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UMA SALA DE REFERÊNCIA 
NO ALGARVE CULTURAL

Subjaz ainda à programação gizada para esta 
temporada uma visão espacialmente descentralizada, 
prosseguindo com a apresentação de espetáculos 
no litoral e na zona serrana do Concelho, de modo 
a enriquecer a programação cultural dessas áreas, 
assegurando uma dinâmica cultural de qualidade 
a nível da chamada “época baixa”. Assim, o 
reconhecido músico Ricardo J. Martins, a residir 
em Loulé, irá apresentar o seu novo disco de 
guitarra portuguesa Cantos e Lamentos, com vários 
convidados especiais, na Fundação Manuel Viegas 
Guerreiro (Querença), para além do já aludido 
concerto com Bertílio Santos e Aurea a 22 de junho 
na Praça do Mar em Quarteira. 

No que concerne à comunidade escolar e famílias, 
o Cine-Teatro continua a apresentar propostas 
performativas que enfocam no triângulo arte- 
-educação-cidadania, contribuindo para a 
sensibilização dos mais pequenos para as questões 
da prática cívica, da ética e de outros valores afins. 
Daí também a prossecução na aposta em criações, 
nas áreas do teatro e performance, que incidem em 
temas ligados à atualidade nacional e internacional, 
cruzando as áreas da História, Sociologia e Artes 
do Palco, neste caso através da continuação do ciclo 
de longa duração “Estórias silenciosas” iniciado em 
2017 e dirigido quer ao público em geral quer às 
escolas/famílias. No âmbito deste ciclo temático serão 
apresentados este semestre os espetáculos “Cartas 
de Damasco”, de Ana Lázaro, “Isto não é a Europa”, 
do Teatro O Bando, e “Mapa”, de Fernando Mota, os 
quais contam com um grupo informal de convidados 
(do público) que tem vindo a acompanhar, comentar 
e contribuir para a programação das propostas 
inseridas neste ciclo. 

Ainda na área do Teatro, destaque para a 
apresentação da peça “Actores”, encenada por 
Marco Martins e com um reconhecido elenco 
formado por Bruno Nogueira, Luisa Cruz, Miguel 
Guilherme, Nuno Lopes e Rita Cabaço, e a versão 
d’A Tempestade, de Shakespeare, pela inquietante 
Companhia  João Garcia Miguel. 

A agenda semestral agora apresentada reflete ainda 
uma insistência crescente, de forma paulatina, na 
área da dança contemporânea, através de estreias 
no Algarve de espetáculos interdisciplinares 
de reconhecidas companhias nacionais (e 

internacionais) que normalmente não apresentam 
as suas criações abaixo do rio Tejo, bem como 
noutros quadrantes da dança mais dirigidos a um 
público generalista, como o Flamenco e o Tango, 
que contarão com renomados e contagiantes 
protagonistas.

Uma palavra ainda para a permanência de rubricas 
regulares que assentam na reflexão e debate em 
torno de temas ligados à Cultura, Artes e Letras, bem 
como na valorização de figuras locais dotadas de 
um percurso singular e relevante (respetivamente, 
os formatos “Conversas à Quinta” e “Dos Sabores 
da Cultura”), neste caso com os convidados Paulo 
Lameiro, José Laginha e, já em junho, a consagrada 
Eunice Muñoz, que celebra este ano 90 anos de vida. 

O Cinema também não é esquecido, prosseguindo 
vários eventos de referência que trazem a Loulé uma 
oferta de qualidade a nível do Cinema (Monstrare, 
Mostra de Cinema da América Latina e Festa do 
Cinema Italiano), assim como vários formatos 
dedicados ao Humor, que neste semestre conta 
com os seguintes convidados especiais: António 
Raminhos, Pedro Tochas e Fernando Alvim. 

Por fim, sublinho a realização da 3.ª edição do Som 
Riscado – Festival de Música e Imagem de Loulé, que 
traz a Loulé novos e estimulantes diálogos entre 
música e imagem, para além de cativantes viagens 
exploratórias em torno da arte do som, num evento 
que aposta forte na criação contemporânea e na 
programação dirigida a públicos mais segmentados/ 
/alternativos. E uma palavra ainda para os eventos 
inseridos no programa 365 Algarve, nomeadamente 
o FIMA 2018 – Festival Internacional de Música 
do Algarve e os encontros do DeVIR, ambos 
aglutinadores de uma oferta cultural de apreciável 
qualidade e diversidade. 

Que estas linhas possam, de alguma forma, abrir-vos 
o apetite para uma temporada inspiradora e repleta 
de estímulos artísticos transformadores. O Município 
de Loulé reitera assim, através desta programação 
e demais frentes culturais em que se encontra 
envolvido, a sua vontade determinada e ambiciosa de 
proporcionar mais e melhor Cultura para todos os 
louletanos, bem como para os seus visitantes.

O Presidente, Vítor Aleixo

Na linha do que nos tem vindo a habituar ao longo 
dos últimos anos, a programação do Cine- 
-Teatro Louletano para esta temporada continua a 
pautar-se por critérios de qualidade, diversidade e 
originalidade/arrojo, afirmando crescentemente este 
espaço cultural da edilidade louletana como uma sala 
de média dimensão de referência na região algarvia e 
inclusive a sul do país. 

Desde longo começando pela Música, em que 
continua forte a aposta em estreias no Algarve, em 
Loulé, de novos discos de reconhecidos compositores 
nacionais, mas também de outros ligados a um 
circuito mais alternativo que é fundamental dar a 
conhecer numa ótica de democratização do acesso à 
Cultura. Assim, para além de nomes mais sonantes 
como o maestro Rui Massena, Dino D’Santiago ou 
Pedro Abrunhosa, são apresentados em absoluta 
estreia algarvia os novos álbuns de Linda Martini, 
Mazgani e Dead Combo, num rol abrangente e 
diversificado de grandes concertos para todos os 
públicos. 

Destaque-se ainda a estreia nacional, em Loulé, do 
aguardado novo trabalho discográfico de David 
Fonseca, bem como três espetáculos muito especiais: 
o tão esperado regresso do cantor e compositor 
maior Fausto Bordalo Dias ao Algarve, num concerto 
que se avizinha marcante (a 1 de fevereiro); o 
consagrado fadista Ricardo Ribeiro a cantar José 
Afonso, acompanhado de um quinteto de luxo ligado 
ao universo do Jazz (a 24 de abril); e os prestigiados 
Filipe Raposo e Filipe Melo, numa cumplicidade a 
dois pianos, para celebrar da melhor maneira o Dia 
Internacional do Jazz a 30 de abril. 

No âmbito do ciclo musical “O Longe é Aqui”, no 
qual já foram realizados, desde 2016, mais de dez 
encontros inéditos (encomendas artísticas) entre 
talentosos músicos louletanos e reconhecidas 
figuras do panorama nacional, vêm aí mais três 
concertos únicos: um, em que se fará inicialmente a 

apresentação oficial da presente temporada, com a 
contagiante diva do Jazz Maria João e o inspirador 
projeto feminino algarvio de canto a capella 
Moçoilas; outro que junta um grupo de referência 
obrigatória na área da música tradicional portuguesa 
(reinventada), Ronda dos Quatro Caminhos, com 
o nosso jovem fadista César Matoso; e, por fim, 
a encerrar este semestre, um espetáculo muito 
especial que marca o reencontro do promissor jovem 
quarteirense Bertílio Santos com a cantora Aurea.  

Ainda na área musical, não poderia deixar de 
sublinhar a introdução de um novo ciclo dedicado 
à música clássica – uma aposta regular e continuada 
da programação do Cine-Teatro –, “Clássicos na 
Avenida”, numa co-produção entre a Orquestra 
Clássica do Sul, o Município de Loulé e o Teatro 
Tivoli BBVA (em Lisboa), reveladora de um reforço 
da oferta do Cine-Teatro na área da música erudita 
dirigida não só aos amantes deste universo como ao 
público em geral.

Prossegue neste semestre a aposta estratégica, 
iniciada em 2017, na área da arte para a primeira 
infância (bebés, pais e profissionais que trabalham 
com esta faixa etária), através da parceria com 
prestigiadas estruturas performativas a nível 
nacional, neste caso a Companhia Musicalmente 
(sediada em Leiria), a qual se concretiza em 
três vertentes: apresentação de espetáculos 
diferenciadores e inovadores de cariz multidisciplinar 
e acentuada contemporaneidade; realização de 
conferências/debates onde se possa debater o 
desenvolvimento musical e a criação artística para 
a primeira infância; e continuação da aposta na 
dimensão formativa – lacuna grande existente na 
região – dirigida a animadores, educadores e demais 
mediadores que trabalham com bebés. Esta aposta 
assenta também numa rede colaborativa que tem 
vindo a envolver a Universidade do Algarve (Escola 
Superior de Educação e Comunicação) e as creches e 
jardins-de-infância do Concelho de Loulé.



6 7

PROGRAMAÇÃO

JANEIRO
01 JAN | MÚSICA | CONCERTOS DE ANO NOVO 10
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16

21 JAN | HUMOR | ANTÓNIO RAMINHOS 17

25, 26, 27 E 28 JAN | CINEMA | VIII MOSTRA DE CINEMA DA AMÉRICA LATINA 18

FEVEREIRO
01 FEV | MÚSICA | FAUSTO 22

03 FEV | MÚSICA | LA IDEAL – ORQUESTRA TIPICA DE TANGO 24

16 FEV | TEATRO | ACTORES 26

18 FEV | MÚSICA | RUI MASSENA BAND 28

22 FEV | CONVERSAS À QUINTA | PAULO LAMEIRO 29

23 FEV | MÚSICA | 18.º FESTIVAL AL-MUTAMID 30

25 FEV | MÚSICA | COMPANHIA MUSICALMENTE 31

27 E 28 FEV | TEATRO | CARTAS DE DAMASCO 32

MARÇO
MAR | TEATRO | CENÁRIOS – XIII MOSTRA DE TEATRO DE LOULÉ 36

02 MAR | FESTIVAL | FIMA – ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL COM ELISABETE 
MATOS

37

09 MAR | MÚSICA | LINDA MARTINI 38

10 MAR | HUMOR | PEDRO TOCHAS 39

12, 13 E 14 MAR | FORMAÇÃO | COMPANHIA MUSICALMENTE 40

16 E 17 MAR | DANÇA | FESTA DO TANGO 41

24 MAR | MÚSICA | MAZGANI 42

27 MAR | TEATRO | O BANDO 43

ABRIL
04, 05, 06, 07 E 08 ABR | FESTIVAL | SOM RISCADO – FESTIVAL DE MÚSICA E 
IMAGEM DE LOULÉ

46

13 ABR | FESTIVAL | ENCONTROS DO DEVIR 47

14 ABR | MÚSICA | VIII FITUALLE 48

17 E 18 ABR | MÚSICA | MAPA 49

24 ABR | MÚSICA | RICARDO RIBEIRO CANTA JOSÉ AFONSO 50

26 ABR | DOS SABORES DA CULTURA | JOSÉ LAGINHA 51

28 ABR | FESTIVAL | ENCONTROS DO DEVIR 52

30 ABR | MÚSICA | FILIPE RAPOSO E FILIPE MELO 54

MAIO
04 MAI | FESTIVAL | ENCONTROS DO DEVIR 58

06 MAI | MÚSICA | CÉSAR MATOSO COM RONDA DOS QUATRO CAMINHOS 60

09 MAI | MÚSICA | DAVID FONSECA 62

11 MAI | FESTIVAL | FIMA – ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS 63

12 E 13 MAI | DANÇA | FLAMENCO WEEKEND 64

17 MAI | MÚSICA | DEAD COMBO 65

18, 19 E 20 MAI | CINEMA | 11.ª FESTA DO CINEMA ITALIANO 66

25 MAI | FESTIVAL | ENCONTROS DO DEVIR 67

26 MAI | MÚSICA | CONCERTO DE APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL MED 68

29 MAI | MÚSICA | ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 69

JUNHO
02 JUN | TEATRO | COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL 72

03 JUN | HUMOR | FERNANDO ALVIM 74

07 JUN | CONVERSAS À QUINTA | EUNICE MUÑOZ 75

09 JUN | MÚSICA | DINO D’SANTIAGO 76

16 E 17 JUN | MÚSICA | PEDRO ABRUNHOSA 77

22 JUN | MÚSICA | AUREA COM BERTÍLIO SANTOS 78



Pintava a cara com a mesma arte de quem escuta o sofrimento 
alheio e o transforma em esperança. Aplaudiam-lhe as 

performances com sorrisos do tamanho de um triplo mortal sobre 
a jaula dos leões mas com a leveza do toque de pernas da bailarina 

de circo. Um dia ao pintar a cara decidiu falar, contar histórias, 
questionar os atos e mudar pensamentos, levantou os punhos 
e apelou às consciências. Invocou mestres, referiu filantropos, 

artistas, filósofos, pensadores. Planeou uma revolução e apagou 
incêndios. Pintou-se de verdade pela primeira vez e sorriu. 

Acharam-no demasiado sério e o circo fechou pois o palhaço já 
não tinha piada.

‘Lágrima’ (Martim Santos), in “Histórias e Paralelismos Arte(ficiais)”
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60 minutos ~ 10 € (sem descontos aplicáveis) ~ Público em geral

A Orquestra Clássica do Sul e o Cine-Teatro 
Louletano convidam-no a iniciar o ano de 2018 
com música, e novamente com dois concertos, 
correspondendo assim da melhor maneira à 
grande adesão de público a esta contagiante 
proposta. 

Os concertos de celebração do Ano Anovo da 
OCS integram-se desta vez num novo ciclo 
musical intitulado “Clássicos na Avenida”. 
Nesta ocasião, a Orquestra apresenta um 
programa mais leve e diversificado, ao gosto do 
grande público, com obras de Dvorák, Elgar, 

Mozart, Rossini, Schubert e Strauss II. E para 
complementar um momento tão especial como 
o que proporcionam os Concertos de Ano 
Novo, a Orquestra Clássica do Sul convida o 
reputado Maestro Robin O’Neill (Reino Unido) 
para assumir a direção deste programa.

Co-produção: Orquestra Clássica do Sul, Teatro 
Tivoli BBVA (Lisboa) e Câmara Municipal de Loulé/ 
/Cine-Teatro Louletano

~ MÚSICA ~
01 janeiro 2018 – segunda-feira – 16h00 e 18h00

CONCERTOS DE ANO NOVO

ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL
CICLO CLÁSSICOS NA AVENIDA

3 horas ~ Entrada gratuita ~ M/06

Os cânticos natalícios, bem como as canções 
ligadas ao Ano Novo e aos Reis, possuem 
uma expressão muito significativa na cultura 
popular algarvia, reflexo de diversas perceções 
mentais e simbólicas do universo religioso e das 
formas como o povo assimilou e reinventou os 
conteúdos bíblicos e as tradições orais ao longo 
do tempo. 

Um pouco por todo o Algarve, da serra ao 
mar, ecoam vozes que, aquecidas por uma 
fé fortemente enraizada ou pelo prazer do 
convívio social e do desafio criativo e 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.

O Cine-Teatro volta a acolher este encontro de 
partilha musical em que participam: Grupo de 
Janeiras da AGAL/Rancho Folclórico Infantil e 
Juvenil de Loulé, Charola das Barreiras Brancas, 
Grupo de Janeiras de São Sebastião, Charola dos 
Machados, Charola da Casa do Povo de Santa 
Catarina da Fonte do Bispo e Charola “Aldeia 
Branca” (Estoi).

Organização: Associação Grupo dos Amigos de 
Loulé / Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine- 
-Teatro Louletano 

~ MÚSICA ~
07 janeiro 2018 – domingo – 15h00

ENCONTRO DE CHAROLAS 
E JANEIRAS DE LOULÉ
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Numa ótica de descentralização espacial da 
sua programação, e procurando enriquecer a 
oferta cultural em zonas menos contempladas 
pela mesma na chamada “época baixa”, o 
Cine-Teatro Louletano apresenta um concerto 
intimista com o prestigiado instrumentista 
Ricardo J. Martins em Querença, numa parceria 
com a Fundação Manuel Viegas Guerreiro. 

Ricardo J. Martins, jovem são-brasense a residir 
em Loulé, apresenta o seu segundo disco de 
Guitarra Portuguesa instrumental intitulado 
Cantos e Lamentos, lançado pela editora 
Espanhola “Música Fundamental”. Ricardo faz 
parte da nova geração de músicos de Guitarra 

Portuguesa que tem raízes noutros mundos 
musicais e também dos poucos guitarristas 
que compõe peças para este instrumento tão 
português.

O guitarrista teve o privilégio de partilhar o 
palco com grandes nomes da poesia e teatro, 
como por exemplo: Ângela Pinto, Maria do 
Céu Guerra, José Fanha, Irene Flunser Pimentel 
(Prémio Pessoa 2007); e também da música, 
como Marco Rodrigues, Pedro Moutinho, 
Diamantina, Filipa Cardoso, Isabel de Noronha, 
Ilda Maria, Ana Sofia Varela e Viviane. Com 
Viviane participou também nas sessões de 
gravação dos discos Dia Novo e Confidências, 

~ MÚSICA ~
13 janeiro 2018 – sábado – 21h30

Fundação Manuel Viegas Guerreiro (Querença)

RICARDO J. MARTINS 
CANTOS E LAMENTOS

90 minutos ~ 5 € ~ M/06

nos temas: “Do Chiado Até ao Cais”, “Era a Voz 
que Salvava” e “Fado do Beijo”, sendo que dois 
destes temas foram singles. Apresentou ainda 
a sua música além-fronteiras, em Espanha, 
França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha, 
Luxemburgo, Sérvia, Canadá, Estados Unidos e 
Cabo Verde.
 
Neste novo disco conta apenas com 
composições próprias e mistura um pouco 
das suas influências musicais em composições 
feitas para Guitarra Portuguesa de Lisboa e 
Guitarra Portuguesa de Coimbra, destacando-se 
os singles “Corre, Corre Corridinho”, “Danças 
na Eira”, “Tocar-te” e “A Guerra Parte 1 – 

Amanhecer”. Ao longo de 11 temas encontram- 
-se raízes da música tradicional, folclore, 
música clássica e do fado, contando o disco com 
participações de instrumentos fora do ambiente 
da guitarra portuguesa, como é o exemplo do 
acordeão, flauta, percussão e contrabaixo com 
arco.

Ricardo J. Martins: guitarra portuguesa / Cláudio 
Sousa: viola / Luís Trindade: baixo e percussões  
Bruno Vítor Martins: contrabaixo / Nelson 
Conceição: acordeão / Ana Figueiras: flauta / Mayte 
Salgueiro: canto lírico

Org.: Cine-Teatro Louletano / Apoio: Fundação 
Manuel Viegas Guerreiro 
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O Cine-Teatro Louletano continua a apostar no 
lançamento de novos desafios a projetos musicais 
locais, juntando-os a reconhecidos nomes do 
panorama nacional. Desta vez, privilegiamos 
os universos do jazz/música improvisada e da 
música tradicional, proporcionando um encontro 
inédito entre a prestigiada cantora Maria João e as 
irreverentes Moçoilas, grupo de três mulheres que 
interpretam a capella canções do sul do país. Será 
um cruzamento de diversas latitudes musicais em 
que tradição e contemporaneidade se interpenetram 
para originar novas e surpreendentes leituras e 
abordagens. 

A carreira de Maria João tem sido pautada pela 
participação nos mais conceituados festivais de 

música do mundo. Um percurso iniciado na Escola 
de Jazz do Hot Clube de Portugal e que, em poucos 
anos, extrapolou fronteiras, fazendo de Maria João 
uma das poucas cantoras portuguesas aclamadas no 
estrangeiro. O reconhecimento oficial da divulgação 
da cultura portuguesa pelo mundo valeu-lhe a 
comenda da ordem do Infante D. Henrique pelas 
mãos do presidente Jorge Sampaio. É também a 
única artista portuguesa a ter sido nomeada para o 
European Jazz Prize juntamente com Jamie Cullum e 
Bobo Stenson.

Possuidora de um estilo único, tornou-se num 
ponto de referência no difícil e competitivo campo 
da música improvisada. Uma capacidade vocal 
notável e uma intensidade interpretativa singular 

~ MÚSICA ~
14 janeiro 2018 – domingo – 17h00

CONCERTO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA TEMPORADA

MARIA JOÃO COM MOÇOILAS
CICLO O LONGE É AQUI (X)

120 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

valeram-lhe não só o reconhecimento internacional 
como a figuração na galeria das melhores cantoras 
da atualidade. Unânimes no aplauso, crítica e 
público nomearam-na “uma voz levada às últimas 
consequências”, declarando-a “uma cantora que não 
pára de evoluir”.

...os cantos do Sul, nas vozes das mulheres que 
regressam com a Primavera, com o Inverno à volta 
do braseiro ou com o estio do Verão. Regressam 
sempre. São mulheres e dão vozes a uma serra onde 
o canto sempre foi muito mais feminino. Com 
elas continua, e agora de uma forma ainda mais 
meticulosa, a enorme necessidade de recuperar 
o canto do Algarve, esquecido ou escondido no 
tempo… O som emergente renasce da necessidade 
de se continuar a fazer ouvir e afirmar as sonoridades 
de base, da raiz, da terra. O público seguidor destas 
canções ao sul, deste grito soltado para fora, mantém- 
-se ligado porque também nele surge a sensibilidade 
daquilo que pode ser tangencial com a identidade ou 
com a curiosidade da região que o acolhe.

Elas trazem a alma dos cantos da serra – e dos cantos 
da terra, e de muitos outros temas inspirados aí, nos 
seus tons, nos seus sons e cheiros, na sua voz para 
fora que ecoa e se transporta. Moçoilas é uma atitude, 
é uma alma, sentida de dentro, manifestamente 
afirmativa, alegre e feminina. É um canto solto com 
harmonias doces, duras e simples. A responsabilidade 

de assegurar este espaço/tempo musical e cultural 
– que tem sido manuseado e cuidado ao longo do 
tempo por Mulheres que se assumiram Moçoilas e 
nele deixaram um pouco de si para a continuidade 
deste projeto – é agora de Inês Rosa, Margarida 
Guerreiro e Teresa Silva.

Este trio de mulheres repega muitos dos antigos 
temas e enriquece-os com a sua energia própria, 
modificando uns, apropriando-se de outros e 
preparando caminho para novas melodias, novas 
canções. Este terceiro ciclo elíptico reequaciona e 
portanto reconstrói e faz evoluir este grupo para uma 
outra dimensão que é simultaneamente uma mesma 
e diferente sonoridade. Estas Mulheres transportam 
dos seus percursos individuais e dos seus contrastes 
as tonalidades musicais e as cumplicidades que fazem 
soar uma harmonia enlaçada.

Participa ainda neste espetáculo o reconhecido 
percussionista Quiné Teles, estando a direção 
musical do mesmo confiada aos prestigiados João 
Frade (acordeão e eletrónica) e João Farinha (Fender 
Rhodes e sintetizadores).

Este concerto será precedido da apresentação das 
propostas artísticas que integram a programação do 
Cine-Teatro para o período entre janeiro e junho de 
2018.  
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Ver programa específico

“Monstrare”, palavra latina que significa tornar 
algo visível, ou denunciar, dá novamente o mote 
para a 4.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 
2018. 

Além da apresentação de filmes (curtas e longas 
metragens), centrada sobretudo na produção 
rodada em Loulé e noutros pontos da região 
algarvia, haverá ainda espaço para conferências 
e masterclasses com reconhecidos atores e 
realizadores, bem como conversas abertas aos 
interessados desta área e ao público em geral 
em torno da criação cinematográfica e dos seus 
desafios de futuro.  

~ CINEMA ~
18, 19 e 20 Janeiro – quinta-feira a sábado

MONSTRARE
IV MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA SOCIAL

80 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável

O conhecido humorista tem surpreendido 
os portugueses com vários produtos da sua 
mente insana. Ora com chinesices, ora com as 
Marias, ou até mesmo com banhos públicos 
acompanhado de celebridades, nunca se sabe o 
que esperar do comediante. “O Melhor do Pior” 
é o seu mais recente trabalho desenvolvido para 
os palcos e fala do seu último ano...

António Raminhos nasceu no ano de Cristo 
de 1980, curiosa e exatamente 38 anos e 152 
dias depois de Eusébio e cinco anos e 142 dias 
antes de Cristiano Ronaldo. Não era o filho 
preferido de seus pais. A mãe queria uma 
menina, o pai um Mercedes 200 D, mas devido 
às ancas estreitas da mulher contentou-se com 
o rapaz. António Raminhos sempre foi um 
miúdo pacato. Desde cedo que mostrou a sua 

queda para pensamentos idiotas e associações 
mentais ridículas, que lhe valeram o apelido 
de “o estúpido lá de casa”. Aos 18 anos entrou 
na faculdade, depois voltou a sair, até porque a 
porta não era aquela. Estudou jornalismo, foi 
redator do jornal A Capital durante dois anos e 
de um programa na RTP1, mas falar a verdade, 
ser sério e rigoroso não era com ele. Por isso 
dedicou-se ao humor… ou como ele chama: “a 
tentativa de fazer piadolas”.

Ainda assim sobra-lhe tempo para atuar em 
bares, auditórios, ter uma crónica mensal na 
revista Maxmen, participar em programas de 
televisão na SIC, RTP, Benfica TV e escrever 
sketches de humor para vários programas 
(embora não possa revelar quais por vergonha).

~ HUMOR ~
21 janeiro 2018 – domingo – 17h00

ANTÓNIO RAMINHOS
O MELHOR DO PIOR
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A Mostra de Cinema da América Latina regressa 
para a sua oitava edição e, depois da estreia 
em Lisboa, no Cinema São Jorge, estende-se 
novamente a Loulé, apresentando algumas das 
mais recentes propostas cinematográficas do 
cinema latino-americano.

Da Argentina, pela mão do realizador Iván 
Fund, vêm, inspiradas na vida e obra de Juan 
José Saer, três histórias que se sedimentam 
numa espécie de conto policial disperso: 
Toublanc. O México está em chamas, mas as 
personagens de Minotauro, de Nicolás Pereda, 
dormem profundamente. Trata-se de uma 
peça de câmara incandescente que observa três 
personagens ao longo de tardes lânguidas, de 
sonolência, de sonhos. Por seu lado, o jovem 

cineasta mexicano Pablo Gutiérrez realiza, com 
La tierra aún se mueve, um estudo paisagístico 
envolvente com imagens digitais coloridas de 
alto contraste e sons evocativos.

Marcela Zamora revisita no seu premiado 
documentário Los ofendidos memórias difíceis 
de captura e tortura durante a guerra civil 
salvadorenha, e pessoas que buscam não a 
vingança mas tão-só a reposição da verdade. 

Do Chile chega El pacto de Adriana, outra 
abordagem documental, da realizadora Lissette 
Orozco, desta feita sobre os criminosos da 
ditadura, identidades e ficções, sonhos e 
pesadelos, e mais uma vez questionando a 
verdade histórica. 

~ CINEMA ~
25, 26, 27 e 28 janeiro 2018 – quinta-feira a domingo

VIII MOSTRA DE CINEMA 
DA AMÉRICA LATINA

3 € ~ Público em geral

Alba, de Ana Cristina Barragán, fala-nos de 
uma criança de 11 anos e do seu percurso 
precoce e difícil, desde a sua timidez, o primeiro 
beijo, as visitas à mãe no hospital, a ternura das 
tentativas do seu pai Igor em aproximar-se, ao 
bullying na escola – estímulos que marcam o 
seu caminho para a adolescência e a aceitação 
de si mesma. O brasileiro Jonathas de Andrade, 
por seu lado, brinda-nos com um curto 
documentário, O peixe, em torno de uma vila 
de pescadores onde existe o ritual de abraçar os 
peixes na hora de pescar – uma película sobre 
um rito de passagem, entre afeto, solidariedade 
e violência. 

A fechar esta Mostra, da República Dominicana 
vem Santa Teresa y otras historias, girando em 
torno de crimes e abusos cometidos contra 
mulheres e trabalhadores numa cidade fictícia, 
e assumindo-se como uma história moderna, 
na encruzilhada do melhor cinema de ficção e 
documental. 

PROGRAMA

25 jan | 21h00
Toublanc, de Iván Fund (Argentina, 100’)

26 jan | 21h00
Minotauro, de Nicolás Pereda (México, 56’)
La tierra aún se mueve, de Pablo Chavarría Gutiérrez 
(México, 68’)

27 jan | 17h00
Los ofendidos, de Marcela Zamora (El Salvador, 85’)
21h00
El pacto de Adriana, de Lissette Orozco (Chile, 96’)

28 jan | 17h00
Alba, de Ana Cristina Barragán (Equador, 98’)
21h00
O peixe, de Jonathas de Andrade (Brasil, 23’)
Santa Teresa y otras historias, de Nelson Carlo De Los 
Santos Arias (República Dominicana/México, 65’) 

Organização: Casa da América Latina (Lisboa)
Co-apresentação: Cinema São Jorge e Cine-Teatro 
Louletano



Usava um casaco de cauda e gostava de fazer relógios 
embora nunca tivesse entendido o tempo. Um dia, à pressa, 
tropeçou em dois livros de magia e tentou fazer aparecer um 
teatro inteiro de uma só vez. Apenas lhe apareceu um rato 
mecânico, o qual acabou por adotar. Construiu então um 
relógio de madeira gigante e começou a utilizar engenhos 

para fazer truques de magia, construindo-os como se fossem 
as pequenas máquinas que apontam os segundos, usando 
a minúcia de um cirurgião metálico à procura da fonte da 
juventude. Já velho percebeu finalmente que o tempo não 
existia e que se tinha tornado imortal sem perceber muito 

bem o porquê da coisa. Reformou-se feliz.

‘Lágrima’ (Martim Santos), in “Histórias e Paralelismos Arte(ficiais)” FEVEREIRO
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Há muito que os seus seguidores esperavam 
pelo regresso do cantor e compositor Fausto 
Bordalo Dias a terras do sul, depois de um 
longo interregno. Acontece agora no Cine- 
-Teatro Louletano, num concerto que se espera 
muito especial, no âmbito do 30.º aniversário 
da elevação de Loulé a cidade, e em que 
o incontornável músico irá fazer a última 
apresentação pública do espetáculo “A Trilogia”, 
baseado em três discos icónicos da música 
popular portuguesa: Por este rio acima, Crónicas 
da terra ardente e Em busca das montanhas 
azuis.  

Embora nascido a bordo do navio “Pátria”, em 
viagem entre Portugal e Angola, Fausto foi 

registado em Vila Franca das Naves, Trancoso, 
em 1948. Foi ainda na antiga província 
ultramarina portuguesa que formou a sua 
primeira banda, “Os Rebeldes”. À musicalidade 
da sua origem beirã, assimilou os ritmos 
africanos, a que juntaria, mais tarde, os das suas 
origens lusas.

Regressa à metrópole, Lisboa, aos 20 anos e 
prossegue os seus estudos licenciando-se 
em Ciências Políticas e Sociais no então 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina (atual ISCSP). Lança então o seu 
primeiro álbum, Fausto, com o qual venceu o 
Prémio Revelação em 1969.

~ MÚSICA ~
01 fevereiro 2018 – quinta-feira – 21h30

FAUSTO
A TRILOGIA 

75 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Nas voltas e contradanças do movimento 
associativo lisboeta, Fausto aproxima-se e 
priva de perto com nomes como José Afonso, 
Adriano Correia de Oliveira e Manuel Freire, 
para além dos exilados José Mário Branco e Luís 
Cília. 

Autor de 12 discos, gravados entre 1970 e 2011 
(dez de originais, uma compilação regravada 
e um disco ao vivo), é presentemente um 
importante nome da música portuguesa e da 
música popular em particular, sendo a sua 
obra revisitada por nomes como, entre outros, 
Mafalda Arnauth, Né Ladeiras, Teresa Salgueiro, 
Cristina Branco ou Ana Moura.

O seu último álbum, Em busca das montanhas 
azuis, editado em 2011, venceu o Prémio 
Amália 2012, foi Disco de Ouro e integra/ 

/fecha a trilogia do compositor sobre a diáspora 
lusitana composta pelos já aludidos discos Por 
este rio acima (1982) e Crónicas da terra ardente 
(1994). 

Fausto compõe cada álbum de originais como 
quem conta uma história, da primeira à última 
canção. Dizem os seus admiradores que cada 
um dos seus discos devia ser escutado “de 
guião em punho”, como quem vai à ópera. 
O reconhecido compositor destaca-se ao 
longo da sua carreira pela sagacidade com 
que sempre abordou a música. Com base 
no desenvolvimento e estilização da rítmica 
tradicional portuguesa, a que sempre juntou 
uma escrita poética e muito cuidada, o 
percurso de Fausto é único no universo musical 
português. 
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O I Festival A&A | Acordeão & Algarve em Festa 
acontece em fevereiro de 2018 em três palcos 
do centro e sotavento algarvios: 03 de fevereiro 
no Cine-Teatro Louletano, 24 de fevereiro 
no Auditório de Albufeira e 25 de fevereiro 
no Teatro das Figuras em Faro. O projeto 
visa a articulação entre valores nascidos na 
região – tais como Gonçalo Pescada, a cantora 
Joana Godinho e a Algarve Camerata – com 
talentos nacionais e internacionais como La 
Ideal – Orquestra de Tango Argentina (Porto) 
e Richard Galliano (França), contribuindo 
assim para o aumento da qualidade da 
produção artística regional e igualmente para 

a difusão nacional e internacional da Marca 
Algarve, enquanto território artístico ligado ao 
Acordeão.

A inauguração do Festival A&A em Loulé 
insere-se nas comemorações do Dia do 
Município de Loulé e pretende dinamizar o 
mundo do Tango, considerado Património 
Cultural Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO desde 2009, com um concerto 
(seguido de Milonga) com a prestigiada La Ideal 
– Orquestra Típica de Tango, que irá promover 
ainda uma aula aberta de iniciação ao Tango 
Argentino. 

~ MÚSICA ~
03 fevereiro 2018 – sábado – 10h30 às 12h30 (workshop)

03 fevereiro 2018 – sábado – 21h30 (espetáculo) | 22h50 (milonga)

LA IDEAL
ORQUESTRA TÍPICA DE TANGO

(INAUGURAÇÃO FESTIVAL A&A | ACORDEÃO & ALGARVE EM FESTA)

Workshop: 15 € (bailarino) e 25 € (par de bailarinos) ~ M/15 
Espetáculo: 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável
O workshop requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

La Ideal é uma orquestra formada em setembro 
de 2013 na cidade do Porto com o duplo 
propósito de recriar a música de dança das 
milongas tradicionais e apresentar em concerto 
música de compositores como Piazzolla e 
Rovira. Com uma formação simultaneamente 
típica e original – flauta, violino, contrabaixo, 
bandoneon e piano –, La Ideal tem um som e 
uma paleta tímbrica únicos. É composta por 
músicos de excelente qualidade, alguns também 
dançarinos de tango. Nos seus espetáculos a 
orquestra recria a intimidade e expressividade 
típicas da atmosfera dos salões de tango de 
Buenos Aires. Tocou em festivais de tango 
na Europa, ao lado dos mais conceituados 
bailarinos de tango internacionais. La Ideal tem 
realizado múltiplas apresentações em Portugal, 
Espanha, Itália e Alemanha.

Alejandro Szabo: bandoneon / Jorge Salgado 
Correia: flauta (e bailarino) / David Wyn Lloyd: 
violino / Francisco Monteiro: piano / Daniel Aires: 
contrabaixo / Joana Sampaio: bailarina / Convidada 
especial: Joana Godinho (canto)

Organização & apoios: Academia de Música de 
Lagos / Projeto co-financiado pelo Fundo da União 
Europeia CRESC ALGARVE 2020 – Programa 
Operacional Regional do Algarve e inserido no 
Programa 365 Algarve, estrutura financiada pelo 
Turismo de Portugal, com o apoio do Município de 
Loulé

every day counts
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“Actores será uma criação colectiva constituída 
enquanto plataforma de reflexão sobre o 
trabalho de actor nas suas variadas formas 
de expressão. Um espectáculo feito através 
dos relatos autobiográficos, mais ou menos 
diarísticos, de cada um dos intérpretes, a 
partir de textos por si representados ao longo 
dos anos, associando pulverizações narrativas 
de grandes clássicos com textos de novela, 
anúncios de rádio ou TV. Ao todo, serão 
mais de 40 textos de diferentes autores que 

constituirão uma dramaturgia paralela e um 
olhar retrospectivo sobre a vida de cada um dos 
intérpretes. 

Muitas vezes, nos períodos de ensaio do 
espectáculo que encenava, via os actores 
nos camarins ou nos intervalos de almoço 
a decorarem ‘linhas’ para novelas ou séries 
de televisão, aproveitando o pouco tempo 
disponível de descanso para trabalharem outro 
texto. No início achava aquilo desconcertante 

~ TEATRO ~
16 fevereiro 2018 – sexta-feira – 21h30

ACTORES
ENCENAÇÃO DE MARCO MARTINS

COM BRUNO NOGUEIRA, LUÍSA CRUZ,  
MIGUEL GUILHERME, NUNO LOPES E RITA CABAÇO

 90 minutos (aprox.) ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável

– incomodava-me, posso até dizer que me 
causava um certo ciúme, o facto de os actores 
não estarem exclusivamente concentrados no 
‘nosso’ trabalho, no espectáculo que estávamos 
a erguer, dispersando-se e consequentemente 
desperdiçando os seus recursos numa 
espécie de ‘segundo emprego’ que me parecia 
totalmente vazio e supérfluo.

Com o passar do tempo, habituei-me a respeitar 
aquelas ‘traições’ e a percepcioná-las como 
inevitáveis. Comecei a falar abertamente com 
os intérpretes sobre essa necessidade, sobre os 
‘outros trabalhos’. Comecei a ter curiosidade em 
espreitar as tais linhas que liam nos intervalos 
dos nossos ensaios. Com o passar do tempo, 
começámos a falar da possibilidade de fazer um 
espectáculo que falasse precisamente sobre isso. 
Com o passar do tempo, nasceu a vontade de 
fazer Actores.”

Marco Martins 

Encenação e dramaturgia: Marco Martins / Apoio 
dramatúrgico: Alexander Gerner / Assistência de 
encenação: Guilherme Branquinho e Rita Quelhas  
Direção de produção: Mariana Brandão / Actores/ 
/co-criadores: Bruno Nogueira, Luísa Cruz, Miguel 
Guilherme, Nuno Lopes, Rita Cabaço / Espaço 
cénico: Fernando Ribeiro / Desenho de luz: Nuno 
Meira / Sonoplastia: Sérgio Milhano / Figurinos: 
Isabel Carmona / Residência artística: Oficina/Centro 
de Criação de Candoso / Apoio: Fundação D. Luís I e 
Câmara Municipal de Cascais 

Co-produção: Arena Ensemble, Teatro Nacional 
São João, Centro de Arte de Ovar e São Luiz Teatro 
Municipal
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75 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Depois da aclamada estreia deste novo projeto em 
novembro de 2017 no Centro Cultural de Belém 
no âmbito do Misty Fest, o contagiante maestro, 
compositor e pianista Rui Massena regressa a Loulé 
para apresentar, pela primeira vez no Algarve, este 
novo conceito/formato de espetáculo. 
 
A Rui Massena Band nasceu de uma plataforma de 
experimentação para lá do universo mais clássico. 
O recurso à eletrónica de vanguarda servirá para 
a criação de um universo sonoro em que o piano 
continuará a servir de guia, mas em que novas 
organizações sonoras entram em jogo. Algumas 
destas composições farão parte do seu novo disco a 
lançar em 2018.

Depois do concerto em Madrid, onde a crítica o 
colocou ao nível de nomes importantes da atual cena 

clássica moderna como Philip Glass, Michael Nyman 
ou Wim Mertens, e da ainda mais recente compilação 
Fragments of Harmony – A Collection, lançada pela 
Deutsch Grammophone, em que um tema seu surge 
lado a lado com nomes como Ludovico Einaudi, 
Max Richter ou Ólafur Arnolds, Rui Massena parece 
definitivamente querer abraçar este universo musical 
designado como Neo-Clássico ou New Age.

Esta tournée da Rui Massena Band integra seis 
concertos em salas muito especiais para o músico: 
Centro Cultural de Belém (Lisboa), Casa da Música 
(Porto), Convento de são Francisco (Coimbra), 
Theatro Circo (Braga), Cine-Teatro Louletano 
(Loulé) e Teatro Micaelense (Ponta Delgada).

~ MÚSICA ~
18 fevereiro 2018 – domingo – 17h00

RUI MASSENA BAND

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

A abrir esta rubrica regular em 2018, o Cine- 
-Teatro tem o prazer e a honra de acolher um dos 
mais aclamados musicólogos e comunicadores 
portugueses, o contagiante Prof. Paulo Lameiro, 
que vem a Loulé falar-nos sobre o papel da 
música na infância e sobre os projetos/dinâmicas, 
reconhecidos nacional e internacionalmente, que tem 
desenvolvido, sobretudo na área dos concertos para 
bebés. 

Paulo Lameiro nasceu em 1965, em Pousos, concelho 
de Leiria. Fez os primeiros estudos de música 
na Filarmónica da sua aldeia natal. Tem o Curso 
Superior de Canto do Conservatório Nacional como 
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e é 
licenciado em Ciências Musicais pela Universidade 
Nova de Lisboa e pós-graduado em Etnomusicologia 
também pela UNL. Foi Vice-Presidente da Escola 
de Música do Conservatório Nacional em Lisboa e 

membro da Direção, e integrou o Conselho Científico 
do Instituto de Etnomusicologia da Universidade 
Nova de Lisboa. 

Foi fundador da Escola de Artes SAMP, onde 
desenvolve atualmente vários programas no âmbito 
da pedagogia musical e dos efeitos terapêuticos da 
Música com bebés, idosos, reclusos, doentes mentais, 
pessoas com deficiência, colaborando ainda com o 
serviço de pediatria do Hospital de Santo André. 

Paulo Lameiro foi fundador e maestro titular da 
Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima.

É pai do Simão e da Natércia, tendo como 
passatempo a criação de carpas Koi, para quem gosta 
de olhar calma e demoradamente.

~ CONVERSAS À QUINTA ~
22 fevereiro 2018 – quinta-feira – 21h00

PAULO LAMEIRO 
MUSICALMENTE: PORQUE MUITO ANTES DE OS HOMENS 

ORGANIZAREM OS SONS, OS SONS ORGANIZARAM OS HOMENS
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70 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Al-Bashirah é um grupo de música árabe 
composto por músicos de Marrocos e Síria, 
reunindo as diferentes escolas de música 
andalusí e as diferentes culturas musicais do 
mundo árabe. O grupo dispõe de um amplo 
repertório composto por nubas de música 
andalusí, as muwashawat sírias, música 
espiritual sufi e as mais belas melodias turcas.

Al-Bashirah faz-se acompanhar do bailarino 
sírio Rifai Hambrouch, que interpreta 
magistralmente a dança espiritual sufi dervish 
e a dança tradicional do Egipto denominada 
tanora.

Rifai Hambrouch: dança espiritual sufi & tanora 
Mahmoud Fares: voz e percussão / Houssam 
Hammoumi: nay e alaúde árabe / Zead Khawan: 
kanún / Salah Sabbagh: darbouka, rik e bendir

~ MÚSICA ~
23 fevereiro 2018 – sexta-feira – 21h30

18.º FESTIVAL AL-MUTAMID

AL-BASHIRAH

45 minutos ~ 3 € ~ bebés dos 0 aos 36 meses
(lotação limitada)

Requer inscrição prévia,  limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

São saxofones, clarinetes e berimbaus. Também 
cavaquinhos e outros sons da terra. Muitas 
chupetas, sorrisos e olhos de espanto. Viagens 
por Mozart, Bach e Monteverdi, que embalam 
avós ao colo dos netos. Um acordeão espreita 
uma bailarina atrevida. Os cantos não têm 
palavras, mas estas contam muito pouco das 
emoções partilhadas entre intérpretes e bebés.

Há quem chegue em busca do efeito Mozart 
ou de uma história musical, encontra um 
silêncio cheio de sons. Às vezes um pássaro. Há 
quem entre em palco com vontade de dançar 
e bater palmas, e surpreende-se com a vontade 
de contemplar. Os olhos abraçam ouvidos e 
aninham-se perante aquelas fadas que cantam 
músicas diferentes. Num ápice, intenso, acabou-
se o concerto.

~ MÚSICA ~
25 fevereiro 2018 – domingo – 10h00 e 11h00

CONCERTOS PARA BEBÉS 
O MELHOR 1.º CONCERTO

COMPANHIA MUSICALMENTE
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O ciclo “Estórias silenciosas” está de volta para 
apresentar mais uma criação performativa que 
cruza a Sociologia, a Cultura e as Artes do Palco 
para abordar e questionar temas atuais ligados às 
sociedades contemporâneas, neste caso o papel e 
visão da Mulher em diferentes culturas.   

Cartas de Damasco é um projeto criado a partir 
da correspondência entre a criadora e autora Ana 
Lázaro e uma jovem que cresceu e vive em Damasco 
(Síria), Leen Rihawi. Inspira-se na troca real de cartas 
entre estas duas mulheres, que vivem em lugares 
inversos do ponto de vista cultural, social e político. 
Em cena constrói-se um lugar que balança entre a 
realidade e a ficção. 

Mais do que traçar um discurso expositivo sobre 
acontecimentos que nos são narrados quase 

diariamente acerca do conflito que persiste no 
Médio-Oriente, o espetáculo convida o público 
(jovens e adultos) a descobrir cumplicidades entre as 
palavras que atravessam o globo, abrindo um espaço 
onde procuramos explorar a necessidade de repensar 
o olhar sobre o mundo e os outros, e entender 
desafios globais sob um ponto de vista pessoal e 
humano.

Direção artística, encenação e dramaturgia: Ana 
Lázaro (inspirada nas cartas e testemunhos com Leen 
Rihawi, a partir da Síria) / Interpretação: Ana Sofia 
Paiva, Vasco Ribeiro Casais / Música e espaço sonoro: 
Vasco Ribeiro Casais / Direção técnica: Hugo C. 
Franco / Apoio à cenografia: Helena Abreu / Apoios: 
Fundação Calouste Gulbenkian, TE-ATO Leiria
 

~TEATRO ~
27 e 28 fevereiro 2018 – terça e quarta-feira (escolas)

28 fevereiro 2018 – quarta-feira – 21h30 (público em geral)

CARTAS DE DAMASCO
DE ANA LÁZARO

CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (II)

60 minutos ~ 2 € (escolas) e 3 € (público em geral) ~ M/10



Amava um unicórnio de cristal mas na vida real só existiam 
cavalos de carne. Como prova disso, no dia mais solitário 
da sua vida conheceu um homem de feições equestres que 

tentou beijá-la, dizendo-lhe que alguém tão estranho nunca 
iria arranjar par. Nervosa, deixou cair o unicórnio ao chão, 
que se estilhaçou em mil pedaços. Chorou tanto que as suas 
lágrimas criaram um rio de cristais por onde desapareceu 
deixando rastro. Chamamos-lhe Via Láctea e cheira a loja 

perfume.

‘Lágrima’ (Martim Santos), in “Histórias e Paralelismos Arte(ficiais)”

MARÇO

MAR | TEATRO | CENÁRIOS – XIII MOSTRA DE TEATRO DE LOULÉ 36
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37

09 MAR | MÚSICA | LINDA MARTINI 38

10 MAR | HUMOR | PEDRO TOCHAS 39

12, 13 E 14 MAR | FORMAÇÃO | COMPANHIA MUSICALMENTE 40

16 E 17 MAR | DANÇA | FESTA DO TANGO 41

24 MAR | MÚSICA | MAZGANI 42

27 MAR | TEATRO | O BANDO 43
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75 minutos ~ 20 € (sem descontos aplicáveis) ~ Público em geralVer programa específico

O Cenários 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 a apresentar pelas várias 
companhias participantes – criações originais 
concebidas especificamente para a sua estreia 
na Mostra – têm lugar no Cine-Teatro e em 
vários espaços das freguesias do concelho, 
disseminando e descentralizando assim a 
oferta cultural camarária no sentido da criação 
de novos públicos e de consolidação dos já 
habituais seguidores da prática teatral. 

~ TEATRO ~
março 2018

CENÁRIOS
XIII MOSTRA DE TEATRO DE LOULÉ

“Os Sons do Destino” é o concerto de abertura 
do FIMA – Festival Internacional de Música do 
Algarve 2018. A presença de uma das sopranos 
portuguesas de maior prestígio internacional, 
Elisabete Matos, combinada com o dramatismo 
da música de R. Wagner e a veia inspiradora 
de Tchaikovsky, tornam este programa muito 
especial.

Os “Wesendonck Lieder”, para além de 
serem uma obra-prima do repertório vocal, 
constituem uma declaração de amor do 
compositor a Mathilde Wesendonck, sua futura 
esposa. Esta obra serviu também de “estudo” 
para uma das suas mais pungentes óperas: 
“Tristão e Isolda”. 

Considerada pelo compositor como uma das 
suas melhores obras, a “Quarta Sinfonia” de 
Tchaikovsky, com o cognome “Destino”, foi 
dedicada a Mme. Von Meck, sua melhor amiga 
e importante mecenas, por quem desenvolveu 
uma relação platónica quase obsessiva.

Este programa pretende agradar tanto aos 
aficionados do canto lírico como aos amantes 
da música sinfónica, e promove uma abordagem 
transversal entre poesia e música. 

Organização: Orquestra Clássica do Sul / Apoio: 
Programa 365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano

~ FESTIVAL ~
02 março 2018 – sexta-feira – 21h00 

FIMA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DO ALGARVE

ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 
COM ELISABETE MATOS

every day counts
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75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável

80 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

A banda lisboeta de rock Linda Martini, 
composta por André Henriques (voz, guitarra), 
Cláudia Guerreiro (baixo), Hélio Morais 
(bateria) e Pedro Geraldes (guitarra), apresenta, 
em absoluta estreia algarvia em Loulé, o seu 
novo disco. 

Em 2003 definiu-se a formação original e 
iniciou-se a composição do que viria a ser a 
primeira demo – 2004 –, mais tarde editada 
como EP – 2006. No entanto, o grupo iniciou-se 
em palcos ainda no ano de 2005.  

Seguiram-se EP’s e discos que criaram um 
núcleo de seguidores que tem acompanhado 
a banda desde o primeiro momento. Olhos 
de Mongol (2006), Marsupial (2008), Casa 
Ocupada (2010), Turbo Lento (2013) e o 
mais recente Sirumba (2016) encontram-se 
certamente entre os registos obrigatórios da 
música portuguesa dos últimos anos.

~ MÚSICA ~
09 março 2018 – sexta-feira – 21h30 

LINDA MARTINI 

Pedro Tochas regressa a Loulé, a um público 
que tão bem o conhece e acarinha, com o 
seu mais recente espetáculo “Pedro Tochas – 
Descobrimentos”. Ao longo da nossa vida não 
paramos de descobrir coisas sobre o mundo 
que nos rodeia e sobre nós próprios. Neste novo 
formato Pedro Tochas revela o que descobriu e 
o que ainda quer descobrir, numa avaliação do 
que é ter quarenta e cinco anos na sociedade 
atual.

Pequenas histórias, divagações e alucinações 
são a base desta proposta, uma mistura de 
stand up comedy e contador de histórias. Boa 
oportunidade para rir com o que vai na alma 
deste descobridor, numa partilha de descobertas 
que mais parece uma conversa entre amigos. 

Autoria e interpretação: Pedro Tochas / Produção e 
design: Raquel Viegas

~ HUMOR ~
10 março 2018 – sábado – 21h30 

PEDRO TOCHAS
DESCOBRIMENTOS 
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Workshop
Nível 1 (nível iniciado): 16 março (18h00 às 19h00) e 17 março (14h30 às 15h30)
Nível 2 (nível médio): 16 março (19h30 às 20h30) e 17 março (16h00 às 17h00) 

Workshop: 15 € (bailarino) e 25 € (par de bailarinos)
Espetáculo: 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável
O workshop requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

3 horas (cada módulo) ~ 9 € (cada módulo) ~ Alunos, educadores, músicos e outros artistas 
e curiosos com interesse pela criação artística dirigida à infância

Cartão de Amigo aplicável
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

Continuando a aposta estratégica, em termos 
programáticos, na arte para a primeira infância 
e, em particular, na componente formativa, 
o Cine-Teatro traz a Loulé o renomado Prof. 
Paulo Lameiro, da Companhia Musicalmente, 
para uma formação sobre música para a 
primeira infância, a qual se dirige a todos os 
profissionais que trabalham neste campo, bem 
como aos alunos universitários desta área. 

Paulo Lameiro falará, numa abordagem 
predominantemente prática, sobre projetos 
artísticos dirigidos a bebés, a importância da 
música do nascimento à morte, a influência de 
Edwin Gordon, a arte enquanto educação, o 
tempo, o corpo e o olhar, os espaços musicais 
habitados pelo ser humano, a creche e o jardim, 
os educadores e os pais na fruição artística, a 
interação com as crianças, a não verbalidade, 
a atitude contemplativa, instrumentos e 
repertórios, e composição coletiva. 

~ FORMAÇÃO ~
12, 13 e 14 março 2018 – segunda a quarta-feira

10h00 às 13h00 (Escola Superior de Educação e Comunicação da UALG)
18h00 às 21h00 (Cine-Teatro Louletano)

MÚSICOS DE FRALDAS
PAULO LAMEIRO (COMPANHIA MUSICALMENTE) Pelo segundo ano consecutivo, o Cine-Teatro 

acolhe a Festa do Tango, especialmente dirigida aos 
inúmeros amantes desta linguagem e imaginário 
artísticos, a qual inclui uma componente formativa 
com workshops para diferentes níveis ministrados 
pelos bailarinos Gastón Godoy e Laura Atienza, bem 
como um espetáculo de tango com o grupo Amores 
Tangos, encerrando com uma milonga. 

Amores Tangos é um grupo da Argentina com quase 
uma década de trajetória. Têm 2 discos editados, 
Orquesta de Carnaval (2011) e Altamar (2013), 
nomeados aos Prémios Estrella de Mar e Carlos 
Gardel 2014, e um DVD, Amores Tangos Vivo, 
premiado como melhor documentário no Festival 

de Cine Marplatense. Este grupo é considerado 
por muitos como “los revolucionarios del tango”, 
no qual mesclam magistralmente a música latino-
-americana, o jazz, a cumbia, os sons balcânicos e 
muita improvisação. 

Em 2016, este grupo foi escolhido por Mick Jagger 
e os músicos dos Rolling Stones para um concerto 
exclusivo e privado em Buenos Aires.

Jose Teixidó: guitarra / Nicolás Perrone: bandoneón  
Juan Tarsia: piano e voz / Seba Noya: baixo / Salvador 
Toscano: percussão + cantora convidada / Gastón 
Godoy & Laura Atienza (baile)     

~ DANÇA ~
16 e 17 março 2018 – sexta-feira e sábado (workshop)

17 março 2018 – sábado – 21h30 (espetáculo) | 22h50 (milonga)

FESTA DO TANGO 
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60 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

“Há quem pense que a arte conversa com o 
presente. Há quem esteja convencido de que é 
ao futuro que a arte endereça a longa carta. Que 
completo engano! A arte é um altar levantado 
aos mortos. Acreditem: está tudo aí. Todos os 
poemas são elegias, mesmo se clandestinas. 
Todos os relatos, literários ou filosóficos, são 
orações fúnebres. Todas as imagens são flores 
para arder junto de um túmulo, ainda que vazio. 
Este disco, The poet’s death, o que é? É um disco 
pop, claro. Mas é um livro de preces; um ritual 
a ser praticado dentro da floresta; o registo de 
uma estrela que atravessou, sem que ninguém 
visse, o céu em vertigem; o apelo sedento dos 
amantes no escuro. É um disco pop, claro. E 
não é só isso. É um manifesto político sobre a 

natureza da arte. É uma declaração de amor 
interminável. Mazgani é o grande cantor da sua 
geração. Quem ainda não o descobriu tem agora 
a oportunidade.” 

José Tolentino Mendonça

O novo disco de Mazgani, em estreia absoluta 
no Algarve, em Loulé, foi co-produzido pelo 
músico e por Peixe (Ornatos Violeta), que 
também contribuiu na gravação de guitarras 
e teclas. Em estúdio Mazgani contou também 
com Victor Coimbra no baixo e Isaac Achega na 
bateria.

~ MÚSICA ~
24 março 2018 – sábado – 21h30 

MAZGANI 
THE POET’S DEATH

Este carro é a Europa. E se a Europa é um carro, 
como é que o conduzimos?

Atores, músicos e bailarinos querem pensar 
sobre os caminhos da Europa, os seus avanços e 
recuos, as acelerações e as grandes derrapagens, 
os acidentes e estragos, as pequenas quedas e 
vitórias neste sinuoso percurso contemporâneo. 

Cruzando diversas linguagens artísticas, 
esta criação resulta do encontro entre atores 
do Teatro O Bando e do Collectif Le Nomade 
Village (Marselha, França), numa co-produção 

entre o Teatro O Bando, o Théâtre Massalia e 
o Collectif Le Nomade Village no contexto do 
projeto europeu Platform Shift +. Depois de 
Palmela, Marseille, Dresden e Budapest, Isto 
não é a Europa apresenta-se em Loulé.

Uma criação coletiva: João Neca, Juliana Pinho, 
Miguel Jesus, Philippe Domengie, Virginie 
Coudoulet, Yoan Mourles / Textos: Henri Michaux  
Criação: Teatro O Bando e Collectif Le Nomade 
Village / Co-produção: Teatro O Bando, Theatre 
Massalia e Collectif Le Nomade Village no âmbito do 
projeto europeu Platform Shift +

~ TEATRO / DANÇA ~
27 março 2018 – terça-feira – 21h30 

ISTO NÃO É A EUROPA
O BANDO 

DIA MUNDIAL DO TEATRO | CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (III)



Gritou jurando fazer a maior obra contemporânea que a sua 
terra jamais vira. Dividiu-se em três e multiplicou as linhas. 

Criou o anti-herói perfeito e deu-lhe vida numa sátira 
mordaz, num poema maior que a própria Divina Comédia. 
O regime não lhe bateu palmas. Penitenciou-se. Tornou-se 

asceta. Prostrou-se e ardeu levando consigo o mundo inteiro 
que tinha criado, sobrando apenas o anti-herói confuso 
e algumas almas mortas sem fim definido. Tornou-se na 

maior obra incompleta jamais vista.

‘Lágrima’ (Martim Santos), in “Histórias e Paralelismos Arte(ficiais)”

ABRIL

04, 05, 06, 07 E 08 ABR | FESTIVAL | SOM RISCADO – FESTIVAL DE MÚSICA  
E IMAGEM DE LOULÉ

46

13 ABR | FESTIVAL | ENCONTROS DO DEVIR 47

14 ABR | MÚSICA | VIII FITUALLE 48

17 E 18 ABR | MÚSICA | MAPA 49

24 ABR | MÚSICA | RICARDO RIBEIRO CANTA JOSÉ AFONSO 50

26 ABR | DOS SABORES DA CULTURA | JOSÉ LAGINHA 51

28 ABR | FESTIVAL | ENCONTROS DO DEVIR 52

30 ABR | MÚSICA | FILIPE RAPOSO E FILIPE MELO 54
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90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicávelVer programa específico

O Som Riscado é um festival que pretende 
fomentar cruzamentos e diálogos criativos entre 
os universos da música e da imagem/artes  
visuais (desenho, fotografia, cinema, arte 
digital/imagem animada, design, entre outras), 
bem como apresentar abordagens exploratórias 
e experimentais, de cariz contemporâneo, em 
torno da arte do som. 
 
Depois de duas edições já realizadas, em que 
deu a conhecer o conceito e as suas principais 
linhas programáticas, o festival regressa para 
uma terceira edição em que aposta novamente 
em concertos e performances, exposições e 
instalações interativas, e ainda nas componentes 
reflexiva e formativa. 

Relativamente à edição inicial, há um reforço 
das propostas interdisciplinares dirigidas aos 
mais pequenos e famílias, continuando ainda 
a reflexão sobre o território louletano numa 
espécie de escuta visualizável que questiona o  
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.

~ FESTIVAL ~
04, 05, 06, 07 e 08 abril – quarta-feira a domingo 

SOM RISCADO
FESTIVAL DE MÚSICA E IMAGEM DE LOULÉ

Abril de 2002. Primavera em Belém. Um grupo 
de homens armados refugia-se num dos locais 
mais sagrados do mundo. São cercados pelo 
exército israelita que ataca com helicópteros, 
tanques e atiradores. No interior do edifício com 
os combatentes há cerca de 200 sacerdotes, freiras e 
civis. O cerco dura 39 dias, paralisando o centro de 
Belém, mantendo dezenas de milhares de pessoa sob 
recolher obrigatório. Dentro da Igreja da Natividade 
os reféns estão com fome e enfraquecendo. O cheiro 
dos corpos não lavados e dos lavatórios destruídos 
mistura-se com o fedor das feridas engangrenadas 
dos feridos. Dois cadáveres decompõem-se numa das 
cavernas da igreja. 

Enquanto o mundo assiste, os guerrilheiros 
enfrentam a questão de continuarem a lutar até ao 
fim ou render-se. Não importa o que escolham, terão 
de deixar as suas famílias e a sua terra natal para 
sempre.

Criação e direção: Nabil Al-Raee e Zoe Lafferty / Texto: 
Nabil Al-Raee / Interpretação: Faisal Abualhayjaa, Alaa Abu 
Gharbieh, Rabee Hanani, Motaz Malhees, Hassan Taha,  
Ghantus Wael / Desenho de luz: Andy Purves / Cenografia: 
Anne Gisle / Música: Dror Feiler e Noor Al-Era / Figurinos: 
Mo Yousef / Vídeo: Mustafa Stati / Fotografia: Baraa 
Shaqawi e Skip Schiel

O Freedom Theatre é um teatro comunitário e centro 
cultural no Campo de Refugiados de Jenin, na parte norte 
da Cisjordânia ocupada.

Espetáculo em língua árabe, com legendas em português e 
inglês. Utiliza luzes estroboscópicas.

4.ª edição Festival “encontros do DeVIR”
Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada por: 
República Portuguesa – Ministério da Cultura | Direção- 
-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada por 365 Algarve/ 
/Turismo de Portugal, Câmara Municipal de Faro, Câmara 
Municipal de Loulé e Câmara Municipal de Lagos / Parceiro 
media: jornal “barlavento”

~ FESTIVAL ~
13 abril 2018 – sexta-feira – 21h30

ENCONTROS DO DEVIR
O CERCO / FREEDOM THEATRE (PALESTINA) 

ESTREIA NACIONAL
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60 minutos ~ 2 € (escolas) e 3 € (público em geral) ~ M/06 e Público em geral3h30 ~ 5 € ~ Público em geral

Este Festival leva já 7 edições que decorreram entre 
os anos de 2000 e 2017. Deram origem a 1 CD e a 
2 DVD’s duplos. Regressa novamente neste ano de 
2018 para a sua 8.ª edição. O Cine-Teatro Louletano 
irá receber 4 Tunas a concurso, numa noite que se 
espera de muita música, boa disposição e espírito 
académico.

A Tuna Universitária Afonsina de Loulé é uma Tuna 
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. Essas 
ideias foram finalmente concretizadas numa reunião 
levada a cabo por cinco estudantes: Carlos Viegas, 
Emiliano Silva, Hugo Lopes, João Rodrigues e Júlio 

Guerreiro. Esse encontro realizou-se no dia 1 de 
janeiro de 1999 (data da fundação da Tuna) num dos 
mais emblemáticos cafés da cidade de Loulé, onde 
em tempos o conhecido poeta Aleixo declamava os 
seus poemas, o Café Calcinha. Desta reunião nasceu 
o Concílio Magno, entidade fundadora da Tuna.

Contando com a preciosa ajuda do amigo Jorge 
Semião, começaram os ensaios e no dia 19 de março 
de 2000 a TUALLE teve a sua primeira atuação oficial 
em Vilamoura. Desde aí a Tuna tem apresentado 
vários espetáculos 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, leva a todos 
os recantos a alegria e a boa disposição algarvia, 
elevando bem alto o nome da cidade de Loulé.

~ MÚSICA ~
14 abril 2018 – sábado – 21h30 

VIII FITUALLE
FESTIVAL INTERNACIONAL  

DA TUNA UNIVERSITÁRIA AFONSINA DE LOULÉ 

MAPA é um projeto multidisciplinar criado 
a partir de histórias de resistência e evasão 
em países e territórios em guerra, como o 
Afeganistão, o Iraque, o Sudão e o povo curdo, 
entre outros. Engloba dois espetáculos distintos: 
um para adultos intitulado “MAPA | estórias 
de mundos distantes” e um para a infância 
intitulado “MAPA | contos e cantos”. Utiliza e 
mistura vários materiais literários, musicais e 
sonoros, audiovisuais e performativos para criar 
uma linguagem cénica comunicante e universal.

Direção artística, criação e interpretação: Fernando 
Mota / Pesquisa e dramaturgia: Francisco Luís 
Parreira / Direção cénica: Caroline Bergeron  
Cenografia: Fernando Ribeiro / Desenho de luz: José 
Álvaro Correia / Operação técnica: Catarina Côdea 
Produção: Violeta Mandillo

Co-produção: São Luiz Teatro Municipal, Teatro 
Aveirense, Cine-Teatro Louletano e Centro de Artes 
de Águeda 
Projeto apoiado pela República Portuguesa – Cultura 
I DGArtes – Direção-Geral das Artes

~ MÚSICA ~
17 e 18 abril 2018 – terça e quarta-feira (escolas)

18 abril 2018 – quarta-feira – 21h30 (público em geral)

MAPA 
DE FERNANDO MOTA

CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (IV)
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120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06
90 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável

“José Afonso, Zeca Afonso: há nomes, como este, 
que não precisam de mais apresentações, mesmo 
na forma mais simples do familiar Zeca que logo 
nos punha perante a sua imagem. Aparentemente 
desajeitado, tímido, hesitante, quando pegava na 
guitarra e soltava a sua voz o mundo como que 
se transformava. Aquele conjunto formado pelo 
homem, a guitarra e o canto fazia com que o público 
se identificasse com as suas palavras. Havia nele 
qualquer coisa do antigo poeta medieval, pondo 
nas suas cantigas uma voz que era dele, mas era 
também de todo um coletivo a cujo sentimento e 
a cujas esperanças dava corpo. Se já antes do 25 de 
abril de 1974 as suas cantigas tinham entrado nessa 
voz comunitária, quando a ‘Grândola’ se ouviu como 
senha para a revolução dos Cravos, ninguém deixou 
de sentir o modo natural com que isso aconteceu. [...] 

Parece incontestável esta escolha de Ricardo Ribeiro, 
como forma não apenas de não apagar essa voz 

inconfundível, mas também para dar a ver – e a ouvir 
– essa presença que, passado o tempo heróico em que 
surgiu, tem de ser valorizada na qualidade única do 
poeta que soube, como poucos, revitalizar a tradição 
popular e trabalhá-la com invenção e modernidade, 
e sobretudo do músico que explorou com igual 
modernidade os acordes do nosso cancioneiro e 
os levou a todo um povo, para lá de ideologias e de 
classes, pela simples razão de que, nessa conjugação 
do músico, do cantor e da interpretação, a Arte 
superou todas as diferenças. 
Viva José Afonso: é o que temos de continuar a fazer.”

Nuno Júdice

Ricardo Ribeiro: voz / Filipe Raposo: piano, arranjos e 
direção musical / Mário Delgado: guitarras / Ricardo 
Toscano: saxofone / António Quintino: baixo / Jarrod 
Cagwin: percussões
Uma encomenda (“Carta Branca - 2017”): Centro Cultural 
de Belém

~ MÚSICA ~
24 abril 2018 – terça-feira – 21h30

RICARDO RIBEIRO 
CANTA JOSÉ AFONSO

Para esta edição da rubrica regular “Dos 
Sabores da Cultura” convidamos alguém que 
conhece muito bem esta casa e que muito tem 
feito, ao longo do seu multifacetado percurso, 
em prol da difusão e valorização das artes 
performativas no Algarve: José Laginha. 

José Laginha estudou dança no Ballet 
Gulbenkian, na Companhia Nacional de 
Bailado e em diferentes estúdios em Nova 
Iorque. É designer de Interiores pelo IADE, 
concluiu o curso de desenho da Sociedade 
Nacional de Belas Artes e frequentou o curso de 
Arquitectura da FT de Lisboa. 

Coreografou e apresentou 16 criações. Foi 
responsável pelo espetáculo de abertura de 
Loulé 2015, Cidade Europeia do Desporto. 
Entre 1994 e 1999 colaborou com a Câmara 
Municipal de Loulé assumindo a programação 
do Cine-Teatro Louletano e da Galeria 
do Convento Espírito Santo. Em 1997 foi 
responsável pela programação do Teatro Lethes. 

Em 1994 fundou a DeVIR, associação de 
atividades culturais, e lançou o “a sul” – Festival 
Internacional de Dança Contemporânea. 
Em 2001 criou o CAPa, Centro de Artes 
Performativas do Algarve, e em 2012 o Festival 
“encontros do DeVIR”.

~ DOS SABORES DA CULTURA ~
26 abril 2018 – quinta-feira – 21h00

JOSÉ LAGINHA
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60 minutos ~ 5 € ~ M/12

Attraction cruza as artes tradicionais do 
Sudoeste Asiático (dança, música, máscaras), 
o trabalho nos arrozais, com as técnicas do 
hip hop e da dança contemporânea e imagens 
gráficas geradas em tempo real pelas novas 
tecnologias. A confluência entre a dança e as 
artes digitais. Uma união interativa onde o 
movimento cria a imagem, onde o vídeo inspira 
a dança. 

É uma história, um jogo de equilíbrio entre o 
coreógrafo e o artista digital, entre o movimento 
e as artes visuais, entre o natural e o urbano, 
entre a tradição e a contemporaneidade. 

Esta criação propõe uma viagem por uma 
atmosfera onírica, que assenta numa pesquisa 
pessoal pelas origens, pelas forças que regem 
o universo e pelas atrações que comandam os 
nossos destinos.

Coreografia e interpretação: Olé Khamchanla 
VJing: Rochel Mancip aka VJ Zero / Música: Léo 
Jourdain / Iluminação: Jessica Farinet / Cenografia: 
Olé Khamchanla e Gisèle Madelaine / Fotografia: 
VJ Zero / Produção: KHAM / Apoios: Ministère de 
la Culture, Région Auvergne Rhône-Alpes, Conseil 
départemental de la Drôme, Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche

~ FESTIVAL ~
28 abril 2018 – sábado – 21h30

ENCONTROS DO DEVIR
ATTRACTION / COMPAGNIE KHAM (FR)

FIEND / CASSON&FRIENDS (UK)

Fiend é uma proposta artística na qual o 
performer interage com projeção de vídeo 
em tempo real. Parte da obra “L’après midi 
d’un faune”, de Nijinsky, explorando questões 
relacionadas com a conexão, o modo como 
vemos e como somos vistos. Este trabalho 
resulta de uma primeira colaboração entre 
Tim Casson e Tom Butterworth (técnico de 
imagem), e utiliza a imagem em tempo real de 
uma forma inovadora para revelar um mundo 
mágico no qual o performer é multiplicado. 
As suas ações são deslocadas no tempo e 
apresentadas em novos contextos. Fiend revela 
um personagem muito humano, que procura 
conexões no seu mundo virtual.

Interpretação: Tim Casson / Programação e operação 
de imagem: Tom Butterworth / Música: Claude 
Debussy e Jamie McCarthy / Figurinos: Jay Barry 
Matthews / Iluminação: David Salter / Fotografia: 
Alisa Boanta / Apoios: dancedigital & University of 
Bedfordshire, Greenwich Dance, DanceEast Jasmin 
Vardimon Company e Arts Council England

4.ª edição Festival “encontros do DeVIR”
Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada 
por: República Portuguesa – Ministério da Cultura 
Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada 
por 365 Algarve/Turismo de Portugal, Câmara 
Municipal de Faro, Câmara Municipal de Loulé e 
Câmara Municipal de Lagos / Parceiro media: jornal 
“barlavento”

every day counts



54 55

90 minutos (aprox.) ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Compositores e pianistas da mesma geração, 
unidos por uma caraterística comum – uma 
visão musical eclética, sem barreiras ou 
preconceitos. As suas carreiras têm tanto de 
versátil como de camaleónico. Foram, ao longo 
dos anos, requisitados para inúmeros projetos e 
colaborações, desde o jazz à música erudita, do 
fado ao pop-rock. Foi na riqueza da diversidade 
estilística que construíram a sua linguagem e a 
liberdade que impera na música que fazem.

Foi essa visão comum que motivou os dois 
Filipes a encontrarem-se pela primeira vez num 
palco e a celebrarem esse encontro. Em Loulé, 
além do concerto para público em geral haverá 
ainda duas sessões especialmente dedicadas ao 
público escolar. 

Filipe Raposo é pianista, compositor e 
orquestrador. Iniciou os seus estudos 
no Conservatório Nacional de Lisboa, 
passando pelo Royal College e a Royal Music 

~ MÚSICA ~
30 abril 2018 – segunda-feira (escolas)
30 abril 2018 – segunda-feira – 21h30

DOIS FILIPES, DOIS PIANOS
FILIPE RAPOSO E FILIPE MELO
DIA INTERNACIONAL DO JAZZ

Academy em Estocolmo. Participou como 
intérprete em concertos e discos com grandes 
nomes da música portuguesa e enquanto 
orquestrador e pianista colabora com as grandes 
orquestras europeias. Tem três discos editados. 
Atualmente, é curador para a área do Jazz para 
a editora Lugre Records, pianista residente da 
Cinemateca Portuguesa e professor.

Filipe Melo começou por ser um músico 
autodidata, mais tarde estudou nas escolas: 
Hotclube de Portugal, em Lisboa, e Berklee 

College of Music, em Boston. Está, acima 
de tudo, ligado ao jazz e já trabalhou com 
músicos de todo o mundo, grandes intérpretes, 
compositores, orquestras, maestros.
É compositor, pianista e arranjador. É também 
realizador de cinema, argumentista de banda 
desenhada e professor na ESML.

Uma co-produção: Teatro Municipal São Luiz e 
Lugre Music



Permitiu-lhe que vivesse mesmo após Deus já ter desistido 
e ele fê-la viver. Pintou-lhe asas, deu-lhe movimentos, fez 
fértil a terra onde outrora apenas existiam pedras e pó. 

Abraçou-o. Deixou de existir luz à sua volta e apenas nele 
conseguia ver. Foi o primeiro caso de cegueira por amor e 
antes de o matar entendeu que não se pode amar um anjo 

ou abraçar uma pintura.

‘Lágrima’ (Martim Santos), in “Histórias e Paralelismos Arte(ficiais)”
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90 minutos ~ 5 € ~ M/14

Em Libertação iremos investigar o maior 
trauma do colonialismo português, a guerra do 
Ultramar, um conflito que vitimou e mutilou 
milhares de portugueses. Olharemos também 
para este evento traumático sob a perspetiva da 
celebração, da libertação do colonialismo em 
África e das ações dos guerrilheiros em Angola, 
Guiné-Bissau e Moçambique, e que permitiu a 
derrota do fascismo em Portugal. 

Este espetáculo de teatro documental será 
criado a partir de testemunhos de antigos 
soldados que participaram nestas guerras 

e outros pessoas que lutaram contra o 
colonialismo, combinados com material de 
arquivo e uma análise aos discursos políticos 
de ambos os lados da guerra, em particular 
de Agostinho Neto, António Oliveira Salazar, 
Amílcar Cabral, Eduardo Mondelane, Holden 
Roberto, Jonas Savimbi, Marcello Caetano e 
Samora Machel. Refletiremos também sobre a 
geração da pós-memória e a relação que existe 
hoje em Portugal com o passado colonial. 

~ FESTIVAL ~
04 maio 2018 – sexta-feira – 21h30

ENCONTROS DO DEVIR
LIBERTAÇÃO / HOTEL EUROPA

Criação: André Amálio / Co-criação/Movimento: 
Tereza Havlíčková / Com: André Amálio, Lucília 
Raimundo, Nelson Makossa / Sonoplastia/DJ: 
Nelson Makossa / Desenho de luz: Joaquim Madaíl  
Cenografia e figurinos: Maria João Castelo  
Produção: Hotel Europa / Co-produção: Maria Matos 
Teatro Municipal / Com apoio de: Direção-Geral 
das Artes, Ministério da cultura, Maria Matos Teatro 
Municipal, Espaço Alkantara, O Espaço Do Tempo e 
DeVIR/CAPa 

4.ª edição Festival “encontros do DeVIR”
Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada 
por: República Portuguesa – Ministério da Cultura 
Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada 
por 365 Algarve/Turismo de Portugal, Câmara 
Municipal de Faro, Câmara Municipal de Loulé e 
Câmara Municipal de Lagos / Parceiro media: jornal 
“barlavento”

every day counts
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90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Depois de Maria João com Moçoilas em janeiro, 
chega mais uma encomenda do Cine-Teatro no 
sentido de proporcionar encontros inéditos entre 
músicos naturais ou ligados a Loulé e reconhecidos 
projetos musicais a nível nacional, no sentido do 
estímulo e valorização dos talentos do concelho: 
a Ronda dos Quatro Caminhos (que se fará 
acompanhar de uma formação alargada, com 
ensemble de cordas clássico e coro alentejano) com 
o jovem fadista César Matoso. Será um concerto 
imperdível que revisita o melhor e mais genuíno 
legado da música tradicional portuguesa e do fado 
tradicional, com novos arranjos e uma abordagem 
contemporânea e apelativa. 

A Ronda dos Quatro Caminhos – composta 
atualmente por António Prata (violino, bandolim, 

guitarra), Carlos Barata (acordeão, bandolim, voz), 
João Oliveira (guitarra, voz solo), Mário Peniche 
(baixo), Pedro Fragoso (piano) e Pedro Pitta Grós 
(bateria e percussões) – editou o primeiro disco em 
1984 e enveredou desde logo por um trabalho de 
recriação das canções regionais. Um ano depois sai 
o álbum Cantigas do Sete-Estrelo, o qual confirma 
a aceitação do público e da crítica, e os concertos 
ao vivo são já uma constante na vida do grupo. No 
mesmo ano, no Natal, é editado o terceiro disco, 
Canções Tradicionais Infantis, que contou com 
a participação da Tété e do Mário Viegas, e que 
pretendeu levar a música tradicional às crianças. 
Seguem-se os álbuns Amores de Maio (1986), Fados 
Velhos (1987, concretizando-se assim a ideia de fazer 
um disco de fados regionais) e a antologia O Melhor 
da Ronda (1989). 

~ MÚSICA ~
06 maio 2018 – domingo – 17h00

CÉSAR MATOSO COM RONDA 
DOS QUATRO CAMINHOS 

CICLO O LONGE É AQUI (XI)

A produção discográfica do grupo não pára, e 
em 1991 edita o sétimo álbum da sua carreira, 
Romarias, fazendo mais de 70 concertos no país e no 
estrangeiro. Dois anos depois, no Teatro Municipal 
São Luiz, em Lisboa, o grupo apresenta o seu 
primeiro concerto com a intenção de uma gravação 
ao vivo. O espetáculo “Uma Noite de Música 
Tradicional”, para além do memorável êxito que 
obteve, resultou ainda no oitavo disco. Em 1997 sai a 
público o disco Recantos, agora com uma sonoridade 
mais urbana e conceptual, e em 1999 é publicado 
Outras Terras, que reflete já as vivências de tantas 
viagens. Já em novembro de 2000, no Teatro Garcia 
de Resende em Évora, o grupo grava o seu primeiro 
disco duplo ao vivo: Alçude. 

Em 2003, e após dois anos e meio de trabalho, a 
Ronda publicou o seu mais ousado trabalho, Terra 
de Abrigo, um disco exclusivamente dedicado ao 
Cante Alentejano, com a participação da Orquestra 
Sinfónica de Córdoba, oito grupos corais do Alentejo, 
e ainda as participações da marroquina Amina 
Alaoui, da cantora de flamenco Esperanza Fernandez, 
do guitarrista José António Rodriguez e também 
de Pedro Caldeira Cabral e Kátia Guerreiro. Quatro 
anos depois, com a participação das Adufeiras de 
Monsanto, o Grupo Coral Guadiana de Mértola, os 
Cantares de Évora, o Coro Polifónico Eborae Musica, 
e o Quarteto de Cordas Opus 4, é publicado o álbum 
Sulitânia, na sequência de um convite dos Municípios 
de Évora, Mértola e Idanha-a-Nova.

No ano de 2014 o grupo grava o CD Tierra Alantre, 
uma vez mais ao reencontro da música erudita. O 
disco, dedicado à música regional de Trás os Montes, 
Minho e Galiza, foi integralmente gravado com a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa e com o Coro de 
Ópera do Teatro Nacional de S. Carlos. Já em 2017 
vem a público o álbum Sopas do Espírito Santo, 
dedicado à música tradicional dos Açores, com a 
participação da Orquestra Regional Lira Açoriana e 
de músicos e coros polifónicos de todas as ilhas do 
arquipélago, numa produção em que participaram 
cerca de 300 músicos e cantores.

César Matoso comemora em 2018 dez anos de 
fado. Natural 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. Em 2016 editou o seu segundo disco 
intitulado Saudade Singular. 
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80 minutos ~ 12 € (sem descontos aplicáveis) ~ Público em geral
80 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável

O songwriter David Fonseca faz a estreia nacional, 
em Loulé, do seu novo disco, num concerto em 
que promete transportar o público para ambientes 
musicais nunca antes explorados pelo músico. 

Tido como um dos mais carismáticos criadores 
nacionais, David Fonseca é indissociável da 
banda a que deu voz, o grupo Silence 4. Com um 
primeiro disco em 1998, Silence Becomes It, o grupo 
rapidamente atingiu um nível de sucesso invulgar. 

Em 2003, David Fonseca iniciou a sua carreira a solo 
com Sing Me Something New, que logo o confirmou 
como uma figura ímpar do panorama musical 
português. 

Até à data publicou mais cinco álbuns a solo, sendo o 
inesperado Futuro Eu, o mais recente, uma aventura 
totalmente percorrida em português, algo inédito 
no percurso de David Fonseca, isto se excetuarmos 
a experiência ocorrida em torno da obra de António 
Variações com o projeto coletivo “Humanos”, que 
dividiu com as vozes de Camané e de Manuela 
Azevedo.

Não por coincidência, também os companheiros 
nos “Humanos” fizeram parte de um projeto 
absolutamente inovador no panorama musical 
nacional divulgado no início de 2017 – Bowie 70, um 
registo discográfico de homenagem ao “camaleão” da 
pop David Bowie, inteiramente concebido e tocado 
por David Fonseca, o qual contou com a colaboração 
de Ana Moura, António Zambujo, Márcia, Afonso 
Rodrigues, Rui Reininho, Marta Ren, Catarina 
Salinas, Tiago Bettencourt, Aurea e Rita Redshoes.
 
A sua atividade tem-se desenvolvido ainda com 
uma forte componente performativa nos palcos 
nacionais e internacionais, sempre surpreendente 
ao nível plástico. As suas prestações ao vivo são 
memoráveis para todos quantos a elas assistem e as 
suas canções são desde há muito representativas do 
que de mais importante tem sido produzido a nível 
musical – “Someone That Cannot Love”, “Who are 
U?”, “Superstars”, “A Cry 4 Love”, “U Know Who I 
Am”, “What Life Is For” ou “Futuro Eu” são apenas 
alguns dos temas compostos por David Fonseca que 
lideraram as tabelas de airplay nacionais.

~ MÚSICA ~
09 maio 2018 – quarta-feira – 21h30

DAVID FONSECA 

Um dos objetivos fundamentais do FIMA – 
Festival Internacional de Música do Algarve 
é poder divulgar o trabalho desenvolvido 
por diferentes instituições artísticas. Neste 
concerto a Orquestra Filarmonia das Beiras será 
dirigida pelo Maestro Ernest Schelle, natural 
da Alemanha, tendo como solista convidado 
Vladimir Tolpygo (violino). 

O programa será inteiramente dedicado à 
obra de Mendelssohn, onde poderemos ouvir, 
como parte do ciclo “Grandes Concertos 

para Violino”, o seu brilhante e virtuosístico 
concerto. O público poderá ainda escutar duas 
obras-primas sobejamente conhecidas, que 
foram inspiradas pela viagem do compositor à 
Escócia – “As Grutas de Fingal” e a Sinfonia n.º 
3 ”Escocesa”.

Organização: Orquestra Clássica do Sul / Apoio: 
Programa 365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano

~ FESTIVAL ~
11 maio 2018 – sexta-feira – 21h00

FIMA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DO ALGARVE

MENDELSSOHN! 
ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS

every day counts
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75 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Workshop
Nível 1 (nível iniciado): 12 maio (15h00 às 16h30) e 13 maio (10h30 às 12h00)

Workshop: 20 € / Espetáculo: 65 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

O workshop requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

Voltando a apostar na área da Dança, o Cine- 
-Teatro apresenta, pelo segundo ano 
consecutivo, o Flamenco Weekend. Esta 
proposta inclui um workshop de dança 
(tangos flamencos) para iniciados, a cargo de 
Maribel Ramos (“La Zambra”), bem como um 
espetáculo com o prestigiado grupo Chiqui 
Cienfuegos Quinteto (piano/flamenco/jazz).

O pianista sevilhano Chiqui Cienfuegos 
apresenta-nos Crisis, o seu primeiro trabalho 
discográfico. São composições originais com 

influências de flamenco e de jazz, arranjadas 
para trio de piano, baixo e bateria. O repertório 
a apresentar é composto por bulerías, soleares, 
tangos, tanguillos, rumbas… com uma 
sonoridade muito pessoal, em direto, com 
muitos matizes: elegante, com força, íntimo… 
e com espaços para a improvisação, mas tendo 
sempre como ponto de partida o flamenco.

Chiqui Cienfuegos: piano / Manuel Sierra: baixo  
Manuel Pinzón: bateria / Inma La Carbonera: cante 
flamenco / Rosario Toledo: baile flamenco

~ DANÇA ~
12 e 13 maio 2018 – sábado e domingo (workshop)

12 maio 2018 – sábado – 21h30 (espetáculo)

FLAMENCO WEEKEND Os Dead Combo editam durante o primeiro trimestre 
de 2018 o seu sexto álbum de originais, o qual é 
agora apresentado, em absoluta estreia algarvia, em 
Loulé. O sucessor de A Bunch of Meninos (2014) foi 
gravado em Lisboa, nos Estúdios Namouche, durante 
o passado mês de setembro. Com produção de Alain 
Johannes (Queen Of Stone Age, PJ Harvey, Chris 
Cornell, etc,), este novo disco é a síntese perfeita da 
portugalidade e universalidade existentes na música 
da banda. 

Pela primeira vez na história dos Dead Combo, 
o disco será distribuído em todo o mundo com o 
selo de uma das maiores editoras internacionais. A 
tour de apresentação do álbum inicia-se em maio 
e estende-se até ao final do ano. Ao vivo, a banda 
apresentar-se-á com músicos convidados, numa 
formação inédita e surpreendente.

Os álbuns da banda editados até ao momento 
têm sido largamente elogiados em Portugal e no 

estrangeiro, recebendo vários prémios para “Álbum 
do Ano”. Lusitânia Playboys (2008), o terceiro disco 
de estúdio, foi eleito “Álbum da Década” pelo jornal 
Expresso. Em dezembro de 2014, coroando um ano 
com mais de 40 concertos realizados, esgotaram 
com espetáculos mágicos o Coliseu dos Recreios em 
Lisboa e o Teatro Rivoli no Porto. Também no final 
de 2014, ficou a saber-se que A Bunch of Meninos foi 
considerado pelos leitores da Blitz como o melhor 
álbum português de 2014. O Globo de Ouro de 2015 
para melhor banda confirmou o reconhecimento 
nacional do trabalho de Tó Trips e Pedro Gonçalves. 

Já em 2016 a banda reinventa-se com a ajuda das 
“Cordas da má fama” e apresenta-se de forma mais 
acústica e por vezes surpreendente, de norte a sul 
de Portugal, culminando com o lançamento de um 
novo disco, o oitavo da sua carreira, e reafirmando 
os Dead Combo como uma das mais interessantes 
e importantes bandas do novo panorama musical 
português.

~ MÚSICA ~
17 maio 2018 – quinta-feira – 21h30

DEAD COMBO
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60 minutos ~ 5 € ~ M/16Ver programa específico

A Festa do Cinema Italiano, o principal evento 
em Portugal dedicado ao cinema e cultura 
italianos, volta a Loulé pela quinta vez, de 18 a 
20 de maio no Cine-Teatro, e pela primeira vez 
no Mercado Municipal de Loulé, apresentando 
algumas das melhores produções do cinema 
transalpino.

Além da exibição de algumas das mais 
interessantes obras da recente cinematografia 
italiana, são propostas ao público atividades 
paralelas ligadas à língua, gastronomia e música 
de Itália. Espera-se com este evento trazer aos 
seus seguidores algarvios um momento de 

encontro e de descoberta que possa aproximar 
dois países e duas culturas com muitas 
afinidades.

Para além de Loulé, a Festa do Cinema Italiano 
estará presente em muitas cidades portuguesas, 
e internacionalmente acontece em Angola, 
Moçambique e Brasil.

www.festadocinemaitaliano.com

Org.: Associação Il Sorpasso / Apoio: Embaixada 
de Itália, Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e 
Câmara Municipal de Loulé 

~ CINEMA ~
18, 19 e 20 maio 2018 – sexta-feira a domingo

11.ª FESTA DO CINEMA 
ITALIANO

É uma criação para 7 intérpretes que estabelece 
uma relação de complementaridade com o anterior 
trabalho Hu(r)mano. Em ambos, o foco é a dança 
existente em contexto de grupo, mas descolam-se 
uma da outra nas referências temporais e no processo 
de composição. Se em Hu(r)mano se abstratiza e 
se formaliza a dança contemporânea urbana, em 
Brother olha-se para uma ancestralidade comum e 
procura-se pontos de afinidade e similaridade que 
sobreviveram às passagens geracionais e que estão 
reminiscentes nos corpos e na dança que ainda hoje 
se desenvolve. O que procuramos juntos através da 
dança?

Brother compõe-se através do mimetismo constante 
entre os intérpretes que é gerador de movimento, 
comportamentos e padrões. À macro-escala, é uma 
reflexão sobre herança, memória, códigos, processo 
de aprendizagem e transmissão. Brother é também 
um incómodo (“bother”). 

Direção artística e coreografia: Marco da Silva Ferreira  
Assistência artística: Mara Andrade / Intérpretes: Anaísa 
Lopes, Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares, Marco da 
Silva Ferreira, Vítor Fontes, Filipe Caldeira, Max Makowski 
Direção técnica e desenho de luz: Wilma Moutinho  
Músicos (ao vivo): Rui Lima e Sérgio Martins / Operação 
técnica: Cláudia Valente / Produção executiva: Célia 
Machado / Produção: Pensamento avulso, associação 
de artes performativas / Parceiros (residências): Centro 
cultural Vila-Flor, O Espaço do Tempo, Quinta do Rio  

Co-produção: Teatro Municipal do Porto, São Luiz Teatro 
Municipal, Centre Choéographique National de Rillieux-la- 
-Pape | Direction yuval Pick (FR)

4.ª edição Festival “encontros do DeVIR”
Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada 
por: República Portuguesa – Ministério da Cultura  
Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada por 365 
Algarve/Turismo de Portugal, Câmara Municipal de Faro, 
Câmara Municipal de Loulé e Câmara Municipal de Lagos  
Parceiro media: jornal “barlavento”

~ FESTIVAL ~
25 maio 2018 – sexta-feira – 21h30

ENCONTROS DO DEVIR
BROTHER / MARCO DA SILVA FERREIRA 

every day counts



68 69

60 minutos ~ 10 € (sem descontos aplicáveis) ~ Público em geral120 minutos ~ 5 € ~ Público em geral

O Cine-Teatro volta a acolher a apresentação/ 
/antevisão da próxima edição do Festival MED, que 
se realiza entre 28 de junho e 1 de julho na zona 
histórica da cidade. Para além de um alinhamento 
musical que traz a Portugal os melhores nomes das 
músicas do mundo, este festival aposta também 
numa fusão de manifestações culturais que vai desde 
a gastronomia às artes plásticas, animação de rua, 
artesanato, dança, workshops e muito mais, com 
um claro objetivo de divulgar as várias culturas do 
mundo. O MED é já, indiscutivelmente, um dos 
festivais de referência de promoção da world music 
que acontecem em território europeu.

Omiri é um dos mais originais projetos de 
reinvenção da música tradicional portuguesa. 
Para reinterpretar a tradição nada melhor do que 
trazer para o próprio espetáculo os verdadeiros 
intervenientes da nossa cultura: músicos e sons de 

todo o país a tocar e a cantar como se fizessem parte 
de um mesmo universo. Não em carne e osso mas 
em som e imagem, com recolhas transformadas e 
manipuladas em tempo real, servindo de base para 
a composição e improvisação musical de Vasco 
Ribeiro Casais. Também se propõe um baile onde 
todos os temas tocados são dançáveis segundo o 
ritmo e o balanço das danças tradicionais e não só 
(Repasseados, Drum’n’bass, Malhões, Viras, Break 
Beat, Corridinhos...).

Omiri é, acima de tudo, remix, a cultura do século 
XXI, ao misturar num só espetáculo práticas musicais 
já esquecidas, tornando-as permeáveis e acessíveis à 
cultura dos nossos dias, isto é, sincronizando formas 
e músicas da nossa tradição rural com a linguagem 
da cultura urbana. Em Omiri a música e cultura 
portuguesas são ricas e gostam de si próprias.

~ MÚSICA ~
26 maio 2018 – sábado – 21h30

CONCERTO DE APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL MED 

OMIRI

Nesta série de três concertos, no âmbito do ciclo 
“Clássicos na Avenida”, a Orquestra Clássica 
do Sul apresenta uma pequena amostra da sua 
atividade, frisando algumas linhas diretivas de 
programação artística.

A sua formação de câmara permite-lhe 
oferecer uma abordagem historicamente 
informada do grande repertório clássico em 
compositores como Mozart e Haydn. Com 
um papel manifestamente ativo no apoio à 
produção contemporânea, a OCS inclui neste 
programa uma obra que foi uma encomenda 

a um dos compositores que com ela têm tido 
oportunidade de trabalhar regularmente – Luís 
Soldado.

E é ainda com enorme prazer que a Orquestra 
Clássica do Sul, dirigida pelo Maestro Titular 
Rui Pinheiro, acolhe neste concerto o pianista 
sueco Peter Jablonsky, intérprete de renome 
internacional.

Co-produção: Orquestra Clássica do Sul, Teatro 
Tivoli BBVA (Lisboa) e Câmara Municipal de Loulé/ 
/Cine-Teatro Louletano

~ MÚSICA ~
29 maio 2018 – terça-feira – 21h30 

ORQUESTRA CLÁSSICA 
DO SUL

CICLO CLÁSSICOS NA AVENIDA



Tinha as pernas mais curtas de toda a sua família e isso 
permitia-lhe passar despercebida por debaixo da mesa nos 
jantares. Fartou-se das intrigas e das traições e criou uns 

sapatos vermelhos que lhe permitiam dançar nos cabarets, 
correr pelas avenidas boémias e saltar de época em época 

livremente, muitas vezes contactando com passados e futuros 
de si mesma. Acabou por se apaixonar por um trisavô mas 

percebeu que esse amor não tinha pernas para andar.

‘Lágrima’ (Martim Santos), in “Histórias e Paralelismos Arte(ficiais)”
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85 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável

“A Tempestade, de William Shakespeare, um texto 
clássico, é o mote para o diálogo e investigação, 
iniciados em 2017, que abre um ciclo sobre o amor. 
Importam-me os corpos que fundem as palavras. 
Por isso esta será a metáfora, em forma de texto, 
para a criação de um espetáculo onde de novo se 
avalia o que de enigmático e misterioso se preserva 
num clássico. Que força é essa que o anima e faz 
sobreviver ao tempo e às tempestades humanas e 
naturais?

É no confronto entre a performance e o texto que 
se erguerá a obra. Esta será uma obra performativa 
que relê o texto clássico num ato de perversão 
dramatúrgica e, através das experiências subjetivas 
dos corpos, vai em busca da sua forma. A Tempestade 
é uma história de vingança e uma história de amor. 
Contém muitas histórias dentro de si. É uma história 
de conspirações oportunistas que contrapõe a figura 

disforme e selvagem dos instintos animais, que 
habita o homem, à figura etérea, incorpórea das altas 
aspirações humanas. Contrapõe o baixo com o alto, a 
terra contra o céu. Contrasta os instintos aos desejos 
de liberdade. A investigação dessas emoções, desses 
pensamentos e das suas expressões físicas, são, desde 
logo, a matéria restante do nosso fazer artístico.

Este espetáculo dá início a um ciclo dedicado às 
emoções, ao amor, mas também ao ódio que se lhe 
opõe, às forças que nos assolam como tempestades 
e nos sustentam os caminhos. As tempestades 
ilustram, exteriormente, no mundo real, as forças 
da natureza, assim como as forças interiores. 
Energias que se chocam invisíveis, das quais os 
movimentos dos corpos são feitos afinal. Na força à 
solta, na tempestade, entrevêem-se os movimentos 
nervosos do corpo. É aí, nesses movimentos subtis 
e disruptivos, que este espetáculo se irá fundar. Nas 

~ TEATRO ~
02 junho 2018 – sábado – 21h30 

A TEMPESTADE,  
DE SHAKESPEARE

COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL 

forças opostas em confronto, nas zonas de contacto, 
entre a vida e a morte, na carne que se move por 
dentro do sonho inconsciente. São essas forças 
fundidas que emergem do nervo à carne, daí para a 
pele, e que a pouco e pouco se espalham pelo mundo 
que vamos em busca de interrogar. Cada um destes 
mundos é como uma ilha pessoal. Para chegar ao 
outro temos de naufragar e ser aniquilados pelo mar 
do ser desfeito.

Ao quebrar-se esta metáfora emocional da 
tempestade, perde-se a sua condição destruidora 
e ganha-se em subtilezas. Ali, na mudança de 
qualidade, a tempestade encerra uma renovação. 
O inconsciente torna-se material visível, emerge e 
transforma os corpos em unidades vivas: espaço 
e sujeito. A tempestade causa estragos na ordem 
existente e traz destroços às margens do conhecido, 
náufragos, memórias devastadas, amnésias como 
restos de navios tornam-se visíveis, pedaços do 
fundo do mar falam-nos, a matéria informe e 
irreconhecível traz sensações físicas renovadas de 
mistérios esquecidos. O reconstruir de uma certa 
ordem posterior é já um trabalho que reinventa o 
corpo, que tira das forças da tempestade o seu saber 
e o incorpora numa realidade transformada. É este 
desafio que propomos ao espetador que já conhece 
Shakespeare e o nosso trabalho. Uma reinvenção do 
nosso tempo comum.”

João Garcia Miguel

Textos: João Garcia Miguel a partir de William 
Shakespeare / Direção e encenação: João Garcia 
Miguel / Interpretação: António Pedro Lima, David 
Pereira Bastos, Sara Ribeiro, Vítor Alves Silva  
Música: Nuno Rebelo / Assistência de encenação: 
Rita Costa / Apoio cenográfico e adereços: Rita Prata  
Figurinos: Tiago Vieira / Desenho de luz: Luís 
Bombico / Direção de luz: Contrapeso / Operação de 
som: André Carinha / Produção executiva e Gestão 
de projetos: Tiago da Câmara Pereira / Consultoria 
de imagem e comunicação: Alcina Monteiro  
Imagem gráfica: João Catarino / Estagiárias Colégio 
Gil Vicente: Jenissa Meggi e Sara Gonçalves 

A Companhia João Garcia Miguel é uma estrutura 
financiada por: Governo de Portugal, Ministério da 
Cultura, Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal 
de Lisboa e IEFP

Co-produção: Teatro Aveirense, Cine-Teatro 
Louletano, Teatro-Cine de Torres Vedras, Teatro 
Ibérico, Junta de Freguesia do Beato e Casa Pia de 
Lisboa

Apoio: Centro Cultural Vila Flor, A Oficina, Tribo 
da Terra, Primeiro Acto, Companhia Olga Roriz e 
Atelier Re.Al
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90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12
75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável

Depois de António Raminhos em janeiro, é a 
vez do conhecido Fernando Alvim pisar o palco 
do Cine-Teatro para mais um final de tarde de 
domingo dedicado ao humor, pois este, como 
dizia Charlie Chaplin, alivia-nos das vicissitudes 
da vida, ativando o nosso senso de proporção e 
revelando-nos que a seriedade exagerada tende 
ao absurdo.  

Fernando Alvim é humorista, locutor e 
apresentador de televisão. Depois de um 
percurso inicial ligado ao universo radiofónico 
na adolescência, profissionalizou-se como 
locutor com apenas 17 anos, na Rádio Press. 
Mais tarde, após várias experiências, ingressaria 
numa antena nacional, a Rádio Comercial, 
mantendo-se depois, até hoje, na Antena 3. 
Na televisão colaborou em vários programas, 

nomeadamente na SIC Radical, trabalhando 
também com Nuno Markl nalguns projetos. 

Publicou vários livros, entre eles Alvim – 50 
anos de carreira (2008), criou revistas e lançou 
festivais, tendo participado em diversos 
programas televisivos, entre eles o mediático 
“5 para a Meia-Noite”. É grande apreciador 
de arroz branco soltinho na caçarola e largos 
passeios na praia. 

Mais do que falar sobre a vida, Fernando Alvim 
gosta de falar da vidinha. A vidinha que leva, a 
vidinha que vê, a vidinha que se sabe. Até ver, 
será a sua vida que aqui será exposta e isso só 
acontecerá se outras se juntarem à dele.

~ HUMOR ~
03 junho 2018 – domingo – 17h00 

FERNANDO ALVIM 
Considerada uma das maiores atrizes 
portuguesas de todos os tempos, nascida na 
Amareleja, concelho de Moura, em 1928, 
Eunice ruma a Loulé, no ano em que completa 
90 anos de vida, para revisitar um percurso e 
carreira artística marcantes e duradouros. Num 
registo informal e intimista, a sessão contará 
ainda com vários convidados ligados aos 
mundos da música e do teatro. 

Eunice Muñoz nasceu numa família de atores 
e estreou-se em palco em 1941 com a peça 
“Vendaval”, de Virgínia Vitorino, através da 
Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro, 
sediada no Teatro Nacional D. Maria II. 
O seu talento é de imediato reconhecido e 
admirado por figuras como Raul de Carvalho, 
João Villaret e a própria Amélia Rey Colaço, 
o que lhe permite uma rápida integração na 
Companhia. Muitas serão as peças de teatro que 

se seguem, estreando-se igualmente no cinema 
em 1946, com o filme “Camões”, de Leitão de 
Barros, ganhando o prémio, instituído pelo 
Secretariado Nacional de Informação, para a 
melhor atriz cinematográfica do ano.

A 13 de julho de 1981 é feita Oficial da 
Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, e em 
1991 celebram-se os seus 50 anos de teatro 
com uma exposição no Museu Nacional do 
Teatro, sendo condecorada por Mário Soares 
com o grau de Grande-Oficial da Ordem 
do Infante D. Henrique. Dois anos depois 
estreia-se em telenovelas com a interpretação 
de D. Branca, em “A Banqueira do Povo”, 
de Walter Avancini. Até aos dias de hoje, e 
apesar de alguns percalços de saúde pelo meio, 
continua ativamente a contracenar em peças de 
ilustres dramaturgos, bem como em formatos 
televisivos. 

~ CONVERSAS À QUINTA ~
07 junho 2018 – quinta-feira – 21h00

EUNICE MUÑOZ 
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80 minutos ~ 15 € ou 13 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Música consciente das suas raízes, sejam elas 
cabo-verdianas ou portuguesas, mas de apelo 
global, rica em pormenores instrumentais, em 
harmonias e em texturas, expostas numa voz 
quente e envolvente. É assim o segundo álbum 
a solo de Dino D’Santiago, agora em estreia 
algarvia em Loulé.
 
Ele não o esconde. Trata-se de obra ambiciosa. 
A música eletrónica, os movimentos rítmicos 
da ilha de Santiago ou a voz tanto exteriorizam 
emoções de celebração da vida como se 
recolhem intimamente em momentos mais 
virados para o interior. 
 
Dino nasceu no Algarve, filho de pais cabo- 
-verdianos, começando por dar nas vistas 

em 2003 num concurso de talentos da TV 
(Operação Triunfo), envolvendo-se de seguida 
na música urbana globalizada, fazendo parte 
de várias aventuras com soul, R&B ou hip-hop 
lá dentro (Dino & The SoulMotion, Expensive 
Soul ou Nu Soul Family).
 
Com Mundu Nobu (álbum produzido por 
Kalaf & Seiji) este crooner criolo revela-se 
um contador de histórias nato, cantando-as 
com a voz melodiosa, suportada por um som 
rendilhado, capaz de nos devolver toda a 
poesia do quotidiano, onde os sentimentos de 
sensualidade e de alegria confundem-se com os 
de melancolia, num espetáculo onde cabe toda a 
vida de Dino D’Santiago.

~ MÚSICA ~
09 junho 2018 – sábado – 21h30 

DINO D’SANTIAGO 
MUNDU NOBU

O Cine-Teatro apresenta dois concertos para 
marcar mais uma estreia algarvia, em Loulé, de 
um novo disco de um dos mais aclamados músicos 
portugueses: Pedro Abrunhosa. 

Tendo iniciado o seu percurso musical pelo 
jazz como professor e intérprete (contrabaixo), 
Abrunhosa cria depois o projeto “Bandemónio” e 
edita em 1994 o icónico álbum Viagens, que chegou 
a tripla Platina. Seguem-se os discos Tempo (1996), 
Silêncio (1999) e em 2002 Momento, bem como um 
álbum triplo em 2003 (Palco) e, dois anos depois, o 
DVD Intimidade, gravado ao vivo na Casa da Música, 
no Porto. 

Em 2007 é editado o disco Luz, sendo 2010 um ano 
de viragem, quando o músico reúne o Comité Caviar 
e alia-se ao produtor João Bessa, lançando o álbum 
Longe.

Sobre o último e aclamado disco, Contramão (2013), 
Abrunhosa já confessara algo que será no fundo 
transversal às suas várias criações, como o álbum 
agora apresentado em Loulé: “Para mim, um Disco 
é cada vez mais um Livro, uma narrativa contínua 
de histórias desencontradas que se reencontram 
na Música que escrevo, de personagens, por vezes 
atormentadas, outras felizes, de sentimentos de 
perda ou de conquista que acabam por ser comuns 
a muitos de nós. Falo de mim através das vozes de 
outros e transponho-me para os outros usando a 
minha própria voz. Ao longo de todo este tempo, 
diria, quase desde que me conheço enquanto Músico, 
que procurei melhorar a simplicidade daquilo que 
verdadeiramente me fascina: escrever Canções. O 
que aí vem é apenas isso. A minha Vida tornada 
palavra e harmonia. Se se encontrarem comigo neste 
trabalho, a minha tarefa estará cumprida e partirei 
para a estrada já com o próximo disco nas entranhas.” 

~ MÚSICA ~
16 junho 2018 – sábado – 21h30 

17 junho 2018 – domingo – 17h00 

PEDRO ABRUNHOSA 
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90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Mais uma vez, e à imagem do que aconteceu 
no primeiro semestre de 2017, o Cine-Teatro 
encerra a sua programação fora de portas, 
descentralizando assim a sua dinâmica e 
privilegiando agora a cidade de Quarteira 
como local para a realização do espetáculo de 
encerramento da temporada, neste caso com 
dois protagonistas muito especiais: a prestigiada 
cantora Aurea e o talentoso jovem quarteirense 
Bertílio Santos. 

Um encontro em palco que é no fundo um 
reencontro feliz e cúmplice, após Bertílio ter 
integrado a equipa de Aurea na edição de 2016 
do programa “The Voice”, e que resulta de um 
desafio/encomenda feita pelo Cine-Teatro aos 

dois intérpretes para revisitarem e reinventarem 
os seus repertórios muito marcados pelos 
universos da pop e da soul. 

Aurea desde cedo queria ser atriz e em 2005 
frequentou o curso de Teatro da Universidade 
de Évora, onde o amigo Rui Ribeiro descobriria 
o seu talento para a música. O álbum de estreia 
homónimo foi lançado a 27 de setembro de 
2010, tendo atingido o primeiro lugar da tabela 
em Portugal e ficando oito semanas seguidas 
como líder da mesma. Rui Ribeiro foi autor 
de 9 dos 10 temas do seu álbum de estreia, 
marcado por uma influência claramente pop e 
soul, sendo o disco produzido por João Matos e 
Ricardo Ferreira. 

~ MÚSICA ~
22 junho 2018 – sexta-feira – 21h30

Praça do Mar (Quarteira)

AUREA COM BERTÍLIO SANTOS
CICLO O LONGE É AQUI (XII)

Em maio de 2011, o talento de Aurea foi 
reconhecido na gala Globos de Ouro, onde 
lhe foi atribuído um galardão na categoria de 
“Melhor Intérprete Individual”. No mesmo ano 
venceu a categoria “Best Portuguese Act” dos 
prémios MTV Europe Music Awards. Ainda 
nesse ano é editado o álbum Aurea – Ao Vivo 
no Coliseu dos Recreios. O segundo álbum de 
estúdio, intitulado Soul Notes, foi lançado em 26 
de novembro de 2012. O single de apresentação 
foi “Scratch My Back” e estreou no mês anterior. 
O disco foi produzido pela Blim Records e 
contou novamente com a colaboração de Rui 
Ribeiro e Ricardo Ferreira.

Já em março de 2016 Aurea lançou o álbum 
Restart, produzido por Cindy Blackman e Jack 
Davies, tendo sido gravado em Las Vegas. O 
álbum marca a sua estreia como compositora, 
assinando as faixas “Hold Me In Your Arms” 
e “Saint and Sinners”. Aurea grava o tema do 
genérico da novela “A Impostora” e integra 
novamente em 2016 e 2017 o júri do concurso 
“The Voice”.

Bertílio Santos nasceu e cresceu em Quarteira, 
no seio de uma família ligada aos negócios do 
peixe e com uma forte presença e amparo dos 
seus avós no seu percurso. O interesse pela 
música e pelo canto começou desde cedo e aos 
6 anos já fazia parte do coro da igreja de São 
Pedro do Mar, cantando aos domingos na missa 
da manhã. Tendo consciência de que tinha uma 
voz diferente, fora dos padrões comuns, deu por 
si a esconder essa sua paixão e começou a cantar 
em casa, só para si, como se de um refúgio se 
tratasse.

Participou no programa “Factor X” em 2014, 
experiência que o ajudou a perder o medo de 
dizer ao mundo que a música era a sua forma 
privilegiada de expressão. Mais recentemente, 
em 2016, esteve no programa “The Voice”, o 
que foi bastante enriquecedor para si dado ter 
chegado inclusive à fase das galas, atingindo 
assim alguns dos seus objetivos. Atualmente, 
está a trabalhar no seu primeiro projeto 
discográfico, compondo e laborando em 
estúdio, e continuando paralelamente a dar 
continuidade ao negócio dos seus avós.



PORQUÊ UM CARTÃO DE AMIGO?

O Cartão de Amigo surge no âmbito da política 
cultural da Câmara Municipal de Loulé e de 
uma declarada e ambiciosa aposta estratégica 
nesta área. O Cartão de Amigo do Cine-Teatro 
Louletano pretende, por um lado, facilitar e 
incrementar um maior envolvimento e adesão 
de novos públicos, e, por outro, reconhecer e 
valorizar a maior regularidade e fidelidade do 
público.

COMO ADERIR?

 » O Cartão de Amigo é adquirido mediante o 
pagamento de uma anuidade (corresponde ao 
ano civil) que em 2018 tem um valor de 12 €. 

 » Pode ser adquirido na bilheteira do Cine- 
-Teatro, locais aderentes ou na plataforma 
online BOL.

 » Para os já aderentes a renovação é realizada 
através do pagamento de 12 €, a qual pode ser 
efetuada na bilheteira do Cine-Teatro, locais 
aderentes ou na plataforma online BOL.

 » O Cartão de Amigo é pessoal e 
intransmissível e destina-se a maiores de 6 
anos.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?

 » Desconto de 40% nos espetáculos 
organizados ou co-organizados pelo Cine- 
-Teatro – excetuam-se todos os eventos cujo 
valor normal de ingresso seja, à partida, igual 
ou inferior a 5 €, bem como os concertos 
organizados/co-produzidos pela Orquestra 
Clássica do Sul. 

 » O desconto do Cartão de Amigo é aplicável 
a apenas um bilhete por espetáculo e não é 
acumulável nem com a política de descontos 
em vigor (para maiores de 65 e menores de 
30 anos) nem com outros eventuais descontos 
pontuais que possam estar associados a 
determinados eventos.

 » Convites para ensaios abertos e contacto com 
artistas convidados.

Mais de 500 pessoas já aderiram ao Cartão de 
Amigo desde 2016. 

INFORMAÇÕES e RESERVAS 
289 414 604 / cinereservas@cm-loule.pt 
As reservas terão de ser levantadas 
obrigatoriamente até 48 horas antes do 
espetáculo.

Os lugares de mobilidade reduzida destinam- 
-se exclusivamente a pessoas portadoras de 
deficiência motora, estando devidamente 
assinalados na bilheteira e em qualquer 
outro ponto de venda físico ou online. Daqui 
decorre, obviamente, que o Cine-Teatro não 
está obrigado a trocar esses lugares por outros 
destinados ao público em geral.

BILHETEIRA 
Horário regular:
terça a sexta – 13h00 às 18h00
Em dias de espetáculo:
terça a sexta – abertura às 13h00
sábado e feriados – abertura às 16h00
domingo – abertura às 15h00
(encerramento: 30 minutos após o início do 
espetáculo)

Bilhetes à venda na receção do Cine-Teatro, 
FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El 
Corte Inglés, Lojas Note!, Rede Serveasy e BOL 
(reservas 18 20 e cineteatrolouletano.bol.pt/)

CARTÃO DE AMIGO 
Para maiores de 6 anos, com desconto de 
40% nos espetáculos assinalados, mediante 
pagamento prévio de uma anuidade.

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

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 de 
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.

REDES SOCIAIS
facebook.com/cineteatrolouletano
cineteatro.cm-loule.pt

MORADA
Avenida José da Costa Mealha, 8100-501, Loulé
GPS: 37.138913,  -8.02246



CINE-TEATRO LOULETANO: PLANTA DE SALA 
  

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



Para o restante ano de 2018 o Cine-Teatro 
Louletano irá continuar a pautar a sua intervenção 
pela aposta na diversificação de conteúdos 
artísticos apresentados e no aprofundamento e 
consolidação de várias linhas programáticas já 
iniciadas anteriormente. 

Os formatos que implicam um forte envolvimento 
da comunidade louletana continuarão a ser 
uma tónica dominante, estando previstos 
mais encontros inéditos entre talentos locais e 
reconhecidos intérpretes nacionais no âmbito 
do ciclo musical “O Longe é Aqui”, bem como a 
prossecução da rubrica “Dos Sabores da Cultura”, 
que assenta em tertúlias intimistas e informais 
com emblemáticas figuras louletanas.

O reforço da programação ligada à arte para 
a primeira infância constitui igualmente uma 
linha de força de atuação do Cine-Teatro. Depois 
da parceria estratégica ao longo de 2017 com a 
Companhia de Música Teatral, em 2018 tem sido 
contemplada outra grande estrutura portuguesa 
de referência a nível da música para a primeira 
infância – a Companhia Musicalmente, do Prof. 
Paulo Lameiro. Mais uma vez o enfoque será 

triplo: espetáculos com maior periodicidade, 
formação intensiva para profissionais e 
estudantes, e conferências/debates. Neste âmbito, 
prossegue a colaboração com a Escola Superior 
de Educação e Comunicação da Universidade 
do Algarve e as creches e jardins-de-infância do 
Concelho de Loulé. 

De modo a alargar a sua rede de parcerias a nível 
nacional e a dar uma maior visibilidade e impacto 
ao seu trabalho de efetivo estímulo à criação 
artística no domínio das artes performativas – e 
depois de ter apresentado, em abril deste ano, o 
espetáculo “Mapa”, de Fernando Mota, do qual 
foi co-produtor –, o Cine-Teatro Louletano está 
envolvido num novo e ambicioso projeto nunca 
antes desenvolvido, nestes moldes/conceito, 
em Portugal entre programadores de várias 
salas: “Marinho”, de Margarida Mestre. Esta 
co-produção/ciclo, intitulado genericamente 
“Um Artista, Sete Programadores”, envolve mais 
seis espaços culturais a nível nacional: Centro 
Cultural de Belém – Fábrica das Artes, Culturgest, 
São Luiz Teatro Municipal, Teatro Viriato, Rivoli 
– Teatro Municipal do Porto e Centro de Arte 
de Ovar. O convite à criação, endereçado a um 

2.ª TEMPORADA 
DE 2018: ANTEVISÃO

único artista, assentou numa premissa elementar: 
criar, para todos os públicos destas instituições, 
uma única obra que é apresentada a nível nacional, 
ao longo de 18 meses e em diferentes etapas do seu 
desenvolvimento conceptual (a estreia foi no CCB, 
em Lisboa, em março deste ano), partilhando 
com o público janelas de observação do processo 
criativo e interrogando conceitos de obra 
finalizada, conceções de apresentação pública, de 
criação partilhada e de programação-como-um-
processo.

A próxima temporada será ainda bastante 
intensa quer na área do hip-hop, quer sobretudo 
na apresentação de novas propostas ligadas à 
dança contemporânea portuguesa e suas novas 
abordagens estéticas, incluindo assim espetáculos 
com vários dos mais renomados coreógrafos 
da cena nacional atual, entre consagrados e 
emergentes. 

No universo teatral também serão privilegiadas 
várias propostas que se integram no ciclo de 
longa duração “Estórias silenciosas”, abordando 
temáticas atuais suscitadoras de reflexão e debate, 
cruzando assim Sociologia e Artes do Palco em 

prol de um constante questionamento crítico por 
parte do público.

Uma palavra ainda sobre três festivais de 
referência. O Cine-Teatro acolhe o ano zero do 
novo modelo do festival Verão Azul, dedicado 
à criação contemporânea, apresentando duas 
residências artísticas (“Coleção de Artistas”, de 
Raquel André; e “Entre Cães e Lobos”, do brasileiro 
Gustavo Ciríaco) e um laboratório sobre práticas 
criativas em contextos periféricos que acontecerá 
em Faro e Loulé. 2018 será ainda o ano em que 
acontece, na sua 2.ª edição, o LUZA – Festival 
Internacional de Luz do Algarve, o qual promete 
tornar-se um evento incontornável no roteiro 
dos grandes festivais de luz da Europa.  Já o Misty 
Fest, festival de âmbito nacional que promove 
espetáculos de caráter único nas melhores salas 
do país, trará em novembro a Loulé (única cidade 
a sul do país contemplada) concertos muito 
especiais e imperdíveis com figuras portuguesas e 
internacionais.    



FICHA TÉCNICA 

 
DIREÇÃO MUNICIPAL 
Dália Paulo 

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Paulo Pires

FRENTE DE CASA E PRODUÇÃO
Luísa Piedade

APOIO À PRODUÇÃO
Helena Gaspar e Patrícia Cruz

DESIGN E COMUNICAÇÃO
Martim Santos 

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA
Andre Deltell

BILHETEIRA
Helena Gaspar e Patrícia Cruz 

APOIO DE PALCO
Helena Gaspar

TÉCNICOS DE SOM E LUZ
Ruben Martins, Unipessoal

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

PAGINAÇÃO
Charrão Studio®



AINDA NÃO TEM O NOSSO CARTÃO DE AMIGO?

MAIS DE 500 PESSOAS JÁ ADERIRAM DESDE 2016. 
ESPERAMOS POR SI. 

 /cineteatrolouletano

http://cineteatro.cm-loule.pt


