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concerne à arte para a infância prossegue nesta 
temporada através, mais uma vez, de uma 
tripla vertente: a apresentação de um dos seus 
mais aclamados formatos interdisciplinares 
para bebés, ZYG, envolvendo as várias creches 
da cidade de Loulé bem como as famílias; a 
realização de uma conferência performativa 
que dá a conhecer o processo criativo e as 
dinâmicas inerentes a esse espetáculo; e uma 
componente formativa – lacuna significativa na 
região algarvia – especialmente dirigida a todos 
os profissionais que trabalham com a primeira 
infância.  

No que toca à comunidade escolar, a oferta 
cultural não é esquecida, com duas criações 
a pensar nos mais pequenos, uma delas, A 
Cruzada das Crianças, assente no triângulo 
arte-educação-cidadania, o qual tem vindo a 
ser aprofundado pelo Cine-Teatro ao nível da 
programação dirigida desde 2016 ao universo 
estudantil. 

Subjaz também à programação gizada uma 
visão geograficamente descentralizada, com 
vários eventos a ocorrer fora do Cine-Teatro, 
caso do singular espetáculo teatral Viajantes 
Solitários (a bordo de um camião estacionado 
em Loulé) e dos concertos O Sul de José Afonso 
e de Poli Correia com Jorge Palma, este último 
enriquecendo a oferta cultural da cidade de 
Quarteira.

Novamente nesta temporada, o Festival MED 
associa-se ao Cine-Teatro para promover um 
conjunto de espetáculos da sua programação 
que se inserem na temática deste evento de 

world music, dando a conhecer as bandas ou 
artistas que trazem a palco as sonoridades 
tradicionais e fusões musicais centradas nas 
raízes identitárias.

É também encetado nesta temporada um novo 
ciclo temático de programação denominado 
“Estórias silenciosas”, que se prolongará 
até 2018, e que consiste na apresentação de 
propostas performativas que operam uma 
releitura contemporânea e questionadora sobre 
a (outra) História e a Sociedade (portuguesa e 
outras), sempre que possivel com uma atenção 
sensível, crítica e lúcida perante a realidade 
atual em registos diversos que cruzam a 
História, a Sociologia e as Artes do Palco. Para o 
arranque deste ciclo foi convidada a companhia 
Teatro do Vestido – coletivo que tem vindo a 
desenvolver um reconhecido trabalho a partir 
da recolha de testemunhos e histórias de vida 
–, que apresenta, em absoluta estreia algarvia, 
o espetáculo Um mini-museu vivo de memórias 
do Portugal recente. Sem dúvida, uma proposta 
incontornável da agenda do Cine-Teatro. 

Ficam aqui alguns destaques daquilo que 
pode desfrutar com a programação do Cine- 
-Teatro Louletano, reflexo inequívoco do forte 
empenhamento do Executivo a que presido em 
prol da valorização, promoção e acessibilidade 
culturais como instrumentos fundamentais para 
o desenvolvimento da comunidade louletana. 

Esperamos por si num palco que é de todos e 
para todos.

O Presidente, Vítor Aleixo

Nesta nova temporada de programação a 
equipa do Cine-Teatro volta a apostar num 
leque alargado e eclético de propostas artísticas, 
a pensar em vários públicos e continuando a 
pautar a sua intervenção cultural por critérios 
de qualidade, diversidade e originalidade/ 
/criatividade. 

A nível musical prossegue o ciclo “Femina”, 
dedicado a grandes vozes no feminino, 
contando com os concertos de Capicua (numa 
estreia absoluta no Algarve da sua nova banda/ 
/espetáculo), Cristina Branco (estreando na 
região o seu novo e premiado disco), Ana 
Bacalhau (numa estreia nacional, em Loulé, 
do seu novo disco a solo) e das prestigiadas 
Angelite – Vozes Búlgaras (que comemoram 30 
anos de existência numa tournée mundial que 
integra Loulé como única cidade a sul do país 
contemplada pela digressão). 

Mas a música não fica só por aqui: a temporada 
abre precisamente, a 9 de setembro, com um 
concerto de apresentação da programação do 
Cine-Teatro que traz a Loulé o contagiante 
Carlão para uma noite vibrante já a anunciar o 
seu novo disco. Loulé será ainda a única cidade 
a sul a receber quer o espetáculo “As Canções 
de Leonard Cohen”, tributo que junta em palco 
David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Miguel 
Guedes e Samuel Úria, quer a digressão acústica 
de Tony Carreira, que atua no Cine-Teatro, 
em dose dupla, a 19 de novembro. Somam-se 
os concertos de António Zambujo, Ala 
dos Namorados (que estreiam o seu novo 
disco Vintage) e Moonspell, estes últimos 

apresentando o seu último álbum, um disco 
épico cantado em português e inspirado no 
terramoto de 1755 – proposta esta ilustrativa 
da vontade do Cine-Teatro de chegar também a 
outros públicos. 

Por seu lado, o ciclo musical “O Longe é 
Aqui” – eixo programático/formato que 
pretende valorizar e estimular os talentos locais 
louletanos juntando-os a reconhecidas figuras 
do panorama nacional – apresenta mais duas 
propostas: o duo Flor de Sal (composto por Zé 
Francisco e Ana Figueiras) com Vitorino, e o 
músico quarteirense Poli Correia (Sam Alone) 
num concerto acústico com Jorge Palma.

Uma palavra especial para a colaboração do 
Cine-Teatro com Lisboa, Capital Ibero- 
-americana de Cultura 2017, que permitirá 
trazer a sul, mais uma vez exclusivamente a 
Loulé, o espetáculo de homenagem à cantora 
chilena Violeta Parra, interpretado pela 
filha mais velha e pela neta da mesma. Uma 
oportunidade única a não perder. 

A aposta na dança contemporânea continua 
a ser uma tónica da programação, com duas 
das mais prestigiadas companhias portuguesas 
(dos coreógrafos Olga Roriz e Paulo Ribeiro) 
a rumarem a Loulé para estrear, em terras 
algarvias, as suas mais recentes criações, 
respetivamente, Síndrome e Ceci n’est pas un 
film. Dueto para maçã e ovo.

A parceria estratégica com a reconhecida 
Companhia de Música Teatral no que 

MAIS E MELHOR CULTURA 
PARA TODOS OS PÚBLICOS
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SETEMBRO
09 SET | MÚSICA | CARLÃO 12
14 SET | MÚSICA | ISABEL E TITA PARRA DO CHILE 13
16 SET | MÚSICA | CAPICUA COM NOVA BANDA 14
23 SET | TEATRO | A NOITE DA DONA LUCIANA 15
24 SET | PERFORMANCE | SCROLL 16

OUTUBRO
04 OUT | MÚSICA | ANTÓNIO ZAMBUJO 20
06 OUT | DANÇA | COMPANHIA PAULO RIBEIRO 21
07 OUT | MÚSICA | O SUL DE JOSÉ AFONSO 22
08 OUT | MÚSICA | DUO DE FILARMÓNICAS 23
10 OUT | MÚSICA | AS CANÇÕES DE LEONARD COHEN 24
12 OUT | CONVERSAS À QUINTA | AIDA TAVARES 25
13 OUT | TEATRO | QUEM TEM MEDO DE VIRGINIA WOOLF? 26
15 OUT | MÚSICA/PERFORMANCE | PICO-PICO 27
19 OUT | MÚSICA | CICLO LOULÉ CLÁSSICO 28
22, 23 E 24 OUT | MÚSICA | TALEGUINHO – COSTURAR CANTIGAS E HISTÓRIAS 29
26 OUT | CONVERSAS À QUINTA | ANTÓNIO CLAREZA 30
27 OUT | TEATRO | UM MINI-MUSEU VIVO DE MEMÓRIAS DO PORTUGAL 
RECENTE

31

28 OUT | MÚSICA | CRISTINA BRANCO 32
31 OUT | MÚSICA | FLOR DE SAL COM VITORINO 33

NOVEMBRO
03 NOV | MÚSICA | ANA BACALHAU 36
05 NOV | MÚSICA | ALA DOS NAMORADOS 38
08, 09 E 10 NOV | FORMAÇÃO | ZYG 39
08, 09, 10, 11 E 12 NOV | INSTALAÇÃO/MÚSICA/PERFORMANCE | ZYG 40
09, 10 E 11 NOV | TEATRO | VIAJANTES SOLITÁRIOS 42
11 NOV | CONFERÊNCIA/PERFORMANCE | ZYG 43
16 NOV | DOS SABORES DA CULTURA | BERTÍLIO SANTOS 44
17 NOV | DANÇA | COMPANHIA OLGA RORIZ 45
19 NOV | MÚSICA | TONY CARREIRA ACÚSTICO 46
21 E 22 NOV | TEATRO | A CRUZADA DAS CRIANÇAS 47
23 NOV | MÚSICA | CICLO LOULÉ CLÁSSICO 48
24, 25 E 26 NOV | FESTIVAL | LUZA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE LUZ DO 
ALGARVE

49

30 NOV | MÚSICA | POLI CORREIA COM JORGE PALMA ACÚSTICO 50

DEZEMBRO
02 E 03 DEZ | TEATRO | AS CRIADAS 54
07 DEZ | MÚSICA | MOONSPELL 56
08 DEZ | MÚSICA | 2.ª GALA DOS FADISTAS LOULETANOS 57
10 DEZ | MÚSICA | FILARMÓNICAS, CONSERVATÓRIAS DO POVO 58
14 DEZ | MÚSICA | ANGELITE – VOZES BÚLGARAS 59

JANEIRO
01 JAN | MÚSICA | CONCERTOS DE ANO NOVO 60

PROGRAMAÇÃO
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“Amar e Sofrer atrás da Cortina de um Teatro” é uma série 
conceptual de montagens fotográficas, de material recolhido 
no Cine-Teatro Louletano, que espelha as dualidades que se 
encontram na arte de ser algo além nós. Pequenas viagens 
cinemáticas entre universos de ser e não ser. Ocultas nos 

simbolismos, vivem as dores e as alegrias de quem faz arte 
da vida ou vida da arte. Além do brilho, das luzes e dos 
panos, existe suor e paixão, existe entrega e desistência, 

existe... A esperança não morre mas mata e no fim tendemos 
para sorrir mesmo que a custo de uma cortina que esconda 

o real, a pessoa que se entrega. Nada é feito de rosas mas 
sonhar e sorrir são espinhos necessários a uma existência 

bonita. A cortina de teatro divide a vida da vida.

Lágrima, in “Amar e Sofrer atrás da Cortina de um Teatro”
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Tive de fugir, fugi para longe onde as plantas crescem para 
baixo e o milho não endurece com ditaduras televisionadas. 
Sei que imagino demais, não é bom para a saúde e dá tosse 

seca. Encontrei uma chuva de pirilampos e imaginei-te a 
cantares-me ao ouvido. Sorrir luzes. Bicos de pés escondidos 
na tua têmpora. Eu vibro e tu pensas que sou aplausos. Não! 
Vim para ficar, tu és linda como três tulipas de cor inaudível. 

O conforto vive no topo da cabeça nas costuras da cartola. 
O sol cansa.

Lágrima, in “Amar e Sofrer atrás da Cortina de um Teatro”

09 SET | MÚSICA | CARLÃO 12

14 SET | MÚSICA | ISABEL E TITA PARRA DO CHILE 13

16 SET | MÚSICA | CAPICUA COM NOVA BANDA 14

23 SET | TEATRO | A NOITE DA DONA LUCIANA 15

24 SET | PERFORMANCE | SCROLL 16

SETEMBRO
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100 minutos ~ 5 € ~ M/06

~ MÚSICA ~
09 setembro 2017 – sábado – 21h30

APRESENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA NOVA TEMPORADA 

CARLÃO

O Cine-Teatro apresenta todas as suas propostas 
para a temporada que decorre entre setembro 
e dezembro, dando a conhecer a sua estratégia 
de programação e respetivas linhas de ação, 
bem como protagonistas e formatos, pautados 
por critérios de qualidade, diversidade e 
originalidade, os quais têm presidido a uma 
intervenção cultural que se pretende de 
referência na região e a sul do país. 

Em Loulé Carlão promete um concerto 
contagiante, levantando o véu daquele que 
será o seu segundo disco de originais, com 
edição prevista para este ano ainda, isto depois 
do sucesso dos já lançados singles “Agulha 
no palheiro”, uma canção de amor fresca com 
uma batida dançável, e “Viver pra sempre”, um 

tema viciante com letra sua e música de Boss 
AC. “Viver pra sempre” conta com um vídeo 
(já com mais de 1 milhão de visualizações na 
internet) gravado em Almada, no bairro onde 
cresceu, numa festa que juntou várias gerações 
de elementos da sua família e amigos. Uma 
celebração da vida que Carlão partilha com 
os seus e em que transmite uma mensagem 
universal sobre passado e futuro: vivemos para 
sempre, uns nos outros.

Com um espetáculo renovado onde imperam o 
poder das palavras e os sons vibrantes, Carlão 
continua na estrada com os seus habituais 
companheiros: DjGlue (DJ), o baixista Nuno 
Espírito Santo, Gil Pulido nos teclados e Bruno 
Ribeiro na voz. 

60 minutos ~ 5 € ~ M/16

Isabel Parra é a filha mais velha de Violeta Parra 
e Tita Parra é neta de Violeta. Comemorando o 
centenário do nascimento da cantora, Isabel e Tita 
estão realizando este ano uma tournée por toda a 
Europa acompanhadas pelos prestigiados músicos 
chilenos Greco Acuña e Juan Antonio Sánchez. Neste 
concerto as artistas revisitam as composições mais 
emblemáticas de Violeta, passando por temas cuja 
raiz radica na música popular chilena e latino- 
-americana. São ainda apresentadas criações originais 
de Isabel e de Tita. O espetáculo – única apresentação 
a sul do país – apresenta uma sonoridade acústica, 
repleta de ritmos chilenos e latino-americanos 
reinventados, contando com instrumentos como 
guitarras acústicas, cuatro venezuelano, charango, 
percussões e flauta transversal. 

Parra é pouco conhecida em Portugal, mas foi graças 
a ela que, nos anos 50, a música tradicional chilena 
viveu um período áureo de resgate e valorização: 
em viagem pelo país, mapeou ritmos, danças e 
canções, reunindo um espólio de cerca de três mil 
canções tradicionais. Depois, na década de 60, a 

sua defesa do património colocou-a na frente do 
movimento da nueva canción, que não foi mais 
que a música de intervenção do Chile de Salvador 
Allende. Violeta Parra pode ser considerada a mãe 
da canção comprometida com a luta dos oprimidos e 
explorados, tendo sido autora de páginas inapagáveis 
como a canção “Volver a los 17”. Outro dos seus 
temas, “La Carta”, cantado em momentos de enorme 
comoção revolucionária, nas barricadas e nas 
ocupações, tem entre os seus versos o que diz: “Os 
famintos pedem pão; chumbo lhes dá a polícia.” 
Mas as suas canções não são apenas marcadas por 
versos demolidores contra toda a injustiça social. 
O lirismo dos versos de canções como “Gracias a la 
vida” (gravada por Elis Regina) embalou o ânimo de 
gerações de revolucionários latino-americanos em 
momentos em que a vida era questionada nos seus 
limites mais básicos.

Org.: Passado e Presente – Lisboa, Capital Ibero-americana 
de Cultura 2017 / Apoio: Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (Chile) / Parceria: Câmara Municipal de Loulé/ 
/Cine-Teatro Louletano 

~ MÚSICA ~
14 setembro 2017 – quinta-feira – 21h30

ISABEL E TITA PARRA DO CHILE 
(CONCERTO PARA VIOLETA PARRA)
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75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Depois de um ano entre concertos da tour 
“Medusa” e do novo trabalho para crianças 
Mão Verde (em parceria com Pedro Geraldes), 
sempre com muitos outros projetos pelo meio, 
como o OUPA (a convite da Câmara Municipal 
do Porto), Capicua fechou o ano de 2016 
apresentando-se pela primeira vez com banda 
no Grande Auditório do Centro Cultural de 
Belém. Foi uma noite emocionante, com uma 
sala cheia e ao rubro! Agora em Loulé Capicua 
faz a estreia absoluta a sul dessa formação 
musical. 

Neste novo espetáculo, juntam-se ao núcleo 
duro de estrada, composto por D-One (samples 
e scratch), Virtus (programação e samples) e 

M7 (na voz de suporte), os recém-chegados 
Ricardo Coelho (bateria), Luís Montenegro 
(baixo, guitarra e sintetizador) e Sérgio Alves 
(teclados), constituindo uma nova formação 
que veio traçar uma diagonal à discografia de 
Capicua, para interpretar músicas de todos 
os álbuns e mixtapes, com novos arranjos 
e matizes. Em 2017, e com esta formação 
recheada de músicos e instrumentos, Capicua 
traz-nos um concerto com repertório renovado 
que, além dos habituais momentos arrepiantes 
de Rap emocional, político e feminino, enche o 
palco e a plateia de uma energia contagiante! A 
festa é garantida e um bom prenúncio de tudo 
o que a Capicua ainda tem por desvendar (para 
muito breve)... 

~ MÚSICA ~
16 setembro 2017 – sábado –  21h30

CAPICUA COM NOVA BANDA
CICLO FEMINA (V)

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

A Noite da Dona Luciana (1985) é uma comédia 
irreverente e florida, ao estilo de Copi. A 
peça dilui as fronteiras entre a imaginação e 
os estereótipos vinculados pelo inconsciente 
coletivo, ao estabelecer uma ácida caricatura 
humorística que vai desde a realidade 
quotidiana aos confins do absurdo e da 
extravagância. 

Os ambientes e contextos criados tanto se 
inscrevem no cliché e na situação comum, 
como se dissolvem num universo fantasioso. 
Num teatro acontece um ensaio tardio, onde 
estão presentes o encenador, a atriz e o técnico. 

O ensaio é interrompido por uma velha striper 
transsexual, que se envolve num confronto 
com a Companhia, lançando o espetador numa 
espiral entre a verdade e o delírio, a paixão e o 
humor negro.

Tradução: Isabel Alves / Encenação: Ricardo Neves- 
-Neves / Assistência de encenação: Catarina Rôlo 
Salgueiro / Elenco: Custódia Gallego, José Leite, 
Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz e Vítor 
Oliveira / Figurinos: José António Tenente / Luz: 
Elduplo / Música: Sérgio Delgado / Fotografias:  
Alípio Padilha / Designer: Pedro Frois Meneses  
Vídeo promocional: Eduardo Breda / Comunicação: 
Mafalda Simões

~TEATRO ~
23 setembro 2017 – sábado – 21h30

A NOITE DA DONA 
LUCIANA, DE COPI

TEATRO DO ELÉCTRICO
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60 minutos ~ 5 € ~ M/12

Muitas vezes damos por nós a fazer scroll no 
computador. Passa-nos o tempo por entre as 
mãos, somos voyeurs de vidas alheias, das 
últimas novidades, de frivolidades. Nesta 
nova produção a ArQuente aventura-se por 
territórios da performance, do happening, deixa 
esvair o tempo e partilha-o com o espetador; e 
discorre-se sobre tudo e sobre nada.

Trata-se de um espetáculo que convive 
muito diretamente com o público e que 
é construído com a improvisação de oito 
intérpretes em palco. Os atores e o público 
estão sentados numa roda de cadeiras e é aí 
que se desenrola toda a cena, num formato 

arrojado, questionador e sem rede. Parte-se 
de uma abordagem informal e intimista mas 
muito comprometida, que vai interpelando o 
espetador, não o deixando de forma alguma 
indiferente. O público pode assistir a mais do 
que uma sessão, pois o espetáculo nunca se 
repete.

Direção: Gil Silva / Apoio à direção: Teresa Silva  
Desenho de luz: Jorge Pereira / Sonoplastia: Cláudio 
Felisberto / Interpretação: Alejandra Rodrigues, Ana 
Nunes, Armando Batista, Fúlvia Almeida, Henrique 
Prudêncio, Milai Miu, Rui Gonçalves e Tata Regala  
Produção: Gil Silva

~ PERFORMANCE ~
24 setembro 2017 – domingo – 18h00 

SCROLL
ARQUENTE, ASSOCIAÇÃO CULTURAL



Já fui um oceano, água fria com moléculas de nobel e 
parágrafos cardume reluzentes, num sol de Inverno tímido. 

Falar com raparigas só nos sonhos onde as nuvens eram 
cascatas e onde com os adereços da minha avó fingia ser 

alguém importante. Chapinhar é bom, é como beijar a face 
limpa do sono fértil de imaginação. Os lençóis caixa-toráxica 

respiram máscaras e cospem adubo. Não faças barulho, 
todos os silêncios contam. Deixa-me contar os meus silêncios 

e não me julgues, por favor. Não tenhas medo do lobo 
debaixo da cama, é apenas história de embalar, pois os uivos 

não chegam ao mar.

Lágrima, in “Amar e Sofrer atrás da Cortina de um Teatro”

04 OUT | MÚSICA | ANTÓNIO ZAMBUJO 20

06 OUT | DANÇA | COMPANHIA PAULO RIBEIRO 21

07 OUT | MÚSICA | O SUL DE JOSÉ AFONSO 22

08 OUT | MÚSICA | DUO DE FILARMÓNICAS 23

10 OUT | MÚSICA | AS CANÇÕES DE LEONARD COHEN 24

12 OUT | CONVERSAS À QUINTA | AIDA TAVARES 25

13 OUT | TEATRO | QUEM TEM MEDO DE VIRGINIA WOOLF? 26

15 OUT | MÚSICA/PERFORMANCE | PICO-PICO 27

19 OUT | MÚSICA | CICLO LOULÉ CLÁSSICO 28

22, 23 E 24 OUT | MÚSICA | TALEGUINHO – COSTURAR CANTIGAS  
E HISTÓRIAS

29

26 OUT | CONVERSAS À QUINTA | ANTÓNIO CLAREZA 30

27 OUT | TEATRO | UM MINI-MUSEU VIVO DE MEMÓRIAS DO PORTUGAL 
RECENTE

31

28 OUT | MÚSICA | CRISTINA BRANCO 32

31 OUT | MÚSICA | FLOR DE SAL COM VITORINO 33

OUTUBRO



20 21

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

Rua da Emenda dispensa os condicionamentos 
de trânsito, porque, guiados pelo sinaleiro 
que canta, todos têm lugar. Não há sequer 
problemas de estacionamento: aos lugares 
reservados para os colaboradores habituais – 
de João Monge a Maria do Rosário Pedreira, 
de Ricardo Cruz a José Eduardo Agualusa, de 
Pedro da Silva Martins a Miguel Araújo, entre 
outros – juntam-se espaços novos e amplos 
para quem chega e é recebido em festa – Samuel 
Úria, José Fialho Gouveia, para citar alguns –, 
como acontece sempre que a voz de António 
Zambujo é o destino. 

As geografias ajustam-se à dimensão desta rua 
onde, num ápice, cabem os talentos imortais de 
Noel Rosa ou de Serge Gainsbourg, lado a lado 

com os nossos contemporâneos Jorge Drexler, 
Rodrigo Maranhão ou Pedro Luís. 

Assim, sendo profundamente portuguesa, até 
pela doçura inquieta, pelo embalo saltitante 
de uma instrumentação ajustada ao timbre 
sereno e contagiante do cantor (as guitarras 
sedimentadas, os sopros contrastantes, o 
acordeão emergente), esta Rua da Emenda é, 
afinal, uma rua do mundo. Generosa – sempre 
são quinze as portas que se abrem a quem 
decide percorrê-la. Coerente, muito mais 
do que na voz única que lhe serve de plano 
diretor. Variada, pela multiplicidade de soluções 
que se descobre em cada uma das paragens. 
Fascinante, como só aquilo que é simples e 
autêntico, tangente às nossas vidas.

~ MÚSICA ~
04 outubro 2017 – quarta-feira – 21h30

ANTÓNIO ZAMBUJO 

90 minutos ~ 5 € ~ M/06

Em Ceci n’est pas un film Paulo Ribeiro não 
tem a intenção de ilustrar um filme com dança; 
pretende proporcionar uma viagem, um diálogo 
por imagens. Imagens com passado mas com 
futuro incerto. Imagens que conduzem ao 
dueto de maçã e ovo, que, por sua vez, sugere a 
elevação do amor.  

Amor... Imagem entre o tempo que se arrasta 
rodopiando sobre si próprio e o dueto que, de 
tanto querer voar, se amarra ao chão. Amor 
que se torna possessivo, exigente, dependente, 
desesperado, exaltado, sufocante; mas também 
patético, cómico, trágico-cómico, lúdico, frívolo, 
virtuoso, sinuoso, cabotino e esvaziado. Amor 
que derrapa nos fantasmas da negritude da 
alma e da hiperatividade como forma de 
exorcizar a ilusão ou a desilusão! 

Sem narrativas fechadas, sem dramaturgia 
esmagadora, sem a obrigação de tudo perceber, 
os dois intérpretes em palco levam-nos a um 
mundo de sentidos que são os da vida na 
sua configuração mais simples de se afirmar. 
Em simultâneo e, indelevelmente, convocam 
Magritte a acompanhar-nos. 

(O espetáculo conta com a presença e testemunho do 
coreógrafo Paulo Ribeiro, atual diretor artístico da 
Companhia Nacional de Bailado.)

Autoria, coreografia e espaço cénico: Paulo Ribeiro 
Colaboração e seleção de filmes: Cine Clube de Viseu  
Interpretação: Ana Jezabel e João Cardoso / Música: The 
Boys from Brasil, Balanescu Quartet, João Parahyba, 
Barbara, Nina Simone, Jacques Brel, Simone de Oliveira, 
Akram Mag, Frank Zappa e Serge Gainsbourg / Figurinos: 
José António Tenente / Desenho de luz: Cristóvão Cunha  
Assistente de produção e técnica: Tomás Pereira / Produção: 
Companhia Paulo Ribeiro

~ DANÇA ~
06 outubro 2017 – sexta-feira – 21h30

CECI N’EST PAS UN FILM. 
DUETO PARA MAÇÃ E OVO 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO 
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90 minutos ~ 5 € ~ M/12

~ MÚSICA ~
07 outubro 2017 – sábado – 21h30

Em local a designar

O SUL DE JOSÉ AFONSO
JOÃO AFONSO E LUÍS GALRITO COM O BARCO DO DIABO

Este espetáculo junta, pela primeira vez em 
palco, duas vozes maiores num encontro 
cúmplice em torno da vida e obra de José 
Afonso: João Afonso (sobrinho do cantautor) 
e Luís Galrito. No ano em que se assinalam 30 
anos sobre o seu falecimento, e atendendo à sua 
forte ligação ao Algarve, este concerto  
(re)constrói uma geografia afetiva, simbólica e 
musical do percurso de José Afonso na região, 
dando a conhecer aspetos menos conhecidos 
e curiosos dessa ligação que muito influenciou 
a sua vida e obra. Ao palco sobe uma proposta 
interdisciplinar (música, vídeo, poesia) que 
reinventa a obra do inspirador andarilho que 
marcou/a várias gerações de músicos e públicos. 

O concerto evoca o seu ofício de professor, em 
Lagos e em Faro nos anos 60, os seus locais de 

convívio e inspiração musical, as memórias dos 
concertos clandestinos que realizou na região, 
as histórias que se contavam a seu respeito, 
as músicas e letras que produziu sobre ou 
inspiradas no Algarve, o período em que privou 
com figuras como Luíza Neto Jorge, António 
Barahona, António Ramos Rosa e Pité, e a sua 
ligação ao mar, à Ria Formosa (onde pescava e 
fazia longos passeios com esse círculo de amigos 
no mítico “Barco do Diabo”) e a Olhão, onde 
conheceria a sua segunda mulher, Zélia, natural 
da Fuzeta.

Voz e guitarra: João Afonso / Voz e guitarra: Luís 
Galrito / Guitarra e coros: Rogério Pires / VJ: João 
Espada / Acordeão: Paulo Machado / Declamação: 
Sónia Pereira

90 minutos ~ 3 € ~ M/06

Desde há 10 anos que a Filarmónica de São Brás 
de Alportel se vem afirmando no panorama 
filarmónico do Algarve, sendo que logo no 
seu aparecimento a Filarmónica Artistas de 
Minerva criou com a mesma laços de amizade e 
estreita colaboração. 

Para assinalar a amizade entre as duas 
filarmónicas vão as mesmas realizar um 
concerto conjunto dirigido pelos seus maestros 
titulares, os dois oriundos do seio da Artistas 
de Minerva. Pode assim dizer-se que madrinha 
e afilhada preparam-se para nos proporcionar 

uma excelente tarde de música comemorando 
ao mesmo tempo o Dia Mundial da Música. 

Poderemos escutar um variado reportório que 
pode incluir pasodobles, seleções de música 
clássica, música ligeira, bandas sonoras e ainda 
muita e boa música portuguesa.

Organização: Sociedade Filarmónica Artistas de 
Minerva / Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine- 
-Teatro Louletano

~ MÚSICA ~
08 outubro 2017 – domingo – 17h00

DUO DE FILARMÓNICAS
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90 minutos ~ 25 € ou 23 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

[Os vouchers CML/Cine-Teatro Louletano não são aplicáveis a este evento.]

David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Miguel 
Guedes e Samuel Úria vão homenagear 
Leonard Cohen no Cine-Teatro Louletano 
numa estreia absoluta deste espetáculo a sul do 
país. No mesmo palco, estes, que são alguns dos 
músicos mais aclamados do panorama musical 
português da atualidade, vão interpretar as suas 
músicas de eleição do vasto e rico repertório do 
cantor, compositor e poeta canadiano. 

A acompanhar David Fonseca, Jorge Palma, 
Márcia, Miguel Guedes e Samuel Úria estará um 
coletivo de músicos formado por: Pedro Vidal 
na direção musical e nas guitarras; João Correia 

na bateria; Nuno Lucas no baixo; Rúben Alves 
nas teclas; e Paulo Ramos e Orlanda Guilande 
nos coros. 

Com produção do Bairro da Música e a 
chancela da Embaixada do Canadá em Portugal, 
o espetáculo intitulado “As Canções de Leonard 
Cohen” apresenta-se como uma homenagem 
ao autor de canções como “Dance me to the 
end of love”, “Bird on the wire”, “Hallelujah” e 
“I’m your man”, que faleceu no passado dia 11 
de novembro de 2016, um mês depois de ter 
editado o seu 14.º álbum de originais, You Want 
It Darker.

~ MÚSICA ~
10 outubro 2017 – terça-feira – 21h30

AS CANÇÕES 
DE LEONARD COHEN

DAVID FONSECA, JORGE PALMA, MÁRCIA,
MIGUEL GUEDES E SAMUEL ÚRIA

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

O Cine-Teatro continua a apostar em trazer a 
Loulé figuras de referência ligadas ao mundo 
da Cultura e das Artes, dando a conhecer 
os seus percursos, experiências, projetos em 
curso e perspetivas sobre questões pertinentes 
e atuais que inquietam e suscitam reflexão 
e debate entre todos aqueles que se movem 
nesse universo, desde profissionais aos vários 
públicos.    

Aida Tavares nasceu em Lisboa em 1966. A 
atual diretora artística do São Luiz Teatro 
Municipal/ EGEAC, em Lisboa, faz parte da 
equipa do Teatro desde 2002, tendo ocupado 
cargos diversos como coordenação de direção 
de cena, assistência de direção artística e 
direção executiva. O seu percurso foi marcado 
também pela Expo98 como programadora e 
chefe de projeto. Exerceu anteriormente cargos 
na área da cultura nas câmaras municipais de 
Loures e do Barreiro.

~ CONVERSAS À QUINTA ~
12 outubro 2017 – quinta-feira – 21h00

AIDA TAVARES  
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120 minutos (com intervalo) ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável

“Quem tem medo de Virginia Woolf? será a peça 
que melhor se identifica com o meu nome.” 
Estas foram palavras proferidas por Edward 
Albee no programa do espetáculo apresentado 
em 1996, em Londres. Quem tem medo de 
Virginia Woolf? pode ser outra forma de dizer, 
como Albee, quem tem medo do lobo mau ou 
quem tem medo de uma vida sem ilusões. 

Obra-prima da dramaturgia contemporânea, 
trata-se de uma peça que nos leva até à sala- 
-de-estar de um dos casais mais memoráveis da 
dramaturgia contemporânea – George e Martha 

–, numa noite de revelações, jogos perigosos 
e de mútuas agressões. “O inferno pode ser 
uma sala-de-estar confortável e um casal 
insatisfeito”, diz Albee sobre este texto aterrador 
e comovente, onde as personagens se vão 
revelando à medida que se descobre a mentira.

Texto: Edward Albee / Encenação: João 
Perry / Interpretação: Alexandra Lencastre, Diogo 
Infante, João Vicente e Lia Carvalho
Cenário: Catarina Amaro / Figurinos: Isabel 
Carmona / Desenho de Luz: Luís Duarte 
Produção: Força de Produção 

~ TEATRO ~
13 outubro 2017 – sexta-feira – 21h30

QUEM TEM MEDO DE 
VIRGINIA WOOLF?

ALEXANDRA LENCASTRE E DIOGO INFANTE O Cine-Teatro continua a sua aposta em 
formatos inovadores para bebés, desta vez 
convidando uma nova companhia sediada 
em Faro e composta por elementos ligados a 
diferentes áreas artísticas: ATEJA (as iniciais 
desta sigla correspondem à primeira letra do 
nome de cada um dos intervenientes). “Pico 
pico saranico” é a lengalenga que dá o mote 
e nome a este espetáculo que abre ao som do 
“Bolero” de Ravel, interpretado por violino, 
fagote e guitarra. Os intérpretes vão ao encontro 
de cada criança, dando a conhecer o som do 
seu instrumento ao mesmo tempo que se 
estreitam as relações com o público, criando um 
ambiente acolhedor, propício à espontaneidade. 
Há bolinhas de sabão pelo ar, ovelhas com 
problemas de identidade e um dragão 
escondido numa gruta! Há ainda uma bailarina 

que roda, roda, roda com os bracinhos no ar, 
mas não fica tonta nem sai do lugar! Escapa-se 
por uma porta e deixa-nos a sonhar! E, num 
estalar de dedos, twist and shout, e estamos 
quase a terminar… 

Pico-Pico é uma roda musical para bebés. Um 
espetáculo onde o público é exposto a estímulos 
musicais ricos e contrastantes, e no qual se 
promove a interação e a comunicação entre os 
intérpretes e os bebés, entre os pais e os bebés, e 
entre os próprios bebés. 

Violino: Alicia Arias / Voz: Teresa Silva / Fagote: 
Eduardo Sirtori / Voz e guitarra: João Violão  
Bailarina: Ana Margarida Guerreiro / Fotografia: 
João Tata Regala / Design gráfico: Bruno Rodrigues 

~ MÚSICA/PERFORMANCE ~
15 outubro 2017 – domingo – 10h00 e 11h00

PICO-PICO
COMPANHIA PERFORMATIVA ATEJA

45 minutos ~ 3 € ~ Crianças até 36 meses (acompanhadas dos pais) 
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604
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A Orquestra Clássica do Sul e a Câmara 
Municipal de Loulé promovem a 4.ª edição do 
ciclo Loulé Clássico no Cine-Teatro 
Louletano. Ao longo da história da Música 
existiram sempre grandes centros de criação 
que serviram de modelo para a evolução 
musical a nível mundial: os países do sul 
da Europa no Renascimento, a “Escola 
Vienense” no Classicismo, a França no período 
Impressionista, entre outros exemplos. 

Com este novo ciclo não se pretende apartar 
nem isolar as diferentes tendências e escolas 
“nacionalistas”, mas sim proporcionar uma 
visão alargada e integrada da produção artística 

mundial, para que a Arte seja entendida 
também como uma plataforma de partilha e 
comunicação entre as nações. 

Este concerto em particular será dedicado 
ao Reino Unido, com a participação especial 
da solista Jennifer Pike (violino) e sendo a 
Orquestra conduzida pelo Maestro Titular Rui 
Pinheiro. O programa é composto por peças de 
Sir W. Sterndale Bennett, R. Vaughan Williams 
e F. J. Haydn. 

Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara 
Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano

~ MÚSICA ~
19 outubro 2017 – quinta-feira – 21h30

CICLO LOULÉ CLÁSSICO 
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL

50 minutos ~ 3 € (famílias) / 2 € (escolas) ~ M/03

Cantigas como pedacinhos de tecido, cosidas 
umas às outras como se fossem dias e noites. 
Ou como se fossem vidas. Diz a mãe à filha 
que “esta cantiga de embalar que te cantei há 
pouquinho, cantava-ma a mim a minha mãe 
como a mãe dela lha cantava”. Cantigas são,  
mas são também adivinhas, provérbios e trava- 
-línguas, dizeres, uns com cara de quem já foi 
mouro, outros que são passos de judeus. 

Costurar cantigas e histórias é uma 
performance artística que proporciona uma 
experiência de contacto com o património 
imaterial tradicional, permitindo às crianças, 
pais e educadores o alargamento dos 

conhecimentos sobre a música tradicional. 
Através de histórias cantadas, as crianças 
terão a oportunidade de escutar ao vivo, num 
alinhamento recheado de temas tradicionais, 
contados e cantados, canções, histórias, lenga- 
lengas, do aqui e do agora, interpretados pelos 
personagens da Costureira e do Alfaiate de 
Canções. Pretende-se que seja uma experiência 
de cumplicidades, onde os sons, as palavras, 
os gestos, as imagens e os silêncios a todos 
surpreendam.

Ideia: Catarina Moura e Luis Pedro Madeira 
(Taleguinho) / Música: Luis Pedro Madeira  
Atriz: Catarina Moura / Cenografia: Catarina Moura 
Ilustrações: Cária Vidinhas

~ MÚSICA/TEATRO ~
22 outubro 2017 – domingo – 15h30 (famílias)

23 e 24 outubro 2017 – segunda e terça-feira – 10h00 e 14h00 (escolas)

TALEGUINHO – COSTURAR 
CANTIGAS E HISTÓRIAS

CATARINA MOURA E LUÍS PEDRO MADEIRA

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral 
[Os vouchers CML/Cine-Teatro Louletano não são aplicáveis a este evento.]
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Partindo dos materiais que são a base da construção 
de Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e 
Esquecidas (que aborda, a partir das memórias das 
pessoas, a ditadura de 1926-1974, a revolução de 
25 de abril de 1974 e o processo revolucionário de 
1974-76), o Teatro do Vestido constrói agora este 
Mini-Museu contado a jovens e adultos. Nele, são 
revisitados muitos temas da história recente de 
Portugal que nem sempre se encontram nos livros 
do ensino secundário; ou que, mesmo sendo aí 
abordados, não o são do ponto de vista das memórias 
pessoais, dos pequenos objetos. 
Estamos rodeados de versões gloriosas sobre a 
história, contadas pelos grandes protagonistas 
militares e políticos. Este mini-museu vivo, pelo 
contrário, contará histórias dos anónimos que 

fizeram, também eles, essa história, mesmo que 
na história não tenha ficado o seu registo. 42 anos 
depois do 25 de abril, já são os filhos de abril que 
transmitem as memórias que ouviram contar a 
outros para quem este passado é já um país distante. 
E, no entanto, como mostra este espetáculo, este 
passado faz muito daquilo que é o nosso presente. 
Não o conhecer, não saber como chegámos até aqui, é 
como faltar-nos um mapa para o futuro.
(Inclui conversa no final com o público.)

Texto, direção e interpretação: Joana Craveiro 
Colaboração criativa: Rosinda Costa e Tânia 
Guerreiro / Desenho de Luz: João Cachulo  
Produção: Cláudia Teixeira / Co-produção: Teatro do 
Vestido e Centro Cultural de Belém/Fábrica das Artes

~ TEATRO ~
27 outubro 2017 – sexta-feira – 21h30 

UM MINI-MUSEU VIVO DE MEMÓRIAS 
DO PORTUGAL RECENTE

TEATRO DO VESTIDO 
CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (I)

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

Uma das figuras mais respeitadas e 
emblemáticas da cultura louletana vem 
ao Cine-Teatro falar sobre o seu percurso, 
nomeadamente nas áreas associativa, teatral e 
musical, num ambiente informal de partilha de 
afetos, saberes e sabores. 

António José da Palma Clareza é natural de 
Loulé e cedo aprendeu na antiga barbearia de 
seu pai, na Rua das Lojas, a gostar de ouvir 
contar histórias de gente sofrida mas também 
alegre. O seu pai era um músico autodidata e 
tocava bandolim, guitarra e viola. Foi ali, onde 
muitas vezes se sentou António Aleixo (que não 
conheceu), que aprendeu os primeiros acordes, 
assim como outros seus amigos fundadores do 

primeiro grupo de música Ye-Ye de Loulé, na 
década de 60, os “Caveiras Negras”. 

Mais tarde, junto com alguns amigos, rumou 
a Faro para aprender os primeiros segredos 
da arte de Talma, integrando a companhia 
Teatro Laboratório de Faro, então única no 
Algarve, e por lá permanecendo três anos. 
Depois voltaram a Loulé onde fundaram 
o Teatro Análise de Loulé (companhia não 
profissional) na Casa da Cultura de Loulé e 
onde permaneceram até aos dias de hoje. 

Entretanto, na música, sempre como amador, 
foram surgindo oportunidades várias para fazer 
o melhor que sabe, à sua maneira.

~ CONVERSAS À QUINTA ~
26 outubro 2017 – quinta-feira – 21h00

ANTÓNIO CLAREZA  

90 minutos ~ 5 € ~ M/12
(lotação limitada)
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60 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/08
Cartão de Amigo aplicável

Cristina Branco é sinónimo de sofisticação. 
Dentro de uma área de fortes raízes 
conservadoras e tradicionalistas como é o caso 
do fado, Cristina Branco apresenta sempre 
uma alternativa alicerçada no profundo 
conhecimento dos poetas e poemas que 
interpreta, em compositores requintados e em 
músicos de excelência que transpõem uma aura 
única ao vivo. 

Menina é o título do seu mais recente trabalho 
com temas originais de autores como Filho 
da Mãe e André Henriques (Linda Martini), 
Cachupa Psicadélica, Mário Laginha e António 
Lobo Antunes. Um disco de novas abordagens, 

de novos compositores de várias latitudes da 
música portuguesa como os já referidos, mas 
também como Peixe e Nuno Prata (Ornatos 
Violeta), Pedro da Silva Martins e Luís 
Martins (Deolinda), Jorge Cruz (Diabo na 
Cruz), Luís Severo (Cão da Morte), um fado 
tradicional (com texto de Amália), e textos 
de Ana Bacalhau (Deolinda) e Kalaf (Buraka 
Som Sistema). Menina recebeu em março de 
2017 o Prémio de Melhor Disco de 2016 pela 
Sociedade Portuguesa de Autores. Cristina 
Branco foi nomeada para os Globos de Ouro 
como Melhor Intérprete Individual em 2016 
pelo disco Menina.

~ MÚSICA ~
28 outubro 2017 – sábado – 21h30

CRISTINA BRANCO
CICLO FEMINA (VI)

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

O Cine-Teatro continua a apostar no 
lançamento de novos desafios a projetos 
musicais locais, juntando-os a reconhecidos 
nomes do panorama nacional. Desta vez, 
privilegiamos o universo da música tradicional 
e da world music ao propor o encontro entre 
o duo Flor de Sal e o prestigiado intérprete 
Vitorino Salomé, num diálogo em que será 
reinventado o repertório de ambos, bem como 
afinidades e influências comuns.

Inspirado por essa paisagem intemporal 
espalhada pelas terras algarvias, nasce o projeto 
“Flor de Sal”. Um duo que começou em 2014 e 
que dois anos depois fez a apresentação oficial 

do seu primeiro disco Flor de Sal no Cine- 
-Teatro Louletano. 

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

~ MÚSICA ~
31 outubro 2017 – terça-feira – 21h30

FLOR DE SAL COM VITORINO 
CICLO O LONGE É AQUI (VIII)



Sozinho. Sozinha. A viagem é descalça como uma cruzada 
sem bandeira nem Deus. Que é da pátria de quem não 

chora de verdade, da pátria de quem se mastiga a si próprio 
para ser outros? De quem colhe tempestades em frascos 
para vender ao desbarato em dias de sol? Piratas do ego, 

na cómoda síndrome de Estocolmo e uma falta de vontade 
de ser contemporâneo. Quer-se luta a modo de tradição, 

canta-me sotaques a modo de cortinas e espadachins 
desembainhados com povo. Não quero mais, entra-me 

uma canção de rádio na janela e estou cansado de ser tudo. 
Canto-a sem já ser. O piano repercute.

Lágrima, in “Amar e Sofrer atrás da Cortina de um Teatro”

03 NOV | MÚSICA | ANA BACALHAU 36

05 NOV | MÚSICA | ALA DOS NAMORADOS 38

08, 09 E 10 NOV | FORMAÇÃO | ZYG 39

08, 09, 10, 11 E 12 NOV | INSTALAÇÃO/MÚSICA/PERFORMANCE | ZYG 40

09, 10 E 11 NOV | TEATRO | VIAJANTES SOLITÁRIOS 42

11 NOV | CONFERÊNCIA/PERFORMANCE | ZYG 43

16 NOV | DOS SABORES DA CULTURA | BERTÍLIO SANTOS 44

17 NOV | DANÇA | COMPANHIA OLGA RORIZ 45

19 NOV | MÚSICA | TONY CARREIRA ACÚSTICO 46

21 E 22 NOV | TEATRO | A CRUZADA DAS CRIANÇAS 47

23 NOV | MÚSICA | CICLO LOULÉ CLÁSSICO 48

24, 25 E 26 NOV | FESTIVAL | FESTIVAL INTERNACIONAL DE LUZ DO ALGARVE 49

30 NOV | MÚSICA | POLI CORREIA COM JORGE PALMA ACÚSTICO 50

NOVEMBRO
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Ana Bacalhau ruma a Loulé para a estreia 
nacional/mundial do seu primeiro álbum a 
solo intitulado Nome Próprio, lançado a 20 de 
outubro deste ano. Sobre a génese deste tão 
aguardado disco, Ana confessa: 

“Tenho bichos-carapinteiros. Também 
são carpinteiros, claro, mas, sobretudo, 
carapinteiros. Quando era miúda, ouvia os 
graúdos a apontar-me o excesso de energia e 
inquietação e, sem perceber nada de carpintaria, 
convenci-me que o que me diagnosticavam era 
um caso bicudo de bichos que cara-pintavam. 
Foi assim que tive a ideia de pintar um sorriso 
na cara para ninguém notar que algo me moía 
por dentro. Resultou e lá fui eu, vida fora, 

sempre com os meus bichos-carapinteiros a roer- 
-me as entranhas. 

Houve um dia em que pediram um palco 
para si. Dei ao resultado deste trabalho de 
cara-pintaria o título de Nome Próprio. Para 
isso, contei com a preciosa ajuda de queridos 
e talentosos amigos, que entenderam tão bem 
aquilo que queria dizer. 

Não por acaso, a procura é um tema recorrente 
numa boa parte das letras que canto. Talvez os 
autores tenham percebido isso, quando falava 
com eles sobre o que pretendia cantar. De ‘Só 
Querer Buscar’, do Samuel Úria, a ‘Leve Como 
Uma Pena’, do Jorge Cruz, ‘Passo a Tratar-me 

~ MÚSICA ~
03 novembro 2017 – sexta-feira – 21h30

ANA BACALHAU
CICLO FEMINA (VII)

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

Por Tudo’, do Nuno Prata, ‘Respirar’, de Afonso 
Cruz, ou ‘Vida Nova’, do Nuno Figueiredo, 
todas falam desta inquietação que é velha amiga 
e me empurra para avançar, apesar do medo. E 
não saberia contar a minha história de vida tão 
bem quanto a Capicua, que me entregou um 
pedaço de letra tão biográfico, em ‘A Bacalhau’, 
que parece que me conhece desde que nasci. 

Mas não queria que este trabalho refletisse 
apenas o meu umbigo. Daí ser tão importante 
poder continuar a dar voz a experiências que 
se podem dizer universais, como o ‘Ciúme’, de 
Miguel Araújo, a ‘Dama da Noite’, de António 
Zambujo e João Monge, ‘Maria Jorge’, da 
Márcia, ‘Morreu Romeu’, de Nuno Figueiredo, 

‘Debaixo da Mosca’, do Carlos Guerreiro, ou 
‘Para Fora’, da Francisca Cortesão. 

E, finalmente, o medo maior. Escrever-me. As 
letras ‘Só Eu’, uma expressão que a minha avó 
materna usava e que me inspirou a escrever 
esta canção, tão bem musicada pelo Janeiro, e 
‘Menina Rabina’, também musicada por ele, que 
fala da menina que ainda vive em mim, criando 
mundos imaginários onde se esconde do 
mundo real. Finalmente, ‘Deixo-me Ir’, escrita e 
composta por mim, a falar sobre a importância 
que cantar tem na minha vida.”
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90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

O cancioneiro da pop portuguesa de meados do 
século XX foi a base para a gravação do novo 
disco da Ala dos Namorados: Vintage. “Olhos 
Castanhos”, “Noites da Madeira”, “Ele e Ela”, 
“Cartas de Amor” ou o “Fadinho da Tia Maria 
Benta” são alguns dos temas que fazem parte 
do imaginário coletivo dos portugueses e que a 
Ala dos Namorados se propôs trazer para o seu 
universo musical. 

Para além das versões de standards da 
música portuguesa, o novo disco da Ala dos 
Namorados, que saiu a 14 de abril deste ano, 

inclui quatro temas originais dentro desta 
harmonia vintage que será, também, parte 
integrante dos espetáculos ao vivo. “Noites da 
Madeira” é o single de apresentação do novo 
disco, uma recriação do tema imortalizado por 
Max editado em 1949, que já se ouve na rádio. 

A voz e interpretação inconfundíveis de Nuno 
Guerreiro juntam-se às composições e arranjos 
de Manuel Paulo, os quais fazem da Ala dos 
Namorados um exemplo de longevidade da 
música em Portugal.

~ MÚSICA ~
05 novembro 2017 – domingo – 17h00

ALA DOS NAMORADOS 
APRESENTA VINTAGE

3 horas ~ 9 € ~ Educadores, artistas, animadores/mediadores socioculturais, estudantes
Cartão de Amigo aplicável

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

Variações sobre ZYG é uma experiência imersiva 
destinada a educadores, artistas e estudantes, 
que propõe uma reflexão sobre a importância 
das experiências artísticas na primeira infância 
(música, voz e movimento) que se desenvolvem 
a partir do universo da instalação ZYG. 

Pretende-se induzir os formandos a explorarem 
as suas próprias capacidades de comunicar 
com o corpo e com a voz, sensibilizando-os 
assim para a ideia de que nascemos musicais, 
com a capacidade de fazer e de apreciar o 
som e o movimento, e de que é essencial que, 
nas primeiras idades, as crianças tenham 
experiências ricas, profundas e diversificadas. 

A Companhia de Música Teatral (CMT) é uma 
companhia dedicada à exploração da música 
como ponto de partida para a interação entre 
as várias técnicas e linguagens de comunicação 
artística dentro de uma estética que vai da 
música cénica ao teatro musical. A CMT 
aposta num trabalho de articulação entre a 
investigação académica, a produção artística, 
a criação tecnológica, o envolvimento da 
comunidade e a divulgação de ideias sobre a 
importância da experiência musical em especial 
nas idades mais precoces, e tem apresentado 
os seus trabalhos em Portugal e um pouco por 
todo o mundo. 

~ FORMAÇÃO ~
08, 09 e 10 novembro 2017

quarta a sexta-feira – 18h00-21h00

VARIAÇÕES SOBRE ZYG
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL
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Aprofundando a sua parceria estratégica com 
a prestigiada Companhia de Música Teatral 
no que concerne à arte para a infância – e 
envolvendo agora as creches da cidade de 
Loulé e as famílias –, o Cine-Teatro apresenta a 
instalação-performance ZYG, uma experiência 
artística num espaço imersivo onde a música e 
a dança se cruzam para explorar as fronteiras 
entre a comunicação, o jogo informal, a 
descoberta dos sentidos e o instinto da arte, a 
qual é especialmente pensada para crianças dos 
0 aos 36 meses.

O dispositivo cénico de ZYG é uma estrutura 
de elementos de madeira articulados que 
definem um espaço poético: uma casa, um 
ventre, um ovo, um ser vivo, ou isso tudo e nada 
disso, talvez apenas um convite à imaginação. 
Um conjunto de objetos de formas orgânicas 
coloridas, num chão branco, complementa 
os elementos de madeira. O conjunto resulta 
numa estrutura aberta, em comunicação com o 
exterior, onde o diálogo entre o vazio e as linhas 
orgânicas da madeira cria a sensação de espaço 
delimitado, íntimo, acolhedor, convidativo ao 
entrar e ao estar. 

~ INSTALAÇÃO/MÚSICA/PERFORMANCE ~
08, 09 e 10 novembro 2017 – quarta a sexta-feira (creches)

11 e 12 novembro 2017 – sábado e domingo (famílias)

ZYG
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

20 minutos ~ 2 € (creches) / 3 € (famílias) ~ crianças até aos 36 meses (acompanhadas dos educadores/pais)
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

O som é o outro elemento essencial na definição 
do espaço e foi igualmente concebido para 
criar uma envolvência simultaneamente física 
e poética. Quatro pontos independentes de 
difusão sonora estão integrados na estrutura, 
produzindo um manto onde coabitam 
sons eletrónicos, da paisagem sonora, da 
voz humana, de objetos ou instrumentos 
alternativos, algumas memórias de projetos 
anteriores, mas aqui surgindo de forma 
quase inesperada. A estrutura propõe assim 
a possibilidade de ouvir de formas muito 
diferentes e pessoais, a várias “vozes”, seguindo 
vários trilhos possíveis desvendados pela escuta, 
seja a do ouvido ou a de outra qualquer forma 
de perceber a vibração que emana do espaço.  

Nesta performance a instalação cruza-se com 
a dança e é proposta uma experiência mediada 
por um “interator” (um(a) bailarino(a)), que 
constrói o discurso do seu corpo em tempo 

real, como resultado das relações entre o som, 
os elementos cénicos e as crianças e adultos que 
entram no espaço. 

Direção artística: Paulo Maria Rodrigues e Siri 
Dybwik / Coreografia: Siri Dybwik / Música 
Nills: Christian Fossdall e Paulo Maria Rodrigues  
Recursos educativos: Helena Rodrigues / Espaço 
cénico: Miguel Ferraz / Blobobjects: Izabel Rocha  
Consultoria na realização plástica: Raquel Gomes  
Figurinos: Evelyne Rohrer / Eletrónica: Rui Penha 
Intérpretes: Pedro Ramos e Sandra Rosado

ZYG é uma co-produção da Companhia de Música 
Teatral e Fundação Centro Cultural de Belém/Fábrica 
das Artes, em colaboração com a Companhia de 
Dança Contemporânea Norueguesa Dybwickdans, 
no âmbito do Programa Pegada Cultural | Primeiros 
Passos. 
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80 minutos ~ 5 € ~ M/12
(lotação limitada)

Em que pensam os camionistas durante todos os 
quilómetros que percorrem? O que acontece com 
estes homens durante estas viagens? Que viajantes 
são estes e como mitigam a sua solidão? Se tivessem 
que parar de meter‐se à estrada, aguentariam? E 
as famílias – há lugar para elas nestas histórias? 
Construído a partir de uma extensa recolha de 
histórias de vida e de “estrada” de camionistas, o 
espetáculo explora as possibilidades poéticas dessas 
vidas de permanente deslocação, vidas também 
de quilómetros de solidão, de distância física das 
famílias, de passagens, de noites fugazes, de um 
conhecimento geográfico de auto-estradas, estradas 
nacionais, restaurantes de beira de estrada, hotéis.
Um espetáculo que é uma espécie de manual de um 
viajante singular, ao mesmo tempo que falando dessa 
inquietação portuguesa que bem conhecemos – a 
de partir; e, estando lá fora, a vontade de regressar 

para de novo partir, impelidos por essa coisa que 
nos puxa a percorrer quilómetros, após quilómetros, 
após quilómetros, continuamente. Este espetáculo é 
um desafio do Teatro Viriato (Viseu) e da Empresa 
Patinter ao Teatro do Vestido, reconhecendo o 
trabalho ímpar que este coletivo tem vindo a 
desenvolver a partir da recolha de testemunhos e 
histórias de vida.

Texto e direção: Joana Craveiro / Interpretação: 
Estêvão Antunes e Simon Frankel / Música original: 
Bruno Pinto / Desenho de luz: Pedro Teixeira  
Operação: Carlos Ramos / Produção: Cláudia 
Teixeira / Co-produção: Teatro do Vestido, Teatro 
Viriato, Centro de Artes de Ovar, Teatro Municipal 
do Porto – Rivoli e Teatro Nacional D. Maria II

~ TEATRO ~
09, 10 e 11 novembro 2017 – quinta-feira a sábado – 21h30

Em local a designar

VIAJANTES SOLITÁRIOS
TEATRO DO VESTIDO

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ Público em geral
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

A conferência-performance ZYG envolve um 
primeiro momento em que os participantes têm 
um contacto sensorial com a instalação e com 
o vocabulário expressivo dos “interatores”. Esse 
momento não pretende replicar o que acontece 
numa sessão com bebés mas sim mostrar de 
forma viva a matéria de que é feito o projeto. 

Num segundo momento, num outro espaço, 
procura-se descrever e analisar o processo 
criativo que deu origem a ZYG e os princípios 

filosóficos, artísticos e educativos que levaram 
à construção da experiência para os mais 
pequeninos. Através da combinação de 
elementos performativos e reflexivos, pretende- 
-se desconstruir a ideia de que o conhecimento 
e a fruição, a razão e a emoção, se situam em 
polos opostos da atividade artística e académica. 

~ CONFERÊNCIA/PERFORMANCE ~
11 novembro 2017 – sábado – 18h00

CONFERÊNCIA-
-PERFORMANCE ZYG

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL
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120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Para esta edição da rubrica regular “Dos 
Sabores da Cultura” convidámos o jovem cantor 
e compositor Bertílio Santos, que nos virá falar 
sobre o seu percurso, influências e referências 
a nível musical, bem como acerca dos seus 
projetos. À sessão não faltarão vários momentos 
musicais e convidados especiais, num ambiente 
de tertúlia informal e intimista em que o 
público é igualmente convidado a participar. 

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, continuando paralelamente a dar 
continuidade ao negócio dos seus avós.

~ DOS SABORES DA CULTURA ~
16 novembro 2017 – quinta-feira – 21h00

BERTÍLIO SANTOS

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

Homens e mulheres de cal, numa cidade 
ainda em guerra, carregam as memórias dos 
gestos. Come-se pão, fala-se sobre a dignidade 
humana, sobre a solidão. Vive-se a verdade, 
as expetativas, as aspirações e desencantos. 
Baralham-se as convenções, e faz-se daquele 
lugar um outro, ou apenas um palco a existir 
como tal, numa relação entre o ser humano, o 
tempo, o espaço e a matéria. Naqueles corpos 
reconstroem-se os afetos, o mundo imprime-se 
no olhar, no rosto, no corpo e nas palavras, em 
direção a outros caminhos do sentir. 

Poderá coabitar um discurso poético com um 
outro político, racista, religioso, sobre ataques 
terroristas ou os direitos humanos, a fome e 
os poços de petróleo, a construção do muro 
do México ou apenas problemas pessoais 

mas comuns e transmissíveis. Síndrome parte 
do espetáculo Antes que matem os Elefantes, 
transformando-o num novo espaço, solitário 
e individual, envolto num ambiente de utopia 
como uma suspensão da realidade, em busca do 
que ficou esquecido, do que se perdeu. 

Direção e coreografia: Olga Roriz / Intérpretes: 
André de Campos, Beatriz Valentim, Beatriz Dias, 
Bruno Alexandre, Bruno Alves, Carla Ribeiro, 
Francisco Rolo e Marta Lobato Faria / Seleção 
musical: Olga Roriz e João Rapozo / Cenografia e 
figurinos: Olga Roriz / Desenho de luz: Cristina 
Piedade / Acompanhamento dramatúrgico: Sara 
Carinhas / Vídeo e pós-produção áudio: João 
Rapozo / Montagem e operação de luz: João Chicó 
(Contrapeso) / Montagem e operação de som: Sérgio 
Milhano (Ponto Zurca) 

~ DANÇA ~
17 novembro 2017 – sexta-feira – 21h30

SÍNDROME
COMPANHIA OLGA RORIZ 



4746

90 minutos ~ Preço do ingresso a divulgar oportunamente ~ M/06

Se os sonhos refletem os mais profundos 
desejos, Tony já os realizou a todos, uma 
vez que é um homem que vive o seu sonho 
intensamente, a cada dia que passa. Também 
por isso, poucas vezes a expressão “o sonho 
comanda a vida” terá feito tanto sentido como 
quando aplicada à vida deste homem que, ainda 
criança, começou a traçar o seu destino na sua 
mente e não mais desarmou nas suas intenções, 
até lograr alcançar os desígnios a que o seu 
coração se propôs.

A partir dos anos 90 e até aos dias de hoje, de 
forma sólida e sustentada, com trabalhos cada 
vez mais equilibrados e do agrado do grande 
público, Tony Carreira conseguiu, pouco a 
pouco, consolidar-se como verdadeiro cantor 
romântico, com as baladas a assumirem uma 
preponderância cada vez maior na sua música. 

Hoje, com 29 anos de carreira, soma 20 álbuns 
de originais, 60 discos de platina e mais de 4 
milhões de discos vendidos. Já esgotou, em 
várias ocasiões, alguns dos mais importantes e 
carismáticos recintos de espetáculos do mundo, 
como os incontornáveis Olympia e Zenith em 
Paris, o imponente Emperors Palace na África 
do Sul, o marcante Queen Elizabeth nos Estados 
Unidos ou a mítica Brixton Academy em 
Londres, só para citar os mais emblemáticos.

Loulé é uma das sete cidades a nível nacional (a 
única no Algarve) que receberá esta tour muito 
especial. 

Produção: Regi-Concerto / Patrocínio: Modelo 
Continente Hipermercados / Apoio: Câmara 
Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano 

~ MÚSICA ~
19 novembro 2017 – domingo – 17h00 e 21h30

TONY CARREIRA 
ACÚSTICO

Continuando a apostar em formatos que cruzam 
arte, educação e cidadania a pensar nos mais novos, o 
Cine-Teatro apresenta “A Cruzada das Crianças”, uma 
criação baseada no livro homónimo do prestigiado 
Afonso Cruz. Um dos mais estranhos episódios 
medievais sucedeu em 1212 e ficou conhecido como 
“Cruzada das Crianças”. Foi, muito provavelmente, 
um engano, um equívoco, mas a história que 
sobreviveu no imaginário popular conta que 
inúmeras crianças se juntaram para tomar a Terra 
Santa. 

Neste século, temos uma cruzada moderna, de 
crianças, milhares delas, que decidem sair para as 
ruas a reclamar certas coisas (em vez da Terra Santa, 
uma sociedade melhor), reclamar precisamente 
aquelas coisas que os adultos já perderam a 
capacidade de exigir, mas que as crianças são 
perfeitamente capazes de saber expressar. Coisas 
essenciais que passámos a achar que são utopias, 
desejos imaturos, falta de noção da realidade, etc. 

Todos os adultos são agora confrontados com as 
exigências das crianças (coisas tão simples como 
acabar com a fome, acabar com a solidão, fazer com 
que o Pai Natal consiga chegar a África, quarenta 
horas semanais de brincadeira, etc.), riem-se do 
esforço, passam-lhes as mãos na cabeça e sorriem 
da ingenuidade, não fazendo nada para mudar, não 
intervindo. 

Autor: Afonso Cruz / Encenação: Rute Rocha / Com: 
Cristina Cavalinhos, José Mateus e Pedro Barbeitos  
Espaço cénico e figurinos: Ana Limpinho / Desenho 
de luz: José Álvaro Correia / Música: Pedro Moura 
Apoio ao movimento: Valentina Parravicini / Design 
gráfico: João Concha / Fotografia: António Roque 
Gameiro / Operação técnica: André Silva / Co- 
-produção: Gato que Ladra / CCB – Fábrica das 
Artes – Projeto Educativo / Agradecimentos: Colégio 
Sagrado Coração de Maria de Lisboa (direção, coro, 
professores, alunos) 

~ TEATRO ~
21 e 22 novembro 2017 – terça e quarta-feira

10h00 e 14h00 (escolas)

A CRUZADA DAS CRIANÇAS
GATO QUE LADRA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

50 minutos ~ 2 € ~ M/06
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604



48 49

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral
[Os vouchers CML/Cine-Teatro Louletano não são aplicáveis a este evento.]

A Orquestra Clássica do Sul e a Câmara 
Municipal de Loulé promovem a 4.ª edição 
do ciclo Loulé Clássico no Cine-Teatro 
Louletano. Ao longo da história da Música 
existiram sempre grandes centros de criação 
que serviram de modelo para a evolução 
musical a nível mundial: os países do sul 
da Europa no Renascimento, a “Escola 
Vienense” no Classicismo, a França no período 
Impressionista, entre outros exemplos. 

Com este novo ciclo não se pretende apartar 
nem isolar as diferentes tendências e escolas 
“nacionalistas”, mas sim proporcionar uma 

visão alargada e integrada da produção artística 
mundial, para que a Arte seja entendida 
também como uma plataforma de partilha e 
comunicação entre as nações. 

Este concerto é dedicado à França, com a 
participação especial da solista Rita Nunes 
(saxofone). O programa inclui obras de G. 
Fauré, J. Ibert e Camille Saint-Saëns, sendo a 
Orquestra dirigida pelo Maestro Titular Rui 
Pinheiro. 

Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara 
Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano

~ MÚSICA ~
23 novembro 2017 – quinta-feira – 21h30

CICLO LOULÉ CLÁSSICO
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL

Ver programa específico

O Cine-Teatro Louletano acolhe a 1.ª edição 
do LUZA – Festival Internacional de Luz do 
Algarve, um evento que pretende tornar-se uma 
referência a nível regional e não só na área do 
design de luz, apostando em diversos formatos 
(exposições, instalações, performances, 
conferências, workshops) que primam pela 
inovação, criatividade e arrojo no que concerne 
ao universo da luz e das suas múltiplas 
aplicações e potencialidades. 

LUZA é um projeto de parceria do ByBeau 
Studio com a produtora Eventors Lab (com 
o apoio da Câmara Municipal de Loulé), e 
pretende ser um evento diferenciador do 
destino turístico Algarve. A Luz é um tema 
premente na arte e os festivais de luz assumem- 
-se como espaços de atração de públicos 

diversos, que em massa acorrem para se 
deslumbrarem. Os artistas atuam com a luz e a 
luz exalta o património, permite ir à descoberta 
de pormenores desconhecidos, palmilhar 
percursos, interagir com os atores vivos e 
refletir. 

O festival irá percorrer, através das suas 
instalações e outras iniciativas, vários espaços 
indoor da cidade de Loulé, bem como 
alguns contextos exteriores, interagindo 
sempre com os mesmos e afirmando assim o 
território louletano como espaço (também) de 
modernidade, design e arte. 

Parceria: ByBeau Studio e Eventors Lab / Apoio: 
Câmara Municipal de Loulé / Iniciativa co-financiada 
por: 365 Algarve/Turismo de Portugal  

~ FESTIVAL ~
24, 25 e 26 novembro 2017 – sexta-feira a domingo

LUZA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LUZ DO ALGARVE

every day counts
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Desta feita, o Cine-Teatro desafiou o músico 
quarteirense Poli Correia a juntar-se a Jorge Palma 
para um imperdível concerto acústico que revisita 
quer o repertório dos dois intérpretes/compositores, 
quer as suas influências musicais.  

Mais do que meras palavras de circunstância, as 
palavras de ordem que Poli Correia orgulhosamente 
exibe nas suas “armas” (as guitarras), “Working 
Class Rifle” e “Soul Rebel”, são uma declaração de 
intenções. Fortemente influenciadas pela tradição 
Folk de Protesto e pelo universo Heartland Rock, 
a música e (sobretudo) as palavras de Poli são 
direcionadas a todos nós. Poli Correia expõe/exorciza 
com desarmante frontalidade as suas (nossas) 
dúvidas, frustrações e dificuldades, sem nunca deixar 

de acreditar na possibilidade de um mundo/ 
/sociedade melhor (que está ao nosso alcance) e 
reafirmando a esperança nas novas gerações.

Com mais de 40 anos de carreira, Jorge Palma é um 
nome incontornável do panorama musical português. 
Compositor, poeta, intérprete e exímio pianista. 
Esgota salas desde os anos 70, das mais emblemáticas 
até aos palcos mais intimistas, bem como diversos 
festivais de verão. “Deixa-me rir”, “Frágil”, “A gente 
vai continuar”, “Estrela do mar” ou “Encosta-te a 
mim” atravessam gerações e estão entre os temas 
mais emblemáticos do cantautor. 

Apoio: Paróquia de Quarteira e Junta de Freguesia de 
Quarteira

~ MÚSICA ~
30 novembro 2017 – quinta-feira – 21h30
Salão Paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar (Quarteira)

POLI CORREIA COM 
JORGE PALMA ACÚSTICO 

CICLO O LONGE É AQUI (IX)

90 minutos ~ 5 € ~ M/06



Tocaste na porta da minha existência sem pedir perdão. Não 
tenho juízo, a campainha é um pêndulo de inconformismo e 
a janela grita coisas livres, não dá contas a ninguém. Sonhei 
ser uma mulher forte como a minha mãe mas já não existem 
lençóis manchados de sangue para limpar. Não tenho fado. 

O ar diz-me que sou dona de mim, um misto de feitiço e 
esperança de um mundo plural de lua grávida pintada a 

palavras periódicas. Somos criadas para ser, os pratos que se 
partam no raio que os parta e que os ventres se unam no ser, 
sonhar e sair. Sair de nós a três, que é conta sagrada e a arte 

é criada do mundo. Literalmente.

Lágrima, in “Amar e Sofrer atrás da Cortina de um Teatro”

02 E 03 DEZ | TEATRO | AS CRIADAS 54

07 DEZ | MÚSICA | MOONSPELL 56

08 DEZ | MÚSICA | 2.ª GALA DOS FADISTAS LOULETANOS 57

10 DEZ | MÚSICA | FILARMÓNICAS, CONSERVATÓRIAS DO POVO 58

14 DEZ | MÚSICA | ANGELITE – VOZES BÚLGARAS 59

01 JAN | MÚSICA | CONCERTOS DE ANO NOVO 60

DEZEMBRO
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O ar é nauseante. Mas elas respiram-no. 

A partir do momento em que a patroa se 
ausenta, a fantasia rasga-se no imaginário de 
duas irmãs, que se transportam para longe 
das suas próprias vidas, numa fuga urgente 
de um quotidiano miserável. Neste olhar de 
Marco Martins sobre o texto de Genet, o palco 
transforma-se num espaço de enclausuramento 
onde Beatriz Batarda, Sara Carinhas e Luísa 
Cruz – três das mais reconhecidas atrizes 
portuguesas – exploram as diversas identidades 
daquelas personagens em construção. 

Para o encenador Marco Martins trabalhar 
a genialidade de Genet é, como dizia Luís 
Miguel Cintra no programa de A Varanda, 
“tocar em tudo ao mesmo tempo, é um jogo 
perigoso, feito simultaneamente com todos os 
níveis da consciência. Da consciência humana, 
da consciência política, que, nunca é demais 
lembrá-lo já que está tão esquecido, nunca pode 
deixar de ser humana. Mas quantos níveis tem a 
consciência?”

~ TEATRO ~
02 de dezembro 2017 – sábado – 21h30

03 de dezembro 2017 – domingo – 17h00

AS CRIADAS, DE JEAN GENET
ENCENAÇÃO DE MARCO MARTINS

COM BEATRIZ BATARDA, LUÍSA CRUZ E SARA CARINHAS

105 minutos (sem intervalo) ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável

(lotação limitada)

E, de facto, As Criadas não pode deixar 
de ser lido como um texto iminentemente 
político. Não porque nos fala sobre a luta de 
classes e o desejo de ascensão social, como 
em algumas abordagens acontece, mas sim 
porque nos fala sobre o valor da liberdade e o 
confronto do indivíduo com o seu opressor, do 
infrator em permanente desafio à autoridade, 
evidenciando a brutalidade do crime como 
arma transformadora e a sexualidade desviante 
como forma de fazer tremer os alicerces das 
sociedades moralmente conservadoras. 

As Criadas são o Genet marginal, o Genet órfão, 
o Genet perverso e politicamente controverso, 
o autor que resiste a definições. Talvez a grande 
força e beleza da obra do autor resida mesmo 
no facto de ela resistir a todas as interpretações 

e definições; de ela nos iludir através das suas 
relações íntimas com o percurso pessoal do 
autor – “a minha escrita não é autobiográfica 
mas as minhas personagens relacionam-se 
com as minhas experiências”, dizia de forma 
provocadora numa entrevista.

Texto: Jean Genet / Encenação: Marco Martins 
Tradução: Matilde Campilho / Com: Beatriz Batarda, 
Luísa Cruz e Sara Carinhas  Cenografia: F. Ribeiro  
Figurinos: Isabel Carmona / Movimento: Victor 
Hugo Pontes / Desenho de luz: Nuno Meira  
Assistente de desenho de luz: Cárin Geada 
Sonoplastia: Sérgio Milhano / Direção de produção: 
Narcisa Costa / Produção: Arena Ensemble 
Co-produção: Teatro Nacional D. Maria II, Teatro 
Viriato 
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75 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Os Moonspell apresentam o novo disco/ 
/conceito 1755 sobre o Terramoto de Lisboa, 
o qual será totalmente cantado em português. 
Fernando Ribeiro, vocalista da banda, fala-nos 
deste novo trabalho: “Ficámos completamente 
encantados e viciados pelo conceito e história 
do Terramoto de 1755 e fez todo o sentido 
avançarmos para o português. Acredito que 
estávamos à espera da ideia e do momento certo 
para o fazer. Musicalmente vai ser um disco 
mais pesado que o Extinct. Vai abanar a terra! 
Mas também estivemos atentos aos detalhes da 
época, e apostámos em tentar recriar a Lisboa 

do séc. XVIII. Cantar em português fez-me 
chegar a outra expressão como vocalista e o 
meu trabalho neste disco vai ser narrar, entre as 
ruínas, as queixas dos vivos e dos mortos.”

No entanto, os Moonspell estão a festejar 
25 anos, pelo que o espetáculo será também 
uma viagem pela sua história, sendo também 
apresentados alguns dos temas que integram 
o trabalho Best of 25 anos – Under The Spell. A 
banda mais importante da história do metal em 
Portugal, agora numa sala perto de si.

~ MÚSICA ~
07 dezembro 2017 – quinta-feira – 21h30

MOONSPELL
APRESENTAM 1755

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

Não obstante o concelho de Loulé não ser, por 
natureza, e à imagem da maioria dos concelhos 
algarvios, uma terra com grandes tradições no 
fado, não é menos verdade que desde há alguns 
anos a esta parte têm surgido no concelho 
jovens com muita qualidade nesta arte popular, 
a qual ganhou também um novo fôlego com a 
classificação do fado como Património Imaterial 
da Humanidade por parte da UNESCO.

Eventos  como  o “Concurso de Fado Amador”, 
que decorreu durante alguns anos no concelho, 
em paralelo com outras iniciativas como “Fado 

ao Interior” e  ainda outras, proporcionaram o 
aparecimento no concelho de jovens fadistas 
como Isa de Brito, César Matoso, André 
Catarino, Sara Paixão, etc. Se juntarmos a estes 
Tony Rodrigues e Tony Abrantes entre outros, 
temos decerto condições  em qualidade e 
quantidade para realizar, pela segunda vez, o 
evento que dá o título a esta proposta.

~ MÚSICA ~
08 dezembro 2017 – sexta-feira – 21h30

2.ª GALA DOS FADISTAS 
LOULETANOS 
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90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Considerando que ao longo de centenas de anos as 
bandas filarmónicas têm-se encarregado de fazer o 
ensino da música junto das comunidades onde se 
encontram inseridas, sendo mesmo apelidadas de 
conservatórios do povo, a Sociedade Filarmónica 
Artistas de Minerva pretende assinalar tal facto 
realizando um concerto que irá desde a apresentação 
de alunos em inicio de formação, passando pela 
banda escolar até à sua integração na filarmónica.

A Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva foi 
fundada em 21 de maio de 1876, então com 17 
músicos, passando a ser conhecida por “Música 
Nova”. Conheceu um período de particular apogeu 
entre os últimos anos de Oitocentos e o início 
do século XX. Mantendo uma vitalidade cultural 
sem interrupções até aos nossos dias, a banda é 

composta atualmente por 44 músicos de ambos os 
sexos, com idades que vão dos 10 aos 74 anos. Com 
uma escola de música integrada na estrutura, aí são 
ministradas gratuitamente aulas nas disciplinas de 
Instrumentos de Sopro, Percussão, Formação Musical 
e Classe de Conjunto. A Banda Filarmónica é ainda 
uma presença assídua em festivais nacionais e em 
Espanha, organizando também masterclasses e vários 
certames culturais em que participam agrupamentos 
de música desde orquestras sinfónicas e bandas 
militares até outros projetos musicais. A Banda 
Artistas de Minerva é geminada com a Banda de la 
Escuela de Música de Punta Umbria (Huelva).     

Organização: Sociedade Filarmónica Artistas de 
Minerva / Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine- 
-Teatro Louletano

~ MÚSICA ~
10 dezembro 2017 – domingo – 17h00

FILARMÓNICAS, 
CONSERVATÓRIOS DO POVO

BANDA FILARMÓNICA ARTISTAS DE MINERVA

São vozes fascinantes, o estilo e a ornamentação 
vocal são arcaicos, distintos e enraizados em 
séculos de tradição local, os sons que emitem 
têm um timbre tão peculiar que quase parece 
não serem produzidos pelo aparelho vocal 
humano. Formado em 1987 a partir do extinto 
coro da Rádio Nacional Búlgara pela manager 
Tanja Andreeva, o coro tem atualmente duas 
dezenas de cantoras de todo o país e é dirigido 
pelo maestro Georgy Petkov. Em dezembro 
de 2017 as Angelite completam 30 anos, 
tantos quanto o sucesso internacional que têm 
alcançado em centenas de concertos por todo 
o mundo com destaque para a Gala da entrega 
do Prémio Nobel da Paz de 1996, o concerto na 
Praça Vermelha em Moscovo com Pavarotti, o 

concerto para o Marajá da India, o concerto no 
Vaticano, o concerto na entrega dos Grammy 
em 1999, o concerto no Herad Antic Theatre 
(Acrópole) e colaborações com Stevie Wonder, 
Björk, Bobby McFerrin, Phil Collins, Jan 
Garbarek, Angelique Kidjo, Enrique Morente, 
The Chieftains, Maria Farantouri ou António 
Zambujo, entre outras. 

Ao longo destes anos o fascínio internacional 
pela sua singularidade e qualidade tem-se 
mantido inquebrável. Nas digressões realizadas 
por todo o mundo as Angelite têm despertado o 
entusiasmo dos públicos com a surpreendente, 
encantadora e incrível precisão do seu cantar 
capaz de tocar a alma de quem as escuta. 

~ MÚSICA ~
14 dezembro 2017 – quinta-feira – 21h30 

ANGELITE
VOZES BÚLGARAS

CICLO FEMINA (VIII)

90 minutos (com intervalo) ~ 15 € ou 13 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável
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3 € ~ Público em geral
70 minutos ~ 10 € ~ Público em geral

[Os vouchers CML/Cine-Teatro Louletano não são aplicáveis a este evento.]

A 1 de janeiro a Orquestra Clássica do Sul 
apresenta dois concertos no Cine-Teatro 
Louletano, pelas 16h00 e pelas 18h00, dando 
assim as boas-vindas a 2017. Dada a entusiástica 
adesão de público a este espetáculo de Ano 
Novo que já vem sendo habitual no Cine- 
-Teatro, a Orquestra faz novamente, à imagem 
dos dois últimos anos, duas apresentações 
musicais de comemoração do advento do novo 
ano.

Contando mais uma vez com um maestro 
convidado, espera-se um espetáculo contagiante 
e pleno de vivacidade e envolvimento do 
público, à imagem dos dois concertos que a 
prestigiada Orquestra apresentou em Loulé no 
primeiro dia de 2017, os quais obtiveram um 
assinalável sucesso.   

Co-produção: Orquestra Clássica do Sul 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



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 2017 tem um valor de 12 €. 

 » Pode ser adquirido na bilheteira do Cine- 
-Teatro 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 
inseridos no ciclo “Loulé Clássico”.

 » 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 on-line. 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



Durante os primeiros seis meses de 2018 o Cine- 
-Teatro continuará a pautar a sua intervenção 
pela aposta na diversificação de conteúdos 
artísticos apresentados e no aprofundamento e 
consolidação de várias linhas programáticas já 
iniciadas nos anos anteriores.

Os formatos que implicam um forte envolvimento 
da comunidade louletana continuarão a ser 
uma tónica dominante, estando previstos mais 
três 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 
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 é contemplada a 
outra grande estrutura portuguesa de referência 
a nível da música para a primeira infância – a 
Companhia Musicalmente, de Paulo Lameiro 
(precursor do conceito de concertos para bebés 

em Portugal). 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, 
designadamente com a licenciatura em Educação 
Básica e o mestrado em Educação Pré-Escolar. 

Pela primeira vez, tentar-se-á que o Cine- 
-Teatro Louletano participe numa co-produção 
que 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 e Centro de Artes de Ovar): ciclo 
“Um Artista, Sete Programadores”. Margarida 
Mestre é a artista convidada para dar corpo e 
voz a uma nova criação, “Marinho”, coproduzida 
por sete instituições nacionais ao longo de quase 
dois anos. Este convite assenta numa premissa 
elementar: criar, para todos os públicos de 7 
instituições, uma só obra que será apresentada 
a nível nacional e em diferentes etapas do seu 
desenvolvimento conceptual, partilhando 
com o público janelas de observação do 

1.ª TEMPORADA 
DE 2018: ANTEVISÃO

processo criativo e interrogando conceitos de 
obra finalizada, conceções de apresentação 
pública, de criação partilhada e da programação- 
-como-um-processo. O mote para o debate e 
para a criação é dado por Pedro Prista, orador 
convidado desta edição do ciclo. 

Estão pensadas outras co-produções a nível da 
oferta para a comunidade escolar e nas áreas do 
teatro e dança contemporânea, com o objetivo de 
afirmar Loulé como referência, a sul, da estreia de 
espetáculos no Algarve e da integração em redes 
nacionais de circulação artística, bem como no 
que concerne ao lançamento de formatos menos 
convencionais e mais questionadores e (des)
construtores ao nível da contemporaneidade. 

Na área da dança serão apresentados novos 
diálogos e abordagens ao Tango e ao Flamenco 
com reconhecídos protagonistas da cena inter-
nacional  (atendendo também ao sucesso dos 
espetáculos apresentados em 2017), bem como 
estreias a sul de novos trabalhos de coreógrafos 
emergentes e consagrados do universo da dança 
contemporânea portuguesa. 
 

O cinema continuará a ser uma presença assídua 
na programação do Cine-Teatro, com a 4.ª edição 
da Monstrare – Mostra Internacional de Cinema 
Social, a Mostra de Cinema da América Latina e a 
Festa do Cinema Italiano. 

A nível musical, para além da continuação dos 
festivais Al-Mutamid e Som Riscado, encerra-se o 
ciclo Femina, com várias propostas protagonizadas 
por grandes vozes no feminino. Uma palavra 
ainda para um ciclo dedicado à música árabe e 
outro às sonoridades de matriz tradicional e suas 
linguagens reinventadas. 

A inclusão de várias propostas já firmadas 
será igualmente uma tónica, casos do Festival 
Internacional de Música do Algarve (FIMA) e dos 
Encontros do DeVIR, entre outras, bem como a 
apresentação de propostas inovadoras dirigidas às 
escolas do concelho.



FICHA TÉCNICA 

 
COORDENAÇÃO GERAL 
Rita Moreira 

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Paulo Pires

FRENTE DE CASA E PRODUÇÃO
Luísa Piedade

APOIO À PRODUÇÃO
André Cardoso e Helena Gaspar

DESIGN E COMUNICAÇÃO
Martim Santos 

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA
Andre Deltell

BILHETEIRA
Helena Gaspar e Patrícia Cruz 

APOIO DE PALCO
André Cardoso e Helena Gaspar

TÉCNICOS DE SOM E LUZ
Ruben Martins, Unipessoal

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



JÁ VISITOU O NOSSO RENOVADO WEBSITE?

Toda a informação sobre a nossa programação
acessível e em permanente atualização on-line.

Esperamos por si.

http://cineteatro.cm-loule.pt

 /cineteatrolouletano


