almeida 

e miguel leite 

No âmbito da homenagem que o Governo 
português, através da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, decidiu fazer em 
2015 ao Maestro António Victorino d’Almeida 
com uma digressão internacional comemorativa 
do seu 75.º aniversário em formato de 
conferência-concerto, o Cine-Teatro Louletano 
associa-se agora a esta meritória iniciativa em 
torno de uma das figuras mais destacadas da 
Cultura Portuguesa dos últimos 50 anos. 
A conferência-concerto, denominada 
“Portugalidade”, é protagonizada pelo 

homenageado Maestro António Victorino 
d’Almeida e pelo divulgador musical Miguel 
Leite (antigo aluno do Maestro), dando ao 
público a oportunidade de poder usufruir de 
um momento único, festivo, cheio de vitalidade, 
oportunidade de exaltação e projeção da Arte 
e Cultura nacionais, o qual decorrerá em clima 
de grande informalidade, na linha das atuações 
de caráter didático, formativo e artístico a que 
o Maestro Victorino d’Almeida já habituou o 
grande público.

05 março 2016 – sábado – 21h30

clássico encante
orquestra clássica do sul 
& vitorino e janita salomé 

com cantadores de redondo

~ música ~

70 minutos ~ Preço: 10 € ou 8 € com desconto ~ Público em geral

Vitorino, um artista multifacetado, nasceu 
numa família de músicos, crescendo e 
envolvendo-se desde cedo no meio musical,  
com uma forte ligação ao grupo Cantadores 
de Redondo, expressão viva da tradição coral 
polifónica alentejana que se estende pelos 
concelhos de Redondo, évora, Almodôvar e 
Mértola. Fazem parte do seu repertório temas 
tradicionais mais vivos (saias), onde surgem o 
adufe, as “trancanholas” e o acordeão diatónico, 
que contrastam com a dolência contemplativa 
do canto polifónico. As vozes de Vitorino e 
Janita Salomé, o cante alentejano e os acordes 
pela Orquestra Clássica do Sul (conduzida 

pelo Maestro Rui Pinheiro) são os elementos 
combinados para um espetáculo diferente e 
surpreendente.

PROGRAMA
Meu querido Corto Maltese / Ana / Poema / Traz 
outro amigo também / Menina estás à janela / queda 
do Império / Passarada

(com os Cantadores de Redondo)
Cavalo real / é a vila do Redondo / O que levas 
na garrafinha / quando eu morrer / Solidão / 
Mulatinhas / Eu hei-de amar uma pedra / Vou-me 
embora vou partir
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06 março 2016 – domingo – 15h30

max: atlantos
2015

~ cinema ~

94 minutos ~ 3 € ~ M/06

Uma gananciosa empresa de minérios quer 
dedicar-se à extração de materiais preciosos 
do fundo do mar, apenas para seu próprio 
benefício, causando a fúria de Kain, um General 
do Conselho dos Tubarões. Com o temível 
poder da Pérola da Destruição em sua posse, 
Kain reúne um exército de tubarões para atacar 
a Terra. Com os dois mundos, a Terra e o Mar, 

à beira da guerra, Max e os seus amigos têm de 
lutar para recuperar a paz e o equilíbrio entre 
todos. Para isso, terão de encontrar o único 
poder que pode travar a guerra – a lendária 
Pérola da Criação.

Realização: Lee Croudy

08 março 2016 – terça-feira – 18h00

dia internacional da mulher

nem sempre o 
silêncio é de ouro…
pelo agrupamento de escolas tomás cabreira (faro)

~ teatro ~

60 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

“No começo há flores, perfumes e presentes, 
mas, com o passar do tempo, as flores 
murcham, o perfume acaba e os presentes 
tornam-se agressões constantes.” Frase de uma 
reclusa, 25 anos, a cumprir pena de 12 anos por 
homicídio! 
Apenas um relato, apenas um momento, 
apenas uma vida que se perde nos meandros da 
intolerância, da violência, da falta de respeito 
e dignidade, num quotidiano envergonhado e 
escondido... 
Esta apresentação de teatro insere-se no 
âmbito da comemoração do Dia Internacional 

para a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres. De acordo com o estudo da APAV, 
em 2014 reportaram-se 6.774 agressões contra 
mulheres (18,6 por dia, 130 por semana). 
quarenta mulheres portuguesas morreram em 
2014 devido à violência doméstica, tendo-se 
registado nesse ano 46 tentativas de 
homicídio contra mulheres, perpetradas por 
ex-companheiros e familiares próximos. 
Seguida de debate com especialistas no tema.

Autoria e encenação: António Gambóias 
Com: Alexandra Bota, Inês Martins, Irene Rossas
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10 março 2016 – quinta-feira – 21h00

plaYtime, 
de jacques tati

escolhido por priscila soares e alberto melo

~ quintas de cinema ~

3 horas ~ 3 € ~ M/12

Sendo o cinema uma das apostas do Cine-
-Teatro para esta temporada, lançámos o desafio 
a Priscila Soares e a Alberto Melo para, em jeito 
de carta-branca, escolherem e comentarem, 
juntos, um filme que tenha marcado as suas 
vidas e pelo qual ambos sintam afinidades. 
Playtime (1967), do realizador francês 
Jacques Tati, é um daqueles objetos raros de 
aventura permanente no cinema, uma obra 
sempre aberta à descoberta e a novas leituras 
proporcionadas pelo correr do tempo. “Um 
filme peculiar, misterioso, mágico”, assim o 
definiu o crítico Roger Ebert.  
Priscila Soares é licenciada em Filosofia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
é coordenadora de projetos de desenvolvimento 
e de formação desde 1988. Destacou-se 
como fundadora da Associação In Loco e foi 
presidente da Direcção da mesma entre 1998 e 
abril de 2009.
Alberto Melo formou-se em Direito e tem 
uma Pós-graduação em Educação de Adultos. 
Esteve mais de 20 anos ligado à Universidade 
do Algarve e, entre 1986 e 1998, dirigiu 
a Associação In Loco. Antes disso, tinha 
trabalhado em França, em cargos no âmbito da 
OCDE, da Delegação Permanente de Portugal 
junto da UNESCO e do ensino universitário. 

11 março 2016 – sexta-feira – 15h00 (escolas)
12 março 2016 – sábado – 21h30 (público em geral)

13 março 2016 – domingo – 15h30 (público em geral)

instruções para 
voar, de lÍdia jorge
pela acta – companhia de teatro do algarve, visjoner theater (noruega) 

e associação de estudantes escola tomás cabreira

~ teatro ~

70 minutos ~ 2 € (escolas) e 5 € (público em geral) ~ M/12

Instruções para Voar é um texto inédito de Lídia 
Jorge, criado no âmbito do Programa “Pegada 
Cultural – Artes e Educação”. 
A ação decorre nos arredores de um aeroporto, 
um “não lugar”. Um homem chega e aconchega 
uns sacos, trazidos dentro de um carrinho de 
mão. é fim de dia, escurece. quando termina 
a sua ação olha em volta, vigiando o horizonte, 
como que fazendo tempo. Entretanto, uma 
rapariga, carregando uma mala de viagem, 

aproxima-se. Ao dar pela sua presença, o 
homem esconde-se e fica a vigiá-la. Vemos 
a rapariga a despedir-se de uma carta. Ao 
aperceber-se da presença dos sacos dirige-se 
para eles e sente-lhes o peso. Pega em dois 
dos sacos e caminha em direção ao mar. Ele 
interrompe-a. São duas histórias de vida 
distintas que se confrontam, psicológica e 
fisicamente, face ao mesmo destino. 
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17 março 2016 – quinta-feira – 21h00

josé alegre 
e alunos do conservatório de música de loulé

~ dos sabores da cultura ~

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Em março o Cine-Teatro revisita o universo 
da guitarra portuguesa e as suas amplas 
potencialidades expressivas e estéticas, 
desafiando o reconhecido músico José Alegre 
para falar do seu percurso e visão sobre o 
instrumento, e para dar a conhecer o trabalho, 
a nível pedagógico, que tem desenvolvido 
no concelho de Loulé com os alunos do 
Conservatório de Música, os quais participarão 
também na tertúlia mostrando o seu 
entusiasmo e talento. 
José Alegre nasceu em Lisboa em 1963 e 
começou o seu trajeto musical de forma 
autodidata nos primeiros anos da adolescência. 

Iniciou-se na guitarra portuguesa em 2002 
com o guitarrista Miguel Drago mas a partir de 
2005 passa a trabalhar com regularidade com o 
guitarrista e compositor Pedro Caldeira Cabral. 
Em setembro de 2012 conclui os seus estudos na 
Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo 
Branco, em guitarra portuguesa orientada 
pelo músico, compositor e produtor Custódio 
Castelo. Atualmente, frequenta na mesma 
escola o Mestrado em Ensino de Música, 
variante Instrumento e Música de Câmara, e 
leciona guitarra portuguesa nos conservatórios 
de Portimão, Lagoa e Loulé.

Fo
to

: P
ed

ro
 L

eo
te

 M
en

de
s

19 março 2016 – sábado – 21h30

ala dos namorados
felicidade

~ música ~

75 minutos ~ 10 € ou 8 € com desconto ~ M/06

A Ala dos Namorados regressa aos palcos com 
um espetáculo renovado: a “Tour Felicidade”. 
às grandes canções de mais de 20 anos de 
carreira, como “Caçador de Sóis”, “Loucos de 
Lisboa” ou “A história do Zé Passarinho”, entre 
tantos outras, a banda liderada pela dupla 
Nuno Guerreiro e Manuel Paulo juntou alguns 
dos temas de Felicidade, álbum que marca o 
regresso aos discos de originais. Mais de vinte 

anos passados, a Ala dos Namorados continua 
a privilegiar aquilo que é essencial nas canções, 
escusando-se a ornamentações dispensáveis. 

Voz: Nuno Guerreiro
Piano: Manuel Paulo
Baixo: Zé Nabo
Guitarras: Mário Delgado
Bateria/Percussão: Alexandre Frazão
Trombone: Rúben Santos
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23 março 2016 – quarta-feira – 21h30

a música cá de casa
pela casa da cultura de loulé

~ música ~

90 minutos ~ 5 € ~ M/12

Um showcase com alguns dos projetos que no 
último ano a Casa da Cultura de Loulé ajudou a 
desenvolver através da REC-O Studios. Alguns 
já se encontram numa fase de maturação, outros 
num estado mais inicial, mas todos talentos 
locais e com potencial nas mais variadas áreas 
musicais.
O que é a REC-O?
A REC-O é um estúdio de criação, gravação 
e desenvolvimento de projetos audiovisuais 
inserido na Casa da Cultura de Loulé, 

cujo principal objetivo é o de dinamizar 
culturalmente e permitir o crescimento de 
bandas, artistas locais ou interessados da área. 
A Casa da Cultura de Loulé procura 
potencializar cada projeto aplicando a sua mais-
-valia como associação, ou seja, uma larga rede 
de contactos e parcerias que permite atuar em 
várias áreas e aplicar diversos conhecimentos, 
desde a criação de logótipo inicial à exposição 
e apresentação final do projeto, sempre numa 
perspectiva pedagógica e de partilha.

26 março 2016 – sábado – 21h30

no âmbito do dia mundial do teatro 

os acontecimentos
pelos artistas unidos

~ teatro ~

A 22 de julho de 2011, Anders Breivik matou 
68 pessoas na Ilha de Utøya, a maioria 
adolescentes. David Greig escreveu a peça 
inspirado por estes acontecimentos. Uma peça 
desafiadora que pergunta até onde pode chegar 
o perdão perante a atrocidade. 
Dois atores e um coro contam a tragédia, a 
obsessão e o nosso desejo para compreender o 
incompreensível. 
David Greig procura um retrato tanto do 
homem por trás da atrocidade como das suas 
vítimas. Encontramos ecos de Dunblane, dos 
bombardeamentos de Londres e de Columbine.

Os Acontecimentos, de David Greig | Tradução: Pedro 
Marques | Com: Andreia Bento, João Pedro Mamede, 
Maria Jorge e no coro: Alexandra Pato, Carolina 
Dominguez, David Cipriano, Francisco Sousa, Joana 
Reis, Maria Manuel Pinheiro, Mariana Camacho, Mia 
Tomé, Miguel Galamba, Nuno Baptista, Nuno Filipe 
Fonseca, Rafael Neto e Sofia Fialho | Música: John 
Browne | Luz: Pedro Domingos | Cenário e figurinos: 
Rita Lopes Alves | Apoio ao movimento: Afonso 
Costa | Direção musical: Rui Rebelo | Coordenação 
técnica: João Chicó | Encenação: António Simão 
Assistência de encenação: Maria Jorge
Uma produção Artistas Unidos 

80 minutos ~ 10 € ou 8 € com desconto ~ M/14
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31 março 2016 – quinta-feira
01, 02 e 03 abril 2016 – sexta-feira a domingo

som riscado
festival de música e imagem de loulé

~ festival ~

O Som Riscado pretende fomentar cruzamentos 
e diálogos criativos entre a nova música 
portuguesa e o(s) universo(s) da imagem e 
das artes visuais (desenho, pintura, fotografia, 
cinema, graffiti, arte digital/imagem animada, 
design). 
Esta primeira edição, em modo de ano zero, 
compreende três tipos de formatos: musical/
/performativo, expositivo e reflexivo. A sua 
programação aposta ainda em várias propostas 
específicas que têm por objetivo pensar a/sobre 
a cidade/concelho, numa espécie de escuta 

visualizável, no que concerne ao papel dos sons 
no seu contínuo passado-presente-futuro e no 
imaginário afetivo e simbólico da comunidade. 
Tendo o Cine-Teatro Louletano como epicentro, 
o Som Riscado envolve vários espaços da 
cidade nas suas atividades, bem como diversos 
parceiros institucionais do concelho e da região 
que têm desenvolvido uma dinâmica assinalável 
nas áreas abordadas pelo festival. 

Parceria: Universidade do Algarve, INUAF, Casa da 
Cultura de Loulé, Studio 43 e ETIC_Algarve

Ver programa específico
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abril

07 abr | CONVERSAS à qUINTA | GABRIELA CANAVILhAS

14 abr | CINEMA | OUTRO PAíS

15 abr | TEATRO | PLAZA SUITE  

16 abr | MúSICA | VI FITUALLE  

22 abr | MúSICA | CICLO LOULé CLáSSICO

23 abr | MúSICA / TEATRO / DANçA | ANIV. DA CASA DA CULTURA DE LOULé 

24 abr | MúSICA | VALETE

28 abr | DOS SABORES DA CULTURA | SYLVA DRUMS  

29 abr | DANçA | FM [FEATURING MORTUUM]  

30 abr | MúSICA | MáRIO LAGINhA TRIO & JOãO FRADE  

56

57

58

60

61

62

63

64
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66
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07 abril 2016 – quinta-feira – 21h00

gabriela 
canavilhas

~ conversas à quinta ~

75 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

Em abril as “Conversas à quinta” têm como 
convidada Gabriela Canavilhas, que vem ao 
Cine-Teatro partilhar as suas reflexões sobre as 
áreas da Cultura, Música e Educação Artística, 
fruto do seu vasto e reconhecido percurso 
nestes campos. 
Gabriela Canavilhas foi Ministra da Cultura, 
tendo desempenhado inúmeros cargos de 
relevância cultural e artística, como diretora 

do Festival MusicAtlântico, presidente da 
Associação de Música, Educação e Cultura, 
responsável pela Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, pela Academia Nacional Superior de 
Orquestra e pelo Conservatório Metropolitano 
de Música de Lisboa, diretora regional da 
Cultura do Governo Regional dos Açores e 
membro do Conselho Diretivo da Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento. 

14 abril 2016 – quinta-feira – 21h30

outro paÍs, 
de sérgio tréfaut

comentado por vasco célio e gabriela soares

~ quintas de cinema ~

120 minutos ~ 3 € ~ M/12

O Cine-Teatro lançou o desafio a Vasco Célio 
e Gabriela Soares para comentarem a película 
Outro País, primeira longa-metragem do 
reconhecido realizador Sérgio Tréfaut. 
é um filme composto a partir de imagens de 
arquivo de renomados fotógrafos e realizadores 
estrangeiros filmadas em Portugal por altura 
dos revolucionários anos de 1974-75.
Vasco Célio é louletano e vive e trabalha nesta 
cidade. Fez a sua formação em fotografia 
frequentando vários workshops, tendo como 
formadores, entre outros, José Soudo. Inicia a 
sua carreira como fotógrafo independente em 

1995 e apresenta publicamente fotografia de 
autor desde 1992, participando em exposições 
coletivas e individuais, e na edição de livros.
Gabriela Soares é licenciada em Design, 
Ramo de Comunicação pela Escola Superior 
de Educação da Universidade do Algarve, 
onde também leciona desde 2001. Em 1996 
constituiu, com duas colegas, uma empresa 
de Design e Comunicação, da qual é uma das 
sócias-gerente. Integrou os corpos gerentes 
da AND – Associação Nacional de Designers 
e pertenceu aos corpos diretivos da Casa da 
Cultura de Loulé. 
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15 abril 2016 – sexta-feira – 21h30

plaza suite
com alexandra lencastre 

e diogo infante

~ teatro ~

100 minutos (com intervalo) ~ 12 € ou 10 € com desconto ~ M/12

Plaza Suite é uma comédia sobre o amor e fala 
das desventuras de dois casais, muito diferentes, 
que enfrentam momentos cruciais nas suas 
vidas. Duas histórias distintas, escritas por Neil 
Simon, um dos nomes maiores da dramaturgia 
norte-americana. 
Com um humor sofisticado e deliciosamente 
engraçado, este texto foi um grande sucesso 
teatral e deu ainda origem a um filme realizado 
em 1971 por Arthur hiller. 

Com quatro personagens interpretadas por dois 
atores, na primeira história uma mulher tenta 
reconquistar o afeto do seu marido, encenando 
um encontro romântico na mesma suite onde 
passaram a lua-de-mel há 24 anos. Mas, mais do 
que qualquer festejo, o fim do casamento parece 
estar à vista. Será que ainda vão a tempo de o 
salvar?

Na segunda história, os pais de uma jovem 
noiva tentam convencê-la a sair da casa de 
banho, onde se trancou poucos minutos antes 
de começar a sua festa de casamento. De que 
terá ela medo? Do amor ou daquilo em que 
uma relação, com o passar dos anos, se pode 
transformar? Um hilariante ataque de nervos 
com um final surpreendente.

Texto: Neil Simon 
Tradução: Luísa Costa Gomes  
Encenação: Adriano Luz
Assistente de encenação: Isabel Rosa
Cenário: Fernando Ribeiro
Figurinos: Isabel Carmona
Desenho de luz: Luís Duarte
Produção: Força de Produção
Com: Alexandra Lencastre, Diogo Infante, helena 
Costa e Ricardo de Sá
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16 abril 2016 – sábado – 21h30

vi fitualle
festival internacional 

da tuna universitária afonsina de loulé

~ música ~

120 minutos ~ 5 € ~ Público em geral

Este Festival, que leva já cinco edições, de onde 
saíram um CD e dois DVD’s duplos e por onde 
já passaram 23 Tunas dos mais diversos pontos 
do país, regressa novamente em 2016. O Cine-
-Teatro Louletano irá receber 4 Tunas a 
concurso e 1 extra concurso, numa noite que 
se espera de muita música, boa disposição e 
espírito académico.
A Tuna Universitária Afonsina de Loulé é uma 
representante do Instituto no qual estudam 
os seus elementos, o Instituto Superior Dom 
Afonso III em Loulé, sendo um agrupamento 
musical onde os elementos pertencentes são 
exclusivamente do sexo masculino, respeitando 

assim a velha tradição do trovadorismo 
estudantil.
Este projeto teve início em meados de 
novembro de 1999 com algumas ideias 
formadas por parte de elementos da TUNAAF, 
Tuna Académica Dom Afonso III. Desde 
então a Tuna tem tido várias atuações pelas 
mais diversas regiões de Portugal, desde o 
Algarve passando pelo Alentejo, Estremadura, 
Beiras, Açores e Madeira. Com o seu espírito 
académico e através da música, a Tuna leva 
a todos os recantos a alegria e o entusiasmo 
algarvios, elevando bem alto o nome da cidade 
de Loulé e do INUAF.

22 abril 2016 – sexta-feira – 21h30

~ música ~

ciclo
loulé clássico

pela orquestra clássica do sul

A Orquestra Clássica do Sul e a Câmara 
Municipal de Loulé promovem a 3.ª edição 
do Ciclo “Loulé Clássico”, no Cine-Teatro 
Louletano, sendo tematicamente dedicada, em 
2016, aos Grandes Concertos Românticos. 
O crescimento da importância do virtuose no 
século xIx deu origem a uma procura de obras 
que lhe fornecessem o cenário impressionante 
da orquestra sinfónica. O concerto em 
que se destacava o solista tornou-se uma 
parte indispensável do programa sinfónico, 
juntamente com as sinfonias, aberturas, suites 
e poemas sinfónicos. Em geral, o concerto 

romântico seguiu a estrutura do concerto 
clássico, tal como foi estabelecido por Mozart: 
uma obra em três andamentos, o primeiro 
allegro em forma sonata, ofuscando em 
importância o andamento lento e o final. 
Nestes concertos, em que se revisitam grandes 
compositores (dos mais aos menos conhecidos 
do grande público), destaca-se também o 
espaço “à Conversa com…”, que decorre no 
período que antecede o espetáculo, no qual o 
público tem a oportunidade de conviver com o 
maestro ou o solista. 
Ver programa específico do ciclo.

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral 
Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano
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23 abril 2016 – sábado – 21h30

37.º aniversário 
da casa da cultura 

de loulé

~ música / teatro / dança ~

90 minutos ~ 5 € ~ M/06

A Casa da Cultura de Loulé comemora os 
seus 37 anos de existência com um espetáculo 
alusivo à sua essência artística enquanto 
associação. Nesta noite de aniversário será 
possível apreciar teatro, música, poesia, dança 

e vídeo. São projetos artísticos realizados pelos 
artistas que produzem e fazem parte desta Casa. 
Também será o momento para conhecer e/ou 
rever outras atividades desportivas promovidas 
pela associação, como o Andebol e o Skate.

24 abril 2016 – domingo – 21h30

~ música ~

valete

75 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/16

Valete é um rapper português filho de pais 
são-tomenses que começou a sua jornada no 
hip hop nacional no fim dos anos 90.
Lançou em 2002 o seu primeiro álbum no 
registo de edição de autor e vendeu 5000 cópias. 
Em 2004, Valete lança na compilação Poesia 
Urbana a música “Fim da Ditadura”, que se 
tornou num dos maiores hinos do hip hop 
nacional de todos os tempos, contando com 

mais de 3 milhões de visualizações no canal 
do YouTube do artista.
Em 2006 Valete lançou o segundo álbum 
Serviço Público, novamente com edição 
independente, e vende 20000 cópias entre 
Portugal e Angola. Atualmente, o rapper está 
a trabalhar no seu terceiro álbum de originais 
intitulado Homo Liber.
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28 abril 2016 – quinta-feira – 21h00

sYlva drums

~ dos sabores da cultura ~

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Sylva Drums é o nome artístico de Vincent Silva. 
Natural de épinay-sur-Seine, veio para Portugal 
com 5 anos de idade, residindo desde então no 
concelho de Loulé. Aos 7 anos de idade teve 
o seu primeiro contacto com instrumentos de 
percussão por influência do seu irmão mais 
velho. Aos 14 anos compra os seus primeiros 
“pratos” e começa a busca constante de vinys. 
Teve a sua primeira atuação em 2003 como dj 
e realizou trabalhos para várias editoras, tais 
como I Bounce Records (Portugal) e Aenaria 
recordings studios (Itália), assim como originais 

que estão incluídos na colectânea Algarve 
Summer Grooves, onde também se encontram 
nomes como Double B., hugo Villanova, Mário 
Marques e Pete Tha Zouk. 
Sylva Drums é membro-fundador de vários 
projetos, nomeadamente: “DrumsProjx”, 
que conjuga a música eletrónica com live acts 
(canto, flauta e percussão); e “Cadência.Ponto”, 
coletivo independente de música eletrónica que 
explora várias vertentes, tais como live streams, 
workshops, eventos e podcasts. 

29 abril 2016 – sexta-feira – 21h30

~ dança ~

dia mundial da dança

fm [featuring mortuum]
de cristina planas leitão

90 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/16

Em FM [featuring mortuum] assistimos a um 
regresso ao conceptualismo romântico. A 
peça, simultaneamente poética e familiar mas 
extremamente estranha e macabra, faz-nos 
refletir sobre o sentido da vida, a presença 
da Morte e o Teatro como lugar de todas as 
possibilidades. é uma peça simultaneamente 
divertida e triste, carregada de significado 
através das suas multicamadas que nos 
desarmam.
FM é uma exploração do real em palco, 
de como acreditar no falso e que artifícios 
podem ser usados para induzir determinados 
sentimentos no público. A morte é uma 
constante na peça. Morrer várias vezes, morrer 

diariamente, morrer eternamente, morrer 
efémera e irrepetivelmente como no espetáculo 
de ontem.
Cristina Planas Leitão

Conceito e direção artística: Cristina Planas Leitão
Interpretação e co-criação: Cristina Planas Leitão & 
Valentina Campora + featuring | Featuring e colaboração 
na pesquisa e criação: Catarina Miranda, Daniela Cruz, 
Jasmina Krizaj | Desenho de luz: Cristina Planas Leitão em 
colaboração com Cárin Geada e João Teixeira  
Direcção técnica: Cárin Geada | Sonoplastia: as intérpretes 
em colaboração com Flávio Rodrigues | Produção 
executiva e difusão: BAC / Célia Machado, Joana Ferreira 
Apoio dramatúrgico: Victor hugo Pontes, Joana von 
Mayer Trindade | Designer gráfico: Eduardo Ferreira   
Agradecimentos: Marlene Vilhena, Mara Andrade, Audrey 
Apers | Produção: BACtéria / Cristina Planas Leitão
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30 abril 2016 – sábado – 21h30

dia internacional do jazz

mário laginha trio 
& joão frade

~ música ~

75 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/06

O Dia Internacional do Jazz será celebrado 
com a atuação do trio de Mário Laginha com 
Bernardo Moreira e Alexandre Frazão, e com o 
convidado João Frade.
Todos estes músicos são ícones do panorama 
jazzístico e presenças habituais ao longo das 
várias edições do Festival Internacional de Jazz 
de Loulé. Juntam-se agora para um alinhamento 
especial que explora diálogos e pontes entre os 
universos, estilos e influências musicais de cada 
um deles. 
A “casa” de Mário Laginha é o jazz, mas recusa 
encerrar-se lá dentro. Para Mário Laginha fazer 

música é sobretudo um ato de partilha. Do 
trio com o contrabaixista Bernardo Moreira e 
o baterista Alexandre Frazão, resultaram dois 
discos: Espaço (2007) e Mongrel (2010). Pautado 
por uma reconhecida criatividade, solidez 
rítmica e riqueza harmónica e melódica, o estilo 
de Mário Laginha é hoje uma referência para 
inúmeros músicos, e a sua carreira leva já mais 
de 20 anos.

Piano: Mário Laginha
Contrabaixo: Bernardo Moreira
Bateria: Alexandre Frazão
Convidado: João Frade (acordeão e eletrónica)
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maio

04 Mai | MúSICA | JORGE PALMA TRIO & BANDA FIL. ARTISTAS DE MINERVA

06 Mai | MúSICA | ENNIO MORRICONE

07 Mai | MúSICA | FOLK SONGS TO ART SONGS  

08 Mai | CINEMA | MACACOS NO ESPAçO: ZARTOG CONTRA-ATACA   

12, 13 e 14 Mai | CINEMA | 8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO  

15 Mai | MúSICA | NUNO VIEIRA DE ALMEIDA  

20 Mai | MúSICA | CONCERTO DE APRESENTAçãO DO FESTIVAL MED 2016

21 Mai | MúSICA | SUSANA TRAVASSOS 

22, 23, 24 e 25 Mai | FORMAçãO | OFICINA DE DEMOCRACIA  

26 Mai | FORMAçãO | OFICINA DE DEMOCRACIA    

26 Mai | qUINTAS DE CINEMA | O LEOPARDO

28 Mai | TEATRO | O MEDO AZUL  

29 Mai | MúSICA | PROJETO CARDO 
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04 maio 2016 – quarta-feira – 21h30

ciclo o longe é aqui

jorge palma trio 
& banda filarmónica
artistas de minerva

~ música ~

80 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/06

O ciclo “O Longe é Aqui” pretende promover 
encontros estimulantes e lançar desafios 
criativos entre, de um lado, reconhecidas 
figuras/projetos a nível nacional e, do outro,  
grupos/associações culturais (e até comunidade 
em geral) do concelho de Loulé. 
No ano em que a Banda Filarmónica Artistas de 
Minerva celebra o seu 140.º aniversário, o Cine-
-Teatro Louletano desafia-a a subir ao palco 
com Jorge Palma e o seu trio acústico para 

um concerto que se espera surpreendente 
e marcante, revisitando e reinventando o 
repertório de um dos mais incontornáveis 
nomes do panorama musical português.

Voz, guitarra e piano: Jorge Palma
Voz, guitarra e piano: Vicente Palma
Acordeão: Gabriel Gomes

Direção artística da Banda Filarmónica: José Branco

06 maio 2016 – sexta-feira – 21h30

~ música ~

ennio morricone
por gonçalo pescada e ian mikirtumov

70 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/06

O acordeonista Gonçalo Pescada e o pianista 
Ian Mikirtumov apresentam em concerto 
um vasto programa do famoso maestro 
e compositor Ennio Morricone (n.1928), 
responsável pela composição e arranjo de 
bandas sonoras para numerosos filmes e 
programas de televisão. 
Os temas contrastantes serão apresentados num 
formato também contrastante e invulgar ao 
acordeão, bandonéon e accordina por Gonçalo 
Pescada e ao piano por Ian Mikirtumov. 

PROGRAMA
- “Marcha em Lá” (filme: O Regresso do Espião)
- “Playing Love, Mozart Reencarnado” (filme: Lenda 
de 1900)
- Tema do filme O Amor da Minha Vida
- Tema da série televisiva O Polvo
- “Amapola” (filme: Era Uma Vez na América)
- “Farewell to Cheyenne” (filme: Aconteceu no Oeste) 
- “Il vento, il grido” (filme: O Profissional)
- Tema do filme Lolita
- “Oboé de Gabriel” (filme: A Missão)
- “The Ecstasy of Gold” (filme: O Bom, O Mau e O 
Vilão)
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07 maio 2016 – sábado – 21h30

folk songs 
to art songs

por olga heikkilä

~ música ~

75 minutos ~ 8 € ou 6 € com desconto ~ M/06

08 maio 2016 – domingo – 15h30

~ cinema ~

macacos no espaço: 
zartog contra-ataca

2010

76 minutos ~ 3 € ~ M/06

Cometa é um jovem macaco astronauta 
com uma inteligência fora do comum e um 
caráter determinado. quando lhe é atribuída 
a missão de ir ao planeta Malgot, ele decide 
provar a todos que, apesar da sua juventude e 
inexperiência, é digno da confiança que todos 
depositaram nele. Porém, Zartog, o temido 
ditador de Malgot, decide sabotar a missão, 
pondo em causa a segurança de todos. é então 
que Cometa, compreendendo o perigo, resolve 

recorrer a tudo o que aprendeu até aqui e 
unir-se a ham, Luna e Titã, os velhos amigos 
que, sejam quais forem as circunstâncias, estão 
sempre a seu lado e nunca o deixam deixar ficar 
mal.
Realizado por John h. Williams, é um 
filme de animação que continua a história 
dos simpáticos macacos astronautas que 
conhecemos em 2008. 

A talentosa soprano Olga heikkilä tem vindo a 
destar-se como intérprete em diversas aparições 
nalgumas das mais prestigiadas salas europeias.
Além da sua maior incidência na ópera e na 
música religiosa e de câmara, a artista filandesa 
tem igualmente explorado outras linguagens 
musicais, na melhor tradição da art song.
Depois de ter revisitado António Aleixo em 
fevereiro deste ano, Olga heikkilä volta ao palco 
do Cine-Teatro para, a partir de uma cuidada 

seleção de composições poéticas para canto, 
apresentar um espetáculo em que revela toda 
a sua versatilidade vocal, numa abordagem 
plena de cumplicidade com o músico que a 
acompanha ao piano. 
“Folk songs to art songs” é uma viagem por 
temas intimamente ligados ao percurso artístico 
de Olga, em que a diversidade do repertório 
apresentado abraça vários gostos e idades.   
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12, 13 e 14 maio 2016 – quinta-feira a sábado

8 ½ festa 
do cinema italiano

~ cinema ~

Ver programa específico

Em 2016 a 8 ½ Festa do Cinema Italiano 
apresenta a sua 9.ª edição e pela quarta vez volta 
a Loulé com várias curtas e longas-metragens 
que ilustram a mais interessante produção 
italiana recente.
8 ½ Festa do Cinema Italiano é um festival 
de cinema organizado pela Associação Il 
Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália, 

do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e da 
Câmara Municipal de Loulé.
Todas as novidades e informações sobre 
a programação do evento podem ser 
acompanhadas nos seguintes canais: 

www.festadocinemaitaliano.com
facebook.com/festadocinemaitaliano

15 maio 2016 – domingo – 15h30

~ música ~

concerto 
comentado 

com nuno vieira de almeida

60 minutos ~ 3 € ~ Público em geral

Com o esbater das funções culturais do Estado, 
a fronteira entre o que é cultura e o que é 
entretenimento torna-se cada vez mais ténue, 
parecendo-me por isso imperioso que um 
projeto de cariz educacional vingue. A chamada 
música clássica com obras de mais difícil acesso 
tem vindo a ser preterida em favor de obras 
musicais de aparente acesso “mais fácil”. 
é esta falácia que gostaríamos de desmentir 
com um programa comentado preenchido por 

obras de compositores tão díspares quanto 
Schubert, Lopes Graça, Verdi ou Bizet. 
A cultura deve ser a face performativa da 
educação e este programa – com uma voz (João 
Terleira) e piano (Nuno Vieira de Almeida) 
– pretende ilustrar este facto de uma maneira 
prática: com uma explicação tornar acessível o 
que parece inatingível.

Nuno Vieira de Almeida
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20 maio 2016 – sexta-feira – 21h30

concerto de apresentação 
do festival med 2016

teté alhinho

~ música ~

120 minutos ~ 5 € ~ Público em geral

O Cine-Teatro Louletano acolhe a apresentação 
do Cartaz Oficial da 13.ª edição do Festival 
MED, onde serão anunciados todos os nomes 
que fazem parte dos palcos principais daquele 
que é um dos mais importantes festivais de 
World Music da Europa.
Esta apresentação contará com um concerto 
por um nome maior da música de Cabo Verde: 
Teté Alhinho. A conceituada intérprete ruma a 
Loulé para apresentar o seu mais recente álbum 
Mornas ao Piano, projeto sonhado há muitos 
anos segundo a cantora: “Cantadas na voz do 
Bana nos 15 minutos finais da emissão da Rádio 

Barlavento, as Mornas embalavam o meu sono 
de menina. Eu tocava-as, rudimentarmente, 
no piano oferecido pelo meu pai onde 
fui descobrindo as notas até ser capaz de 
acompanhar a minha voz. As Mornas foram a 
pedra base do meu sentir cabo-verdiano e ilhéu: 
marcado pela dor das partidas, pela alegria das 
chegadas, pela nostalgia e pela saudade.”
Mornas ao Piano é um trabalho que celebra a 
simplicidade e magnificência das composições 
de Teté Alhinho, onde se encontram também 
temas originais com a assinatura de nomes 
como Mário Lúcio Sousa ou BLeza.
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21 maio 2016 – sábado – 21h30

~ música ~

susana travassos

70 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/06

A cantora Susana Travassos apresenta Asas 
de Água, o seu mais recente trabalho, que 
resume 7 anos de carreira. Um trabalho mais 
maduro que integra as suas raízes e influências, 
incorporando a diversidade, fruto das vivências 
e das viagens nos últimos anos. 
A cantora é hoje o resultado de um diálogo, 
fruto da sua alma irrequieta, onde a distância foi 
o motor que aflorou a sua identidade algarvia. 

A sonoridade parte da música portuguesa, do 
fado e cria matizes com outros estilos e culturas. 
Segundo Susana Travassos, “Asas de água é esse 
estado de busca interna e externa, de descobrir 
o mundo e descobrir-se a si mesmo, podendo 
assumir todos os estados, do líquido ao gasoso... 
Uma viagem que se faz pelo mar e pelo céu para 
poder um dia regressar à própria terra”.



78 79

22 maio 2016 – domingo – 15h30
23, 24 e 25 maio – segunda a quarta-feira – 10h30 e 14h30 (escolas)

oficina de democracia
jogos entre corpo, pensamento, utopias e liberdades

por josé mateus e maria gil

~ formação ~

120 minutos ~ 3 € (domingo) e 2 € (escolas) ~ M/07 e famílias, alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário

Imaginemos um mundo, mas não um mundo 
qualquer! queremos o melhor dos mundos, 
com uma sociedade perfeita. Parece-te 
impossível? Utópico? Nesta oficina, a expressão 
dramática e as inquietações do ser humano 
juntam-se para pensar, jogando com temas 
universais tao incríveis como a justiça, a 
igualdade, a liberdade, o grupo, o indivíduo. 
Partindo da obra de Thomas More, Utopia, e 
dos seus mapas, vamos imaginar “não-lugares” 

(utopia quer dizer isso mesmo!), sociedades 
imaginadas, e torná-los “lugares” cheios de 
significados. Vamos formar uma Assembleia 
(igual à da República), onde podemos participar 
num diálogo aberto, livre e cooperativo.

Ideia original e curadoria: Madalena Wallenstein
Imagem: João Concha
Conceção: José Mateus e Maria Gil
Monitores: José Mateus e Maria Gil

Fo
to

: J
oã

o 
Co

nc
ha

26 maio 2016 – quinta-feira – 14h00

~ formação ~

oficina de democracia
jogos entre corpo, pensamento, utopias e liberdades

por josé mateus e maria gil

4 horas ~ 10 €
Formação para artistas, mediadores culturais, professores, animadores socioculturais, bibliotecários e curiosos.

cinereservas@cm-loule.pt ou 289 414 604

Tendo como ponto de partida a estrutura da 
Oficina de Democracia, José Mateus e Maria Gil 
propõem uma formação que pretende dotar 
os participantes de ferramentas para escutar 
e dialogar melhor.  Dizer o que pensamos 
nem sempre é fácil, discordar de outra pessoa 
também não. No entanto, através de uma 
prática e com a ajuda de alguns jogos, podemos 
tornar a escuta e as nossas palavras em algo 

de único: um diálogo. Eis um tesouro a levar 
para as nossas vidas.  A partir do livro de More, 
vamos escutar e dialogar colaborativamente 
sobre utopias, ideais, ideias, sonhos e mundos 
imaginados.

Ideia original e curadoria: Madalena Wallenstein
Conceção: José Mateus, Maria Gil e João Concha
Formadores: José Mateus e Maria Gil
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26 maio 2016 – quinta-feira – 21h30

o leopardo, 
de visconti

escolhido por joão chagas aleixo

~ quintas de cinema ~

200 minutos ~ 3 € ~ M/12

A escolha? Il Gattopardo (O Leopardo) (1963). 
Os motivos? Porque Il Gattopardo tem tantas 
coisas que eu amo. A finíssima ironia literária 
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-
-1957). A mágica Sicília. A história da criação 
do mais belo país do mundo: a Itália (em 
1870). A música do Nino Rota. A elegância 
e o classicismo daquele baile final. A beleza 
das suas valsas. E ainda tem esse reconhecido 
monumento de formosura que dá pelo nome de 
Cláudia Cardinale, com os seus saudabilíssimos 
peitos de soprano; o que constitui, sempre, um 
argumento a ter em conta... 
O realizador? Luchino Visconti (1906-1976): 
milanês, aristocrata, comunista e bixessual. 

Personalidade complexa. Um dos maiores 
realizadores italianos de todos os tempos. 
E um dos meus preferidos. Eu que sempre me 
confessei um incorrigível felliniano.
João Romero Chagas Aleixo

João Romero Chagas Aleixo é um louletano, natural 
de Lisboa. Fez os estudos primários e secundários em 
Loulé. Licenciado (2011) e Mestre em história (2014) 
pela Faculdade de Ciências Sociais e humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Investigador Integrado 
do Instituto de história Contemporânea da F.C.S.h. 
(desde 2014). Presentemente, encontra-se a realizar 
o seu Doutoramento em história Contemporânea na 
F.C.S.h./U.N.L. 

28 maio 2016 – sábado – 21h30

~ teatro ~

o medo azul 
pela companhia quinta parede

50 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/06

Um espetáculo teatral sobre o medo para 
crianças a partir dos seis anos, adolescentes 
e adultos, baseado no conto “Barba Azul”, de 
Charles Perrault. 
Em toda a Europa, depois da Idade Média 
até à nossa época, as bruxas, os ogres, os 
lobisomens e outros mitos não deixaram, ao 
longo dos séculos, de fazer medo às crianças. 
Estes personagens fantásticos que povoam 
o nosso inconsciente coletivo animaram 
numerosas histórias muitas vezes aterrorizantes. 
O “monstro” Barba Azul é uma dessas figuras 
míticas e arrepiantes.
O Barba Azul conduzirá o público – pequenos 
e grandes – ao coração do medo através 
deste conto maravilhoso. Os intertextos dos 

irmãos Grimm, que também contaram este 
personagem, ou os contos tradicionais, de 
França “O barba ruiva” e o português “O 
colhereiro”, vão mostrar a universalidade 
deste mito e dotar o espetáculo de uma maior 
densidade dramática.
José Caldas

Encenação: José Caldas | Cenografia: Marta Silva
Música: Miguel Rimbaud | Interpretação: José Caldas

No Centro de Experimentação e Criação 
Artística de Loulé (CECAL) estará patente, 
entre 27 de maio e 02 de julho, a exposição 
“Ex-Votos Teatrais. José Caldas, 40 anos de 
Teatro”.
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29 maio 2016 – domingo – 15h30

dia nacional do folclore 

projeto cardo

~ música ~

60 minutos ~ 3 € ~ Público em geral

Celebrando o Dia Nacional do Folclore, os 
músicos Carmina Repas Gonçalves e Antony 
Fernandes trazem-nos o “Projeto Cardo”, 
que funciona como plataforma de apoio à 
divulgação de artistas e ideias portugueses 
que baseiem o seu produto ou a sua arte 
nas tradições. Esta organização procura, 
paralelamente, contribuir para a afirmação de 
Portugal como identidade quer dentro, quer 
fora do país, no que toca aos seus recursos 

humanos, artísticos e criativos, e sempre com 
a preocupação de educar e informar públicos. 
Em Loulé, o “Projeto Cardo” apresenta o melhor 
de dois mundos, patente nas suas principais 
valências: o “Cardo-Roxo”, duo dedicado à 
interpretação e reinvenção da música tradicional 
portuguesa, e o “Cardo-Amarelo”, escola de 
música que explora a identidade/diversidade 
cultural e tradições etnomusicológicas das várias 
regiões do país.
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junho

02 jun | TEATRO | VI MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR 

04 jun | MúSICA | DEOLINDA  

05 jun | CINEMA | VICKIE E O TESOURO DOS DEUSES  

09 jun | CONVERSAS à qUINTA | LUíSA MONTEIRO  

11 jun | PERFORMANCE | COLECçãO DE AMANTES  

12 jun | DANçA / PERFORMANCE | ARRASTãO

16 jun | DOS SABORES DA CULTURA | SéRGIO ALMEIDA/VANESSA SILVESTRE  

17 jun | MúSICA | CICLO LOULé CLáSSICO 

18 jun | MúSICA | PEIxE : AVIãO
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02 junho 2016 – quinta-feira – 21h00

vi mostra 
de teatro escolar

~ teatro ~

Ver programa específico

Pelo sexto ano consecutivo o Cine-Teatro volta 
a acolher projetos desenvolvidos pelos alunos 
das escolas do concelho a nível de teatro, dando 
a conhecer à comunidade local a criatividade, 
imaginação e talento dos jovens louletanos na 

arte da representação, de forma a incentivar, 
valorizar e promover essas dinâmicas encetadas 
com o apoio de vários professores em contexto 
escolar.

04 junho 2016 – sábado – 21h30

~ música ~

deolinda

75 minutos ~ 15 € ou 13 € com desconto ~ M/06

Os Deolinda são Ana Bacalhau (voz), Luís 
José Martins (guitarra clássica, ukelele, cavaco, 
guitalele, viola braguesa e voz), Pedro da Silva 
Martins (composição, letrista, guitarra clássica 
e voz) e Zé Pedro Leitão (contrabaixo e voz). 
A contagiante banda vem ao Cine-Teatro 
apresentar o seu novo álbum, editado este ano, 
num concerto que se espera marcante para os 
fãs algarvios do aclamado projeto.  
Nos últimos anos o grupo dominou os tops 
de vendas com os multi-platinados Canção ao 

Lado (2008) e Dois Selos e um Carimbo (2010), 
acumulando diversas distinções tais como dois 
Globos de Ouro, um prémio Amália Rodrigues, 
um Prémio José Afonso e um Songlines 
Music Award. Os Deolinda editaram ainda 
um CD+DVD ao vivo, gravado no Coliseu 
dos Recreios em 2011, e dois anos depois 
regressaram à estrada para apresentar Mundo 
Pequenino (2013), que na primeira semana de 
vendas tornou-se disco de ouro.
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05 junho 2016 – domingo – 15h30

vickie e o tesouro 
dos deuses

2011

~ cinema ~

96 minutos ~ 3 € ~ M/12

Conseguirá o pequeno Vickie tornar-se 
num verdadeiro Viking? Não obstante a sua 
inteligência vulgar, ele é tudo menos forte ou 
corajoso. Desbravando oceanos em fúria, praias 
tropicais e perigosos desertos gelados, Vickie 
parte numa arriscada aventura para salvar o 
pai e em busca do lendário tesouro dos Deuses, 
enfrentando Sven, O Terrível. Mas Vickie tem 
alguns truques na manga para ser o primeiro a 
chegar ao tesouro.

Nesta nova aventura, o jovem Vickie vai 
finalmente poder provar o seu valor e aprender 
que, para se tornar em alguém verdadeiramente 
merecedor do respeito do seu povo, não tem de 
ser igual à maioria, mas sim fiel àquilo que o 
carateriza como ser humano.

Realização: Christian Ditter

09 junho 2016 – quinta-feira – 21h00

~ conversas à quinta ~

luÍsa
monteiro

75 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

Luísa Monteiro reside por terras algarvias 
desde 1998. Discreta, multifacetada e dinâmica, 
tem-se dedicado ao Jornalismo, Teatro e 
Literatura, áreas em que tem uma produção 
vasta e eclética, e que revisita nesta tertúlia em 
torno desse fértil percurso intimamente ligado 
a vários quadrantes e tonalidades culturais. 
A nível literário tem 23 obras de ficção 
publicadas, entre romance, novela e conto, 
assim como ensaio e biografia. Algumas 
dessas obras obtiveram prémios literários, 

como o Prémio Florbela Espanca e o Lions 
Internacional, entre outros. Encenou mais de 
duas dezenas de trabalhos cénicos e atualmente 
dirige a Companhia de Teatro Contemporâneo 
e é encenadora residente da Companhia Guizos 
– Teatro. 
Luísa Monteiro é licenciada em Ciências da 
Comunicação, pós-graduada em Comunicação 
e Marketing Político, e em Literaturas 
Românicas, Modernas e Contemporâneas. 
é doutorada em Literatura Comparada.
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11 junho 2016 – sábado – 21h30

colecção
de amantes

por raquel andré

~ performance ~

Colecção de amantes é sobre encontros. Raquel 
André é uma colecionadora de intimidades 
ficcionadas. Marca encontros em apartamentos 
desconhecidos com desconhecidos e durante 
uma hora ficciona uma intimidade de quem se 
conhece há vários anos. Entre o Rio de Janeiro, 
Lisboa e Ponta Delgada já soma 82 encontros, e 
a coleção quer-se infinita... 
Estes amantes são o elenco protagonista do 
espetáculo através do registo fotográfico destas 
sessões. Raquel, a colecionadora obsessiva, 
guarda estas pessoas como objetos raros de uma 
coleção peculiar – a catalogação do efémero. 

E cria um espetáculo com narrativas reais e 
ficcionadas do que esta coleção pode significar 
e projetar – porque, afinal, o que se procura 
quando se encontra alguém?
Colecção de amantes poderia também ser um 
desses dispositivos que tão pacificamente 
introduzimos nas nossas vidas e onde nos 
tornámos peritos a ficcionar intimidades – 
e-mail, facebook, instagram, tinder, grindr... 
–, onde publicamos, “postamos”, produzimos 
conteúdos: o que comemos, quem beijamos, o 
que visitamos, o que pensamos, o que lemos, o 
que não gostamos e gostamos, traduzindo-se 

60 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/16
Inscrições residência artística: cinereservas@cm-loule.pt ou 289 414 604

em views, likes e comments. Esta coleção é um 
dispositivo que tenta dar conta dos terabytes 
de informação em cada minúsculo movimento 
do outro e Raquel André propõe ampliá-la em 
espetáculo. Um espetáculo sobre a intimidade, 
e para isso Raquel André faz uma recolha de 
possíveis e impossíveis encontros íntimos – 
todos reais e todos mentira.
O projeto surgiu durante o primeiro ano da 
sua pesquisa de mestrado – “O Colecionismo 
nas Artes Performativas ou Como Encontrar 
o Outro” (Programa de Mestrado em Artes 
da Cena na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, com Bolsa de Estudos da Fundação 
Calouste Gulbenkian) –, em que propôs criar 
uma coleção de origem, neste caso uma coleção 
de encontros, e a partir dessa coleção criar um 
espetáculo, usando o palco para “contar” a sua 
coleção, os seus encontros, as histórias dos seus 
amantes.

Raquel André estará em Residência Artística na 
semana do espetáculo, convidando 12 pessoas 
(com mais de 18 anos) a participar em sessões 
individuais de 60 minutos.

Conceito e direção: Raquel André
Criação: Bernardo de Almeida e Raquel André
Colaboração artística: António Pedro Lopes
Espaço cénico: Bernardo de Almeida e Raquel André
Desenho de luz: Rui Monteiro
Música: NOISERV
Sonoplastia: Tiago Martins
Produção: Fabíola Lebre
Fotografia de cena (Lisboa): Tiago de Jesus Brás 
Co-produção: Teatro Nacional D. Maria II (PT) e 
TEMPO_Festival das Artes (BR)
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12 junho 2016 – domingo – 15h30

arrastão
de lander patrick

~ dança / performance ~

“Arrastão é um vendaval em cápsula.”
Arrastão é uma dança-concerto, na qual um 
performer/maestro dirige, em tempo real, luz, 
som e público, convidando-o a envolver-
-se ativamente na construção de paisagens 
rítmicas. Nesta performance estimula-se 
um compromisso incontornável com e entre 
estranhos, em que Lander Patrick articula um 
eixo de orquestrações, formando uma matéria 
performativa comum.
Arrastão é a terceira criação de Lander Patrick, 
seguindo-se a Cascas d’OvO (2013) e a Noodles 
Never Break When Boiled (2012). Este projeto 
surge após os primeiros contactos de Lander 
com o Soundpainting, linguagem fundada há 
mais de duas décadas por Walter Thompson, 
que criou um método de composição, regido 

por códigos universais, através de 1200 gestos 
com os quais faz comunicar um corpo cénico 
multidisciplinar.

Conceito: Lander Patrick 
Co-criação e interpretação: Jonas Lopes & Lander 
Patrick
Consultoria artística: Jonas Lopes, Margarida 
Bettencourt e Teresa Gentil
Participação especial: Sara Zita Correia e Sérgio 
Diogo Matias
Desenho de luz: Carlos Ramos
Operação de luz e som: Rui Daniel
Produção executiva e difusão: [PI] Produções 
Independentes e Tânia M. Guerreiro
Co-produção: Centro Cultural de Belém, Materiais 
Diversos, Open Latitudes e Panorama

45 minutos ~ 3 € ~ M/06

16 junho 2016 – quinta-feira – 21h00

~ dos sabores da cultura ~

sérgio almeida
e vanessa silvestre

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

O que os liga são os Ritmos e foram estes 
que deram o mote para a relação entre 
Vanessa Silvestre, uma Louletana, animadora 
sociocultural, decoradora de interiores e 
atualmente empresária da Limondjazzi, e Sérgio 
de Almeida, um “Alfacinha”, que numa das 
tournées com o seu grupo belga acabou por 
enraizar-se em Loulé. Músico percussionista 
(djembé), Sérgio dedicou-se ao ensino da 
música sempre com o seu método tradicional, 
desenvolveu vários projetos em escolas, 
instituições e em grupos nacionais nas mais 
diversas sonoridades, passando pelo fado, 
música tradicional portuguesa, música africana, 
orquestras de percussões, workshops, teatros e 
animações.

Idealizámos então uma forma de combinar 
a nossa paixão pelos diversos tipos de arte 
para podermos descrever o processo criativo 
subjacente a todo este percurso de vida que 
efetuámos ao longo de mais de 10 anos. é um 
caminho diferenciado por um sem número 
de deambulações, viagens, idas e vindas, 
aprendizagens entre artistas, diferentes relações, 
emoções e conhecimentos, desde a experiência 
artística amadora à profissional, conjugando-as 
e transformando-as em ideias concretas onde 
é possível ligar a formação à educação pela 
arte, culminando na criação de novos projetos 
artísticos.

Sérgio Almeida e Vanessa Silvestre
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17 junho 2016 – sexta-feira – 21h30

~ música ~

ciclo
loulé clássico

pela orquestra clássica do sul

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral 
Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano

A Orquestra Clássica do Sul e a Câmara 
Municipal de Loulé promovem a 3.ª edição 
do Ciclo “Loulé Clássico”, no Cine-Teatro 
Louletano, sendo tematicamente dedicada, em 
2016, aos Grandes Concertos Românticos. 
O crescimento da importância do virtuose no 
século xIx deu origem a uma procura de obras 
que lhe fornecessem o cenário impressionante 
da orquestra sinfónica. O concerto em 
que se destacava o solista tornou-se uma 
parte indispensável do programa sinfónico, 
juntamente com as sinfonias, aberturas, suites 
e poemas sinfónicos. Em geral, o concerto 

romântico seguiu a estrutura do concerto 
clássico, tal como foi estabelecido por Mozart: 
uma obra em três andamentos, o primeiro 
allegro em forma sonata, ofuscando em 
importância o andamento lento e o final. 
Nestes concertos, em que se revisitam grandes 
compositores (dos mais aos menos conhecidos 
do grande público), destaca-se também o 
espaço “à Conversa com…”, que decorre no 
período que antecede o espetáculo, no qual o 
público tem a oportunidade de conviver com o 
maestro ou o solista. 
Ver programa específico do ciclo.

18 junho 2016 – sábado – 21h30

~ música ~

peixe : avião

75 minutos ~ 7 € ou 5 € com desconto ~ M/12

A banda peixe : avião ruma a Loulé para 
apresentar, em absoluta estreia algarvia, o seu 
último álbum de originais lançado em fevereiro 
deste ano. 
peixe : avião é um dos grupos portugueses 
mais promissores, originais e surpreendentes 
dos últimos anos na cena musical portuguesa. 
Nascido em Braga em 2007, com uma matriz, 
em termos de sonoridade, ligada ao indie rock, 
acabou conquistando a atenção da imprensa e 
do público com o EP “Finjo a Fazer de Conta 

Feito Peixe Avião”. 
Têm três álbuns editados: 40.02 (2008), 
Madrugada (2010) – este permaneceu cinco 
semanas no Top da Associação Fonográfica 
Portuguesa, tendo integrado várias listas dos 
melhores discos do final do ano a nível nacional 
– e peixe : avião (2013). Em 2011 já tinham 
composto as canções originais da banda sonora 
da longa-metragem O que há de novo no amor?, 
interpretadas no filme pela banda fictícia “Os 
Ursos Pardos”. 
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opiniões dos artistas
Não tenho palavras para descrever a alegria, a 
honra, o prazer de ter vindo tocar na reabertura 
deste magnífico teatro. Parabéns e obrigado!
Mário Laginha

Aqui senti-me num teatro a sério. Profissionais a 
sério e um grande respeito por esta maravilhosa 
profissão! Obrigada pelo total apoio! Foi um 
prazer representar neste lindíssimo teatro!
Eunice Muñoz

Aqui fica um grande abraço da Ala para todos 
em Loulé e particularmente ao Cine-Teatro 
Louletano. Muito, muito obrigado pela forma 
calorosa e gentil como nos receberam. Grande 
beijo da Ala.
Manuel Paulo e Nuno Guerreiro

O Dia Mundial do Teatro comemorado a fazer 
um espetáculo que me dá tanto prazer fazer é um 
privilégio! E é também um privilégio fazê-lo em 
Loulé, que me recebe sempre com tanto público, 
que nos aquece o coração. Beijos e obrigada.
Custódia Gallego

Foi com grande emoção que nos apresentámos 
pela primeira vez neste espaço que “me” é mítico 
desde pequenito. Um grande abraço. 
Ricardo Neves-Neves

É um prazer habitar este teatro, e fazê-lo 
comungar a liberdade connosco e convosco. 
Um abraço, hoje sinceramente louletano.
Sérgio Godinho

Mais uma vez neste magnífico Cine-Teatro 
e cada vez com mais vontade de cá voltar! 
Obrigado pela vossa qualidade e pela vossa 
hospitalidade! Do vosso amigo para sempre.
Ruy de Carvalho

É sempre um prazer enorme pisar este palco. 
Aqui sinto-me em casa…
João Frade

Para toda a equipa os meus melhores elogios e 
um grande obrigado! Esteve-se muito em casa, 
simpatia do público, tudo correu lindamente. 
Jorge Palma

Tão bom. Desafio: assistir sentada sem dançar... 
Desafio não cumprido!
Catarina Pires
(concerto dos Best Youth)

Grandes monstros da música! Brutal. Parabéns.
Silvino Campos
(concerto do Mito Algarvio Ensemble)

Fui ao concerto pelo Sérgio e apaixonei-me pelo 
Jorge. É como se o Sérgio fosse o grande amor, 
aquele que é eterno, que cuidamos ao longo 
dos anos. O Jorge é o amante, é um fogo que se 
apodera em nós, um sentimento desconcertante 
de euforia. Aquela noite foi mágica por estar 
a dois metros de dois génios da música, um 
privilégio que não sei se acontecerá assim tantas 
vezes numa vida. Por duas vezes tive de limpar 
o canto do olho pela emoção de estar a ouvir ao 
vivo duas vozes e dois compositores intemporais. 
E o alinhamento das músicas conjugava-se na 
perfeição: não haverá um mundo justo se o amor 
não estiver presente.
Sara de Almeida
(concerto de Jorge Palma & Sérgio Godinho)

Muito bom!
Ana Marçal
(peça “O Menino de sua Avó”, pel’A Barraca)

Adorei… Fui com o meu neto.
Maria helena Murta
(espetáculo com o Avô Cantigas)

Um serão fantástico! Obrigada!
Raquel Coelho
(recital com Ruy de Carvalho)

Foi maravilhoso…
Suzi Guerreiro
(espetáculo de dança do quorum Ballet)

Gostei do Tochas, dos fados e do flamenco. Gosto 
da sonoridade dessa sala e do ambiente “íntimo”.
Isabel Coelho
(temporada set-dez 2011)

opiniões do público
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cine-teatro louletano: planta de sala

Plateia: 215 lugares ~ 1.º Balcão: 46 lugares ~ 2.º Balcão: 49 lugares
Total: 310 lugaresFo
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ficha técnica

PRESIDENTE DA CâMARA
Vítor Aleixo

PROGRAMAçãO
Dália Paulo, Luísa Piedade, Paulo Pires

FRENTE DE CASA E PRODUçãO
Luísa Piedade

COMUNICAçãO
Cátia Faísca, Paulo Pires

RESPONSáVEL PELA SEGURANçA
André Deltell

DESIGN
Susana Leal, Susana Melro

BILhETEIRA
helena Gaspar

APOIO DE PALCO
helena Gaspar

TéCNICOS DE SOM E LUZ
Ruben Martins Unipessoal

ASSISTENTES DE SALA
Maria da Assunção Aleixo, Suzete Rodrigues, Verónica Silva

LIMPEZA
Vadeca

INFORMAçõES E RESERVAS
289 414 604 (terça a sexta das 13h00 às 18h00)
As reservas terão de ser levantadas obrigatoriamente no dia anterior ao espetáculo.

DESCONTOS
Maiores de 65 anos e menores de 30 anos nos espetáculos assinalados.

BILhETEIRA
terça a sexta das 13h00 às 18h00
DIAS DE ESPETáCULO 
terça a sexta abertura às 13h00
sábado abertura às 16h00
domingo abertura às 15h00
Encerramento 30 minutos após o início do espetáculo
Bilhetes à venda na bilheteira do Cine-Teatro, na FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, 
El Corte Inglés, Lojas Note!, Rede Serveasy e BOL (reservas 18 20 e www.bol.pt)

REGRAS DE SALA
As portas da sala abrem, geralmente, meia hora antes do início do espetáculo.
Não é permitida a entrada na sala após o início do espetáculo, salvo indicação expressa dos 
assistentes de sala.
Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante os espetáculos.
Não é permitido fumar no edifício.
Não é permitida a utilização de telemóvel ou outros aparelhos de sinal sonoro no interior da sala.
Não é permitido comer ou beber no interior da sala.
Por motivos alheios à organização, a programação poderá sofrer alterações.

CONTACTOS
CINE-TEATRO LOULETANO
Avenida José da Costa Mealha, 8100-501, Loulé
Tel.: 289 400 820 ~ e-mail: cinereservas@cm-loule.pt ~ Fax: 289 415 557 
cineteatro.cm-loule.pt
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