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UMA SALA QUE ACOLHE 
E ARRISCA A PENSAR EM SI!

UMA SALA QUE ARRISCA 
NOVOS HORIZONTES

Loulé tem vindo a concretizar uma estratégia de 
desenvolvimento territorial que tem duas áreas 
estruturantes: a Cultura e a Educação formal e não 
formal. Nesse sentido, há uma aposta clara em todos 
os equipamentos culturais – museu, biblioteca, 
arquivo, galerias e Cine-Teatro – no trabalho de 
mediação cultural, como forma de transformar e 
criar afetos com os públicos.

O Município de Loulé, através do Executivo que 
tenho a honra de liderar, vem realizando um 
caminho consistente e continuado de colocar ao 
serviço dos públicos uma programação regular, de 
qualidade, e que crie relações entre os públicos e com 
os artistas através de uma aposta em co-produções, 
possibilitando a fixação e densificação de uma 
comunidade artística.

Numa ótica de democratização do acesso à Cultura 
e de eleição desta como fator estratégico de coesão 
social e de desenvolvimento, esta edilidade aceitou o 
convite das Secretarias de Estado da Modernização 
Administrativa e da Cultura para acolher o projeto 
vencedor do Orçamento Participativo Portugal 
2017 “Cultura para todos”, o que implica que todos 
os jovens nascidos no ano 2000 poderão ter acesso 
gratuito aos espetáculos a realizar no Cine-Teatro até 
dezembro de 2019.   

Inserido na política cultural municipal, estamos 
a desenvolver um trabalho polissémico nas áreas 
cultural e criativa, que tem objetivos e metas 
muito concretos, destacando o trabalho do Loulé 
Film Office ou do Loulé Design Lab, este último 
com uma comunidade residente de mais de duas 
dezenas de pessoas, que alia a criatividade e a 
contemporaneidade à tradição. Novas formas de 
apropriação e vivência do território, novas relações 
inter-geracionais são potenciadas para transformar 
Loulé num destino cultural de referência.

Esta última temporada de 2018, nesta sala que 
continua a arriscar, coincide com a abertura do 
Conservatório de Música de Loulé, a primeira Escola 
Pública de Música a sul do Tejo, numa parceria feliz 
com o Ministério da Educação, que irá funcionar 
no Solar da Música Nova. Esse equipamento terá 
um auditório, que será uma sala partilhada pela 
comunidade educativa e por espetáculos mais 
intimistas a que teremos a oportunidade de assistir 
em Loulé.

Por este palco de referência do Cine-Teatro 
Louletano continuamos a trabalhar em diversos 
sentidos, promovendo o pensamento e a reflexão, 
a ligação entre artistas residentes e artistas de fora, 
numa aposta clara na programação para a infância, 
assim como na estreia nacional ou regional de 
espetáculos especialmente na área da música, no 
trabalho em rede com outras salas do país, como, 
por exemplo, o Teatro S. Luiz, em Lisboa, e o Teatro 
Municipal Rivoli, no Porto. 

Uma programação consistente, diversificada e 
fundamentada, que questiona e arrisca. Uma 
programação a pensar nos vários públicos, e que 
pretende continuar a posicionar o Cine-Teatro como 
uma sala de referência a sul do país.

Desfrutem desta temporada!

O Presidente, Vítor Aleixo

Vem aí mais uma temporada de programação 
artística do Cine-Teatro Louletano e uma sempre 
renovada vontade da sua equipa de prosseguir e 
consolidar o trabalho desenvolvido ao longo dos 
últimos anos ao nível da formação de públicos, do 
envolvimento da comunidade e da apresentação 
de uma oferta cultural pautada pela exigência, 
qualidade, diversidade e inovação das suas propostas. 

Desde logo com uma aposta muito forte na área da 
Música, em que se destacam as estreias nacionais, 
em Loulé, dos novos discos de Samuel Úria e de Luís 
Galrito. A variedade de estilos e estéticas patenteia-se 
ainda na apresentação de concertos que vão dos 
Blind Zero (acústico) à Banda Sinfónica Portuguesa e 
à Orquestra Clássica do Sul, esta última integrada no 
novo ciclo “Clássicos na Avenida” (uma co-produção 
entre a Orquestra Clássica do Sul, o Cine-Teatro e o 
Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa). O Fado, património 
imaterial da Humanidade, voltará a marcar presença 
nesta grelha programática com mais uma gala dos 
fadistas louletanos, valorizando e promovendo assim 
os talentos do concelho ligados a esse universo 
musical.   

Uma das principais linhas que tem norteado a 
estratégia de programação do Cine-Teatro tem 
sido precisamente a de, através de encomendas 
artísticas, proporcionar encontros inéditos entre 
talentos locais louletanos e reconhecidas figuras do 
panorama musical nacional. No âmbito do ciclo “O 
Longe é Aqui” já foram realizados, desde 2016, 12 
concertos e nesta temporada estão previstos mais 
dois espetáculos cujo mote é, mais uma vez, o diálogo 
e reinvenção de repertórios musicais de parte a 
parte: o singular projeto “Fad’Nu” (de José Alegre e 
Cátia Alhandra) com o intérprete e compositor Berg, 
vencedor da 1.ª edição do programa “Factor X” em 
2014; e o inspirador músico Tatanka (da banda The 
Black Mamba) com a talentosa cantora Ana Newton.  

Destaque ainda para dois concertos muito especiais: 
Avishai Cohen Trio e Sérgio Godinho com a 
Orquestra Clássica do Sul (OCS). Cohen é uma 
referência mundial no contrabaixo de jazz/fusão 
e a sua vinda a Loulé demonstra assim a vontade 
do Cine-Teatro de ter uma dimensão também 
crescentemente internacional na sua programação 
regular. Aliás, a presença de Avishai Cohen em 
Portugal para uma digressão com apenas quatro 
datas (sendo Loulé a única cidade a sul do país 
contemplada) partiu precisamente de um desafio 
lançado pelo Cine-Teatro Louletano à produtora 
UGURU no âmbito do Misty Fest 2018. O aguardado 
espetáculo do prestigiado Sérgio Godinho com um 
ensemble da OCS – que vai centrar-se, em grande 
medida, no seu último e aclamado disco Nação 
Valente (o 18.º álbum de estúdio) – resulta, mais 
uma vez, de uma encomenda artística feita pelo 
Cine-Teatro no sentido de apresentar ao seu público 
uma abordagem musicalmente diferenciadora e 
reinventada, de inequívoco valor acrescentado.

Uma palavra ainda para a prossecução da rubrica 
“Dos Sabores da Cultura”, em que os prazeres do 
corpo (neste caso a gastronomia local) juntam-se 
aos prazeres do espírito (música) para uma tertúlia 
informal e intimista, com convidado e público 
juntos em palco, e que nesta temporada tem como 
figura central o professor e músico José Maria Vaz 
de Almeida (mais conhecido por “Zé Maria”), há 
muito radicado no concelho de Loulé e um dos 
fundadores, em 1975, da Brigada Victor Jara. Será 
certamente uma envolvente noite de histórias e 
acordes, entre familiares, amigos e admiradores. Na 
outra rubrica que é dedicada à reflexão e debate sobre 
temas ligados à atualidade, “Conversas à Quinta”, 
teremos connosco Manuel Rocha, músico, docente e 
investigador, para nos falar dos desafios em torno do 
ensino da Música em Portugal, de políticas culturais 
e dos velhos e novos caminhos da música tradicional 



site-specific que se serve de uma cidade e de pequenas 
ficções dela extraídas para nos tentar conduzir 
numa viagem única e pessoal, através da perspetiva 
individual de cada espetador. A residência de Raquel 
André (que regressa ao Cine-Teatro depois de ter 
apresentado aqui o projeto “Coleção de Amantes”) 
consiste no envolvimento de artistas locais e ativistas- 
-artistas que tenham nos seus processos criativos 
preocupações políticas e estéticas sobre a atual 
situação do mundo. O reconhecido Gustavo Círiaco 
(Brasil), por seu lado, propõe-nos uma residência 
artística que, trabalhando com crianças e idosos, 
enfoca na questão da memória e das paisagens que 
já não existem. Nos três casos haverá apresentações 
públicas no final das residências. Já o laboratório, 
que se irá dividir entre Loulé e Faro, incidirá numa 
temática de grande pertinência para a região algarvia: 
as práticas criativas em contextos periféricos. 

O Cine-Teatro integra, como um dos coordenadores 
(juntamente com o Teatro das Figuras, em Faro), 
a Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e a 
sua programação também pretende refletir essa 
concertação programática que tem vindo a ser 
construída gradualmente ao longo dos últimos dois 
anos entre as várias salas da região. Neste âmbito, dez 
dos seus membros, em colaboração também com a 
Direção Regional de Cultura do Algarve, juntaram-se 
para realizar uma encomenda artística inédita a 
reconhecidos artistas naturais da região (João Frade, 
Sickonce e a louletana Ana Perfeito): a apresentação 
de uma criação original, “Moda Vestra”, que 
consiste numa releitura contemporânea, de cariz 
interdisciplinar, do universo da música tradicional 
algarvia, a qual irá itinerar pelos vários teatros 
algarvios em 2018/2019.

Por último, é de salientar, em termos de estratégia 
programática, a continuação da aposta, 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 as mais 

prestigiadas estruturas artísticas a nível nacional que 
operam neste campo – a Companhia Musicalmente 
e a Companhia de Música Teatral –, a qual se 
concretizará, nesta temporada, mais uma vez na 
apresentação regular de espetáculos diferenciadores 
e inovadores, de cariz multidisciplinar e acentuada 
contemporaneidade, e na continuação da aposta na 
dimensão formativa – lacuna grande existente na 
região – dirigida a profissionais do meio e outros 
interessados. A Escola Superior de Educação e 
Comunicação da Universidade do Algarve e as 
creches e jardins de infância do concelho de Loulé 
serão, mais uma vez, parceiros privilegiados deste 
objetivo.

Fica o convite para se juntarem a nós e fruírem de 
uma programação desenhada convosco e para vós.

Pela equipa do Cine-Teatro Louletano,
Dália Paulo e Paulo Pires 

– também ele integrante da Brigada Victor Jara e 
atualmente desempenhando a função de diretor 
pedagógico do Conservatório de Música de Loulé, 
instalado no restaurado edifício do Solar da Música 
Nova.   

Na área do Teatro duas propostas inquietantes 
e questionadoras inseridas no ciclo “Estórias 
silenciosas” (dedicado à apresentação de propostas 
performativas ligadas a temas atuais nas áreas 
social, política e cultural) e em absoluta estreia a 
sul do país: o espetáculo “Amazónia”, da prestigiada 
companhia Mala Voadora, que se centra numa novela 
ecológica e que aborda a preocupante realidade da 
sustentabilidade planetária ao nível ambiental, a qual 
nos toca a todos – estando esta apresentação alinhada 
com as preocupações deste Executivo patentes na 
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 
Climáticas (EMAAC) iniciada em 2015; e a criação 
“Erêndira! Sim, avó…”, pelo Teatro A Barraca, que 
tem como pano de fundo a realidade da exploração 
sexual de menores na Colômbia profunda a partir 
de um texto do Prémio Nobel da Literatura Gabriel 
García Márquez. Somam-se a estas duas propostas 
uma terceira, de cariz multidisciplinar, igualmente 
englobada no ciclo “Estórias silenciosas”, intitulada 
“Canas 44”, da autoria da dinâmica associação 
Amarelo Silvestre, que coloca a questão do que está a 
desaparecer em Portugal na perspetiva das vivências 
de duas cidadãs-artistas-mães-mulheres a viver em 
Canas de Senhorim. 

A prestigiada coreógrafa alemã Pina Bausch 
costumava afirmar que sem dança a Humanidade 
estaria perdida. O Cine-Teatro continua a privilegiar 
a estreia no Algarve de espetáculos de dança 
contemporânea de reconhecidas companhias e 
criadores nacionais e nesta temporada apresenta 
uma criação de Victor Hugo Pontes, um dos mais 
apreciados coreógrafos da nova geração, a partir 
d’A Gaivota, de Anton Tchekhov: “Se alguma 
vez precisares da minha vida, vem e toma-a”. Já o 

Quorum Ballet regressa ao Cine-Teatro para estrear, 
em terras algarvias, o seu espetáculo “Saudade – back 
to Fado”, uma abordagem interdisciplinar, entre 
dança, música e performance, que representa, no 
fundo, um apaixonante regresso à origem, banhado 
por uma portugalidade bebida em grande medida 
(mas não só) na obra literária de Luís de Camões.

O envolvimento da comunidade escolar não é 
obviamente esquecido, quer com uma criação 
que vai diretamente ao encontro dos conteúdos 
programáticos oficiais, “Para lá do mar de Sophia”, 
propondo assim o Quorum Ballet uma releitura 
da obra de uma escritora maior, Sophia de Mello 
Breyner, quer com um espetáculo que mais uma 
vez apela à sensibilização ecológica através da arte: 
“Marinho”, da performer Margarida Mestre. Esta 
última criação, em torno da temática e imaginário 
marítimos, revela mais uma vez a aposta do Cine- 
-Teatro em usar as artes performativas e a educação 
informal como instrumentos para a defesa de causas 
ambientais. Além disso, este projeto, que se desdobra 
em vários formatos (espetáculo para vários públicos, 
oficinas prévias nas escolas e conferências informais), 
resulta de uma iniciativa e co-produção inéditas entre 
sete programadores a nível nacional (Cine-Teatro 
Louletano, Fábrica das Artes/CCB, Centro de Arte 
de Ovar, Culturgest, São Luiz Teatro Municipal, 
Teatro Municipal do Porto e Teatro Viriato), que 
se juntaram assim para esta encomenda artística 
à reconhecida Margarida Mestre e sua equipa de 
colaboradores. 

A parceria com criadores e estruturas artísticas 
sediados na região algarvia é igualmente uma 
linha de força da programação do Cine-Teatro, 
estando previstas três residências artísticas e um 
laboratório no âmbito da colaboração com o 
festival transdisciplinar Verão Azul, organizado pela 
inquietante associação CasaBranca (Lagos). Cátia 
Pinheiro, na sua residência, vem a Loulé adaptar o 
projeto “The Walk #2“, um percurso áudio  
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PROGRAMAÇÃO

SETEMBRO
15 SET | MÚSICA | BERG COM FAD’NU 16

21 SET | TEATRO | TEATRO A BARRACA 18

23 SET | MÚSICA | CONCERTO PARA BEBÉS 20

29 SET | DANÇA | SE ALGUMA VEZ PRECISARES DA MINHA VIDA,  
VEM E TOMA-A

21

OUTUBRO
05 OUT | TEATRO | MALA VOADORA 26

05 A 14 OUT | RESIDÊNCIA | CÁTIA PINHEIRO 27

06 OUT | MULTIDISCIPLINAR | MODA VESTRA 28

07 A 13 OUT | RESIDÊNCIA | RAQUEL ANDRÉ 30

12 OUT | MÚSICA | BLIND ZERO ACÚSTICO 31

13 OUT | MÚSICA | BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA 32

15 A 20 OUT | MULTIDISCIPLINAR | MARINHO 33

19 A 20 OUT | MULTIDISCIPLINAR | LABORATÓRIO SOBRE PRÁTICAS 
CRIATIVAS EM CONTEXTOS PERIFÉRICOS 

34

21 OUT | MÚSICA | SAMUEL ÚRIA 35

22 OUT A 04 NOV | RESIDÊNCIA | GUSTAVO CIRÍACO 36

25 OUT | CONVERSAS À QUINTA | MANUEL ROCHA 37

27 OUT | FORMAÇÃO | COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL  38

28 OUT | MÚSICA | CONCERTO PARA BEBÉS 39

NOVEMBRO
01 A 04 NOV | MULTIDISCIPLINAR | LUZA – FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE LUZ DO ALGARVE 

44

09 NOV | DANÇA | SAUDADE – BACK TO FADO 45

11 A 13 NOV | DANÇA | PARA LÁ DO MAR DE SOPHIA 46

16 NOV | MÚSICA | ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 47

16 NOV | MÚSICA | FESTIVAL DE ÓRGÃO DO ALGARVE 48

18 NOV | MÚSICA | TATANKA COM ANA NEWTON 50

22 NOV | DOS SABORES DA CULTURA | JOSÉ MARIA VAZ DE NASCIMENTO 52

23 NOV | MÚSICA | FESTIVAL DE ÓRGÃO DO ALGARVE 53

25 NOV | MÚSICA | AVISHAI COHEN TRIO 54

30 NOV | TEATRO | CANAS 44 56

DEZEMBRO
02 DEZ | MÚSICA | LUÍS GALRITO 62

08 DEZ | MÚSICA | SÉRGIO GODINHO COM ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 64

09 DEZ | MÚSICA | 3.ª GALA DOS FADISTAS LOULETANOS 66

JANEIRO
01 JAN | MÚSICA | CONCERTOS DE ANO NOVO 67





No teatro tudo é verdade, até a mentira.

Augusto Boal
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~ MÚSICA ~
15 setembro 2018 – sábado – 21h30

BERG COM FAD’NU
CICLO O LONGE É AQUI (XIII)

[CONCERTO DE APRESENTAÇÃO DA NOVA TEMPORADA]

O Cine-Teatro abre a sua nova temporada com 
um concerto muito especial fruto de mais uma 
encomenda artística no âmbito do ciclo “O 
Longe é Aqui”, que junta reconhecidos músicos 
nacionais com talentosos projetos locais para 
encontros inéditos em palco. Desta feita, o 
original intérprete e compositor Berg, vencedor 
da 1.ª edição do programa “Factor X”, junta-se 
a um dos mais promissores projetos algarvios 
na área do fado reinventado e da world music: 
Fad’Nu, composto por José Alegre na guitarra 
portuguesa (docente no Conservatório de 
Música de Loulé) e Cátia Alhandra na voz. 

Teófilo Sonnenberg (Berg) nasceu em Angola, 
cresceu no Porto e viveu na Suíça (onde fez 
parte da equipa nacional de snowboard e onde 

gravou o primeiro álbum aos 15 anos com a 
banda Pacemaker). De volta a Portugal integrou 
a banda de Rui Veloso onde permanece há 14 
anos. Foi também convidado para as gravações 
de discos de Boss AC, Rita Guerra, Nuno 
Guerreiro, Pedro Abrunhosa e GNR.

Em 1999 edita o primeiro trabalho a solo 
(Berg) seguido por Mundo em 2008. Em 
fevereiro de 2014 foi o grande vencedor do 
“Factor X Portugal”, o que o fez abraçar uma 
carreira a solo e conquistar o já tão merecido 
reconhecimento público.

Os concertos de Berg são marcados pelos seus 
originais e alguns covers que interpretou no 
“Factor X”. O álbum homónimo chegou às lojas 

em outubro de 2014 e em 2016 é apresentado 
o disco Tempo. Músico de profissão há vários 
anos, nos seus álbuns Berg apresenta um 
leque variado de canções onde mostra toda a 
sua versatilidade vocal e o domínio de vários 
instrumentos. Os temas dividem-se entre o 
português e inglês, pelos quais Berg navega com 
naturalidade.

Após vários anos de carreira a acompanhar os 
mais importantes músicos portugueses, este 
Berg mais maduro e confiante assume com 
naturalidade esta nova etapa da sua vida, onde 
a sua faceta de frontman e homem de palco é 
evidenciada. De momento, Berg encontra-se em 
estúdio na preparação do novo trabalho com 
saída prevista para o 1.º primeiro trimestre de 
2019.

Poesia, alma e garra. O coração que tem voz 
de mulher. O aço da corda esticada que vibra. 
Versão intimista e minimal do fado, raízes 
alicerçadas na tradição mas caminho aberto e 
livre de dogmas ou fronteiras.

Fad´Nu (Cátia Alhandra na voz e José Alegre 

na guitarra portuguesa) vive da cumplicidade 
intimista que nasce do diálogo cénico e musical 
entre a cantora e o guitarrista, personagens 
fulcrais e identificadoras do género reconhecido 
como Fado. Com evidentes ligações à tradição, 
apresenta-se no entanto como uma opção livre 
de dogmas e aberta aos novos caminhos da 
globalização artística. 

Poesia com sumo, música com garra e palco 
com alma, são ingredientes que dão unidade a 
um espetáculo que pretende não só dar ao fado 
uma roupagem diferente da tradicional, como 
também trazer para o fado coisas que nunca lá 
estiveram. É neste sentido que se abrem portas 
aos grandes poetas e trovadores da língua 
portuguesa, alargando e descobrindo novos 
repertórios e estabelecendo pontes e afinidades 
entre diferentes géneros e raízes culturais. 

Fad’Nu não tem credos nem fronteiras, tal 
como a música e a poesia encontram a sua 
verdade e a sua essência na descoberta de um 
caminho aberto que se reinventa a cada novo 
passo.
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120 minutos (com intervalo) ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável

A Avó rejuvenesce a cada pagamento que recebe 
da mão dos tais setenta homens que por dia se 
servem de Erêndira. Rumo ao mar, embalada 
pelos amores sonhados com contrabandistas 
sedutores a caminho da travessia para a 
desejada ilha de Aruba, a baleia irá morrer na 
praia às mãos de Ulisses, amantíssimo anjo 
libertador de uma Erêndira que nunca mais 
parará de correr.

Para a estrutura do trabalho de adaptação 
inspirei-me nas Station Plays, prodigiosa 
herança novecentista do teatro medieval que, 
ao libertar-nos da prisão da narrativa realista, 
permite que de estação em estação o espetáculo 
estacione para o teatro ter lugar. Esta opção 
nasce do reconhecimento de que, na escrita 
de García Marquez, existe uma Erêndira que 
é também ela, na sua itinerância, uma mártir 
levada, de estação em estação, a cumprir a sua 
Paixão, o seu Calvário.

E então o espetáculo. E então escolher, 
abdicar, experimentar. Encontrar um espaço 
cénico que permita contar uma história que 
atravessa a Colômbia imaginada de García 
Marquez, ir ao encontro de um ambiente que 
permita ao realismo mágico respirar. Aplicar 

recursos múltiplos e usá-los sempre de modo a 
perseguir a artesanalidade inaugural de todos 
os desfloramentos. A artesanalidade dos pobres. 
Neste teatro não está o texto no centro, não está 
a palavra na boca do ator. O texto de García 
Marquez é um texto de imagens, um texto para 
ser imaginado, não para ser dito mas para ser 
lido. Para ser visto com a imaginação.”

Rita Lello

Texto: a partir d´A Incrível e triste história de cândida 
Erêndira e sua Avó Desalmada, de Gabriel García 
Marquez / Direção e adaptação: Rita Lello  
Assistente de encenação: Rita Soares / Espaço cénico: 
Rita Lello / Carpintaria: Mário Dias  
Figurinos: Maria do Céu Guerra / Adereços: Marta 
Fernandes da Silva / Assistente de guarda-roupa: 
Sérgio Moras / Costureira: Zélia Santos / Seleção 
musical: Rita Lello / Música original e arranjos: João 
Maria Pinto / Desenho de luz, vídeo e edição: Paulo 
Vargues / Sonorização: Ricardo Santos / Assistência 
à montagem: Fernando Belo / Animações: Paulo 
Vargues / Relações públicas e produção: Inês Costa, 
Paula Coelho, Sónia Barradas / Fotografia: Ricardo 
Rodrigues / Elenco: Maria do Céu Guerra, João 
Maria Pinto, Adérito Lopes, Rita Soares, Ruben 
Garcia, Samuel Moura, Sérgio Moras, Alexandre 
Castro, entre outros

“Texto a partir d´A Incrível e triste história 
de cândida Erêndira e sua Avó Desalmada, de 
Gabriel García Márquez.

‘Estava Erêndira a dar banho à Avó quando 
começou o vento da sua desgraça.’ É com estas 
palavras que o Prémio Nobel da Literatura 
Gabriel García Marquez abre a novela curta que 
está na base deste espetáculo. Usando como 
pano de fundo a triste realidade da exploração 
sexual de menores na profunda Colômbia 
mágica, Gabo dá-nos a conhecer a relação de 
exploração entre uma Avó desalmada e uma 
neta cuja candidez e cega obediência suporta 
extremos de violência sexual impensáveis. 
‘Se as coisas continuarem assim pagas-me a 
dívida dentro de oito anos, sete meses e onze 
dias’, contabiliza a Avó. Se tivermos em conta 
que a média diária são setenta homens a 

quem Erêndira presta por dia os seus serviços, 
teremos ideia do nível da exploração que este 
corpo de 14 anos acabados de fazer terá de 
suportar, da crueldade da Avó e do desnorte a 
que chega uma sociedade indígena violentada 
por missionários evangelizadores e regida por 
militares sem escrúpulos. 

Não podendo olhar para esta narrativa senão 
como uma metáfora, e tendo em conta que 
García Marquez é um escritor que aliou como 
poucos uma escrita mágica às preocupações 
sociais e políticas, não é estranho que ela nos 
evoque imediatamente a relação de exploração 
existente entre países ricos e países pobres. A 
dívida de Erêndira – nascida de um descuido 
numa desgraçada noite de vento em que, caída 
de cansaço, adormeceu antes de apagar uma 
vela – vai aumentando à medida que a paga. 

~ TEATRO ~
21 setembro 2018 – sexta-feira – 21h30

ERÊNDIRA! SIM AVÓ…
TEATRO A BARRACA 

CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (V)
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105 minutos (com intervalo) ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável

45 minutos ~ 5 € ~ crianças dos 0 aos 5 anos (lotação limitada)
Requer inscrição prévia: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

A Gaivota, de Anton Tchekhov, é o ponto de 
partida para esta criação de dança de Victor 
Hugo Pontes, embora aqui não se trate de 
transpor o enredo para o movimento, ou de 
moldar as personagens a uma linguagem 
artística distinta do teatro. Um texto enquanto 
ponto de partida – uma das peças mais 
importantes da contemporaneidade – é o 
desafio a que o coreógrafo se propõe. O texto 
de A Gaivota é, entre muitas outras coisas, 
uma sucessão de tentativas de criação e de 
existência: a reflexão sobre o ato criativo é um 
dos pontos mais fortes desta peça de Tchekhov, 
e um dos que mais interessa a Victor Hugo 
Pontes. Depois, há a composição de enredos a 
partir de acontecimentos banais, o desenho das 
personagens enquanto seres humanos comuns e 
o jogo do ato criativo, numa espécie de teatro- 
-dentro-do-teatro avant la lèttre. N’A Gaivota, 

como em “Se alguma vez precisares da minha 
vida, vem e toma-a”, o trivial torna-se trágico, a 
vida comum torna-se criação.

Direção e coreografia: Victor Hugo Pontes  
Cenografia: F. Ribeiro / Desenho de luz e direção 
técnica: Wilma Moutinho / Música original: Rui 
Lima e Sérgio Martins / Apoio dramatúrgico: 
Madalena Alfaia / Assistente de coreografia: Marco 
da Silva Ferreira / Interpretação: Ángela Diaz 
Quintela, António Matos, Daniela Cruz, Félix 
Lozano, João Cardoso, Leonor Keil, Marco da Silva 
Ferreira, Valter Fernandes, Vera Santos, Victor 
Hugo Pontes. / Direção de produção: Joana Ventura 
Assistente de produção: Mariana Lourenço / Co-
produção: Nome Próprio, Centro Cultural de Belém, 
Centro Cultural Vila Flor, Teatro Nacional São João, 
Teatro Viriato  Apoio residência artística: Novo 
Ciclo ACERT, O Espaço do Tempo / Apoio: Clube 
Português de Cinematografia – Cineclube do Porto

~ DANÇA ~
29 setembro 2018 – sábado – 21h30

SE ALGUMA VEZ PRECISARES  
DA MINHA VIDA, VEM E TOMA-A

VICTOR HUGO PONTES 

Tchhhhss
PrrrrrRRr Táctact
Tchhhhhsssss

Quando somos pequeninos, acabados de 
nascer, a música é ainda feita de quase todos 
os sons. Depois vamos arrumando cada um 
deles em tempos e lugares. As vozes de quem 
nos cuida, os sons do banho e do carro, os 
arranjos sonoros das limpezas e as sinfonias 
da cozinha, os vizinhos do lado e o quintal dos 
avós, tudo se mistura com rádios, televisões 
e os mais diversos aparelhos musicais. Mas 

depressa descobrimos que alguns destes sons 
evocam em nós memórias e emoções mais 
intensas e difíceis de descrever. Do aspirador 
ao contrabaixo, da varinha mágica ao saxofone, 
do exaustor ao acordeão, da água do banho a 
uma guitarra, vai sempre uma pequena grande 
viagem. Que músicas serão as que os solistas 
Musicalmente nos vão oferecer neste programa?

Táctáct
Brrrrr Táct Táct 
ChhhhChhhh
Bám

~ MÚSICA ~
23 setembro 2018 – domingo – 10h00 e 11h30 

CONCERTO PARA BEBÉS 
BEBÉS NOS SONS DE CADA DIA

SOLISTAS MUSICALMENTE 





A arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma 
arte de mestres do que de discípulos; é preciso ter aprendido muitas 

coisas para saber perguntar o que não se sabe.

Jean-Jacques Rousseau
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70 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável

Um grupo de artistas de vanguarda vai para a 
Amazónia gravar uma telenovela ecológica. O 
planeta precisa, as pessoas interessam-se, 
é ético, é urgente, vai ter audiências. 
#artecomprometida Os artistas procuram 
financiamento e as personagens da novela 
também, porque também elas querem 
empreender: querem civilizar a Amazónia, seguir 
o caminho universal da civilização. Os artistas 
querem que a telenovela seja realista – que as 
ações das personagens sejam levadas a cabo com 
verdade – e nós também. O realismo é o futuro. 
“Even if it’s true that we really are screwed, let’s 
not spend the rest of our lives on this planet telling 
ourselves how screwed we are.”
Como não faria sentido tratar um tema ecológico 
sem ser ecológico, a concretização deste 
espetáculo assenta na poupança de matéria- 

-prima: o cenário é emprestado, o desenho de luz 
é reciclado, as músicas são de outros espetáculos 
da Mala Voadora e as cenas são copiadas de 
espetáculos de outras pessoas. Até fomos a 
Edimburgo ver o que se anda a fazer lá fora para 
copiar cá. #copyleft

Texto e direção: Jorge Andrade / Assistência de 
encenação: Maria Jorge / Com: Bruno Huca, Isabél Zuaa, 
Jani Zhao, Jorge Andrade, Marco Mendonça, Tânia 
Alves, Welket Bungué / Cenografia e figurinos: José 
Capela / Banda sonora: Rui Lima e Sérgio Martins / Luz: 
Rui Monteiro / Fotografias de cena: José Carlos Duarte 
e Marta Simões / Imagem de divulgação: Marta Ramos  
Vídeo de divulgação: Jorge Jácome e Marta Simões  
Produção: Luna Rebelo / Residência artística: O Espaço 
do Tempo / Co-produção: Teatro Municipal São Luiz, 
Teatro Municipal do Porto Rivoli/Campo Alegre, 
Theatro Circo / Agradecimentos: Teatro Experimental 
de Cascais, Teatro Nacional D. Maria II

~ TEATRO ~
05 outubro 2018 – sexta-feira – 21h30

AMAZÓNIA
MALA VOADORA

CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (VI) O Festival Verão Azul, organizado pela estrutura 
transdisciplinar casaBranca (Lagos), abriu um 
novo ciclo, passando a evento bienal. A próxima 
edição acontecerá em 2019 mas, entretanto, a 
organização quer aprofundar as suas relações 
com o território e convidar artistas a desloca-
rem-se em residências artísticas à região do 
Algarve. Cada residência propõe ao artista 
convidado refletir sobre a influência do territó-
rio na sua criação, envolvendo uma ligação com 
pessoas, processos e modos de viver locais. To-
dos os artistas que a região acolhe em residência 
integrarão a programação do festival em 2019. 

Cátia Pinheiro desloca-se em residência a Loulé 
para a adaptação do seu projeto “The Walk #2”, 
um percurso áudio site-specific que se serve de 
uma cidade e de pequenas ficções dela extraídas 
para nos tentar conduzir numa viagem única 
e pessoal, através da perspetiva individual de 

cada espetador. Exploram-se fronteiras entre 
interior e exterior, público e privado, individual 
e coletivo, ficção e realidade. Em Loulé a artista 
recolherá o quotidiano da localidade numa 
criação que servirá à cidade para pensar os seus 
percursos e as suas rotinas. 
No final da residência Cátia Pinheiro e sua 
equipa apresentam à cidade o seu processo 
e práticas de criação, em dia/hora/local a 
anunciar.

Criação e locução: Cátia Pinheiro / Texto: Cátia 
Pinheiro & José Nunes / Sonoplastia e edição áudio: 
Vasco Rodrigues e Cátia Pinheiro / Produção 
executiva: Natasha Bulha Costa / Produção: Estrutura 

[Residências Verão Azul]
Produção: casaBranca / Co-produção: Cine-Teatro 
Louletano, Teatro das Figuras (Faro) / Apoio: 
Câmara Municipal de Lagos, LAC – Laboratório de 
Atividades Criativas

~ RESIDÊNCIA ARTÍSTICA ~
05 a 14 outubro 2018 

THE WALK #2
CÁTIA PINHEIRO
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75 minutos (aprox.) ~ 5 € ~ M/12

artista (co)existir e colocar os seus elementos na 
construção coletiva da história. As ferramentas 
para a materialização deste desafio serão o 
acordeão, instrumentos musicais, máquinas, 
samples, ambientes sonoros e visuais – imagens 
do que foram e são estes artistas. Quer-se cru, 
forte, emotivo, com margem para interpretações 
e dúvidas.

Direção artística e arranjos: João Frade e Sickonce  
Interpretação: João Frade (acordeão), Sickonce 
(eletrónica), Ana Perfeito (arte visual), João 
Guerreiro e Emanuel Marçal (acordeão), Paulo 
Machado (baixo e teclados)

Ideia original: Gil Silva (Teatro Municipal de Faro) 
Coordenação geral: Gil Silva e Paulo Pires (Cine- 
-Teatro Louletano) / Parceria estratégica e  
co-produção: Municípios de Loulé, Faro, Albufeira, 
Castro Marim, Lagoa, Lagos, Olhão, Portimão, São 
Brás de Alportel, Silves, Tavira e Mito Algarvio - 
Associação de Acordeonistas do Algarve / Parceiro 
da área do Turismo: Proactivetur – TASA / Apoio: 
Direção Regional de Cultura do Algarve e Programa 
365 Algarve/Turismo de Portugal

A partir de uma encomenda artística da Rede 
Azul – Rede de Teatros do Algarve, realizada 
com o objetivo de estimular e valorizar a criação 
contemporânea com protagonistas algarvios 
e a sua circulação pela região, é apresentado 
em Loulé, em estreia absoluta, o espetáculo 
interdisciplinar “Moda Vestra”.

“Moda Vestra” é um coletivo de três artistas 
naturais do Algarve: João Frade (acordeonista), 
Sickonce (produtor de música eletrónica) e Ana 
Perfeito (artista visual). Os criativos reúnem-se 
assim para criar um projeto audiovisual que, a 
partir das sonoridades musicais tradicionais da 

região, pretende explorar a ambiguidade entre 
o tradicional, o passado, o atual e visões de 
futuro do Algarve, isto numa ótica experimental 
de releitura contemporânea. A fusão de estilos 
e meios diferentes visualiza a entrega de uma 
identidade una mas em aberto. Uma entrega 
“vestra” com o intuito de ser completada pelo 
público. Deste princípio surge a origem do 
nome “Moda Vestra”: Moda de “atual” e de 
“canção tradicional”; e Vestra do latim “teu/tua”.

O processo criativo será por si uma busca dessa 
identidade com a metodologia de “dar espaço 
ao outro”, deixando a personalidade de cada 

~ MULTIDISCIPLINAR ~
06 outubro 2018 – sábado – 21h30 

MODA VESTRA 
JOÃO FRADE, SICKONCE E ANA PERFEITO 

every day counts
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“Colecção de Artistas” é a nova criação de 
Raquel André inserida no projeto “Colecção de 
Pessoas”. Como segunda residência no Algarve 
e primeira em Loulé, Raquel colecionará 
mais dois artistas algarvios que farão parte da 
próxima criação. Enquanto que na “Colecção 
de Amantes” Raquel usa a fotografia, e na 
“Colecção de Coleccionadores” usa o vídeo de 
forma a colecionar, a arquivar, nesta próxima 
coleção de pessoas a artista propõe usar o seu 
próprio corpo de forma a colecionar a pessoa, 
o corpo como um arquivo. A experiência com 
outros artistas focando no processo de aprender 
e assimilar, guardando assim no seu corpo as 
memórias dos outros.

Em dia/hora/local a anunciar, Raquel André e 
sua equipa apresentam à cidade o processo e 

práticas de criação de todo o projeto e a forma 
como trabalharam com os artistas da região.

Criação: António Pedro Lopes, Bernardo de Almeida 
e Raquel André / Co-produção: Teatro Nacional 
D. Maria II (Lisboa), BIT Teatergarasjen (Bergen 
– NOR), Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo), 
Festival Verão Azul, Teatro das Figuras (Faro), 
Cine-Teatro Louletano (Loulé), Centro Dramático 
de Viana do Castelo, Contemporary Arts Center 
(Cincinnati, Ohio – USA)

[Residências Verão Azul]
Produção: casaBranca / Co-produção: Cine-Teatro 
Louletano e Teatro das Figuras (Faro) / Apoio: 
Câmara Municipal de Lagos, LAC – Laboratório de 
Atividades Criativas

~ RESIDÊNCIA ARTÍSTICA ~
07 a 13 outubro 2018 

COLECÇÃO DE ARTISTAS
RAQUEL ANDRÉ

 

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

O novo disco dos Blind Zero, Often Trees, 
apresenta-se agora, em absoluta estreia algarvia, 
em Loulé, em formato acústico, mais subtil 
mas sem perda de identidade. O formato 
acústico permite a maior dimensão da palavra 
e da intimidade. Uma viagem pelos muitos 
pormenores de recorte das árvores na densa 
floresta de Often Trees.

Editado no final de 2017, o oitavo disco 
dos Blind Zero é surpreendente, químico e 
intemporal, revelador da enorme criatividade 
da banda. Editado em CD, cassete e vinil, Often 
Trees regista a capacidade de reinvenção do 
quinteto que conta já com 24 anos de carreira 
e um percurso ímpar em que se destaca o facto 
de ter sido a banda que venceu o primeiro MTV 
Music Award em Portugal. Uma trajetória única 
que será celebrada em palco onde este coletivo 
demonstra a sua verdadeira essência.

Estreado ao vivo na Casa da Música, Often 
Trees toma parte, tem uma palavra a dizer. 
Engloba um imaginário sombrio e poético, 
de perseguição e novelos, passeia pela berma 
dos lagos e sobe à copa das árvores. O 
imaginário não podia ser mais tenso. É um 
disco de mutação sonora, onde a cada escuta 
multiplicam-se novas camadas. O seu tronco 
robusto assenta também no uso de equipamento 
analógico com mais de quatro décadas e na 
longa experimentação em busca do detalhe.

Além de Often Trees, a obra maior da banda até 
à data, os Blind Zero vão recuperar alguns dos 
mais marcantes temas do seu percurso como 
“Recognize”, “Tree”, “Shine On” e “Slow Time 
Love”, entre muitos outros.

~ MÚSICA ~
12 outubro 2018 – sexta-feira – 21h30

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

Com sede na cidade do Porto, a Banda 
Sinfónica Portuguesa (BSP) teve o seu concerto 
de apresentação no dia 1 janeiro de 2005 no 
Rivoli – Teatro Municipal do Porto, onde 
também gravou o seu primeiro CD, tendo 
entretanto recebido um importante apoio por 
parte da Culturporto e mais tarde da PortoLazer 
na divulgação e expansão do seu projeto. Em 
abril de 2010 lançou o álbum A Portuguesa 
com obras exclusivamente de compositores 
portugueses, num concerto realizado no 
auditório da Faculdade de Engenharia do 
Porto. Tem vindo a gravar regularmente outros 
trabalhos, nomeadamente Traveler (2011), 
Hamlet (2012), Oásis (2013), Grand Concerto 
pour Orchestre d’Harmonie (2014), Sinfónico 
com Quinta do Bill (2015), Trilogia Romana 

(2015), Porto (2016) estando em fase final de 
edição o disco gravado em 2017, um novo 
trabalho exclusivamente dedicado a música de 
cinema.

A BSP tem vindo a receber até ao momento 
as melhores críticas não só do público em 
geral como também de prestigiados músicos 
nacionais e estrangeiros. Destaca-se a realização 
de concertos nos principais teatros de norte a 
sul do país, bem como na vizinha Espanha no 
Teatro Monumental de Madrid (RTVE) e ainda 
nas cidades de Pontevedra, Corunha, Ávila, 
Llíria, Lleganés e participações nos Certames 
Internacionais de Boqueixón e Vila de Cruces 
(Espanha). A direção artística da BSP está a 
cargo do Maestro Francisco Ferreira.  

~ MÚSICA ~
13 outubro 2018 – sábado – 21h30

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

45 minutos (espetáculo) ~ 2 € (escolas) e 3 € (famílias/público em geral) ~ M/06 

O que é que acontece na realidade e no nosso 
imaginário quando nos relacionamos com essa 
imensidão líquida que é o mar, que tanto tem cá 
fora como lá dentro, que tanto provoca atração 
como medo, que tanta História nos fez, tanta 
história nos dá, e tantas nos faz fazer? Como 
mergulhamos agora nessa matéria infinita? 
Como a trazemos para terra em forma de 
língua, em forma de experiência, em forma de 
visão…?
Estamos como o mar. Em jeito de constante 
agitação…

Conceção e interpretação: Margarida Mestre  
Música original e ao vivo: Henrique Fernandes  

Espaço cénico e figurinos: Maria João Castelo  
Desenho de luz: Nuno Figueira / Making off vídeo: 
Faz Filmes / Antropólogo convidado: Pedro Prista  
Bióloga convidada: Ana Pêgo / Produção: Vanda 
Cerejo – Materiais Diversos 

Uma iniciativa e co-produção: CCB/Fábrica das 
Artes (Lisboa), Culturgest (Lisboa), Teatro Viriato 
(Viseu), São Luiz Teatro Municipal (Lisboa), Teatro 
Municipal do Porto Rivoli – Campo Alegre (Porto), 
Centro de Arte de Ovar (Ovar), Cine-Teatro 
Louletano (Loulé) / Apoio: emepc – Estrutura de 
Missão para a Extensão da Plataforma Continental, 
Escola Superior de Dança – Instituto Politécnico 
de Lisboa e Fundação GDA / Agradecimentos: Luís 
Martins, Joaquim Mendonça, Sonoscopia  

~ MULTIDISCIPLINAR ~
15 a 16 outubro 2018 – segunda a terça-feira (workshops nas escolas)

17 a 19 outubro 2018 – quarta a sexta-feira (espetáculos e palestras para escolas)
19 outubro 2018 – sexta-feira – 21h30 (espetáculo para famílias/público em geral)

20 outubro 2018 – sábado – 11h00 (espetáculo para famílias/público em geral) 

MARINHO
MARGARIDA MESTRE

CICLO UM ARTISTA, SETE PROGRAMADORES
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Durante quatro dias a organização do Festival 
Verão Azul convida artistas a colocar no seu 
corpo (efetivo ou simbólico) o significado do 
termo “periferia”. A partir de uma convocatória 
pública local e internacional (a sair em 
setembro), 15 artistas serão selecionados para 
apresentar e questionar o seu trabalho segundo 
o tema proposto. 

Loulé acolhe os dois primeiros dias do 
laboratório, o qual permitirá, durante quatro 
dias e através da mediação de três artistas 
provocadores (a portuguesa Mónica Calle, o 
espanhol Rodrigo Garcia e o brasileiro Marcelo 
Evelin), promover um encontro entre artistas de 
vários contextos artísticos e geográficos. 

No dia 20 de outubro o laboratório abre-se 
numa apresentação das performances propostas 
pelos participantes em distintos formatos 
curtos, num percurso que se fará por vários 
locais inusitados da cidade de Loulé. 

Dia 21 a iniciativa segue para Faro, onde os 
participantes serão acolhidos pelo Teatro das 
Figuras em mais desafios e provocações às 
práticas e à temática proposta. Nesse dia todos 
participarão numa conversa performativa ao 
longo de uma mesa para falar no que lhes urge: 
que limitações e possibilidades encontram no 
desenvolvimento dos seus trabalhos? 

Produção: casaBranca / Co-produção: Cine-Teatro 
Louletano e Teatro das Figuras (Faro) / Apoio: 
Câmara Municipal de Lagos, LAC – Laboratório de 
Atividades Criativas

~ MULTIDISCIPLINAR ~
19 a 20 outubro 2018

LABORATÓRIO SOBRE PRÁTICAS  
CRIATIVAS EM CONTEXTOS PERIFÉRICOS

75 minutos ~ 14 € ou 12 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Continuando a apostar em estreias nacionais 
em Loulé, o Cine-Teatro acolhe a primeira 
apresentação pública de um dos melhores 
compositores e intérpretes da sua geração. 

Que esperar de um novo disco de Samuel Úria? 
Essa pode muito bem ser a questão que assalta 
muitos dos leitores. Afinal, falamos de alguém 
que, quase sem que nos tivéssemos apercebido, 
passou a acompanhar-nos no nosso quotidiano 
– fosse com as canções interpretadas por 
Samuel Úria; fosse com as canções compostas 
para outras vozes. E note-se que são já muitas 
as que o cantam… de Ana Moura a Kátia 
Guerreiro, dos HMB aos Clã ou de António 
Zambujo a Salvador Sobral que recorreu ao 
Telejornal para, em direto, pedir uma canção a 
Samuel, a lista começa a ser extensa.
E poderá este cantautor do século XXI, este 
“trovador de patilhas”, como é carinhosamente 

tratado, prosseguir o seu caminho de afirmação 
no panorama da música nacional em direção a 
uma espécie de Olimpo dos grandes artesãos da 
Palavra? Poderá exceder-se ou sequer igualar 
pérolas como “Carga de Ombro”, “É Preciso 
que eu diminua”, “Lenço Enxuto”, “Espalha 
Brasas”, “Império”, “Teimoso” ou “Barbarella e 
Barba Rala”? Nós acreditamos que sim, daí este 
convite para o nosso público, num domingo 
à tarde de outono, ouvir em primeira mão as 
novas canções de Samuel Úria. 
Será um “momento de cerimónia”, ainda que 
informal, aquele que receberá Samuel Úria e 
companheiros em Loulé. Será um regresso, 
depois de aqui se ter apresentado no espetáculo 
“As canções de Cohen”, mas também uma 
estreia, a primeira vez em nome próprio, a 
primeira de muitas, espera-se, em que as novas 
canções e as menos novas se escutarão neste 
palco.

   ~ MÚSICA ~
21 outubro 2018 – domingo – 17h00

SAMUEL ÚRIA 
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Gustavo Ciríaco, artista brasileiro que se 
desloca entre Portugal e Brasil, é acolhido 
em Loulé para a residência da sua próxima 
criação, integrada na trilogia de espetáculos que 
abordam a construção de paisagens. 

Enquanto que nas anteriores criações Ciríaco 
constrói dramaturgias sobre a relação direta 
da influência do homem sobre o que o rodeia, 
“Entre cães e lobos” é um projeto cénico de 
construção de paisagens limiares entre a 
claridade e a escuridão a partir da coleção de 
relatos e descrições de paisagens que deixaram 
de existir, guardadas apenas nas memórias de 
anciões, e de paisagens oníricas desenhadas e 
imaginadas por crianças. 

Em dia/hora/local a anunciar, Gustavo Ciríaco 
e sua equipa apresentam à cidade o processo e 

práticas de criação de todo o projeto, e como 
foi desenvolvido o trabalho com a comunidade 
local de seniores.

Coreografia e conceção: Gustavo Ciríaco / Assistente 
de direção: António Pedro Lopes / Performers: 
Daniel Pizzamiglio e Júlia Salem / Cenografia: 
Sara Vieira Marques / Iluminação: Tomás Ribas  
Produção & comunicação: Jesse James – Anda&Fala 
Co-produção: casaBranca, Festival Verão Azul, 
Cine-Teatro Louletano / Apoio a residências: Festival 
Verão Azul, Festival Materiais Diversos, NAVE (CH)

[Residências Verão Azul]
Produção: casaBranca / Co-produção: Cine-Teatro 
Louletano e Teatro das Figuras (Faro) / Apoio: 
Câmara Municipal de Lagos, LAC – Laboratório de 
Atividades Criativas

~ RESIDÊNCIA ARTÍSTICA ~
22 outubro a 04 novembro 2018

ENTRE CÃES E LOBOS
GUSTAVO CÍRIACO

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.  

O convidado desta temporada é Manuel Rocha, 
atual diretor do Conservatório de Música de 
Loulé sediado no restaurado Solar da Música 
Nova, que nos virá falar sobre o seu trajeto e 
os desafios do ensino da música em Portugal, e 
acerca das perceções que existem dos universos 
da música clássica/erudita e tradicional no 
nosso país. 

Manuel Rocha nasceu na cidade de Coimbra 
em 1962, onde acabou por frequentar aulas 
de violino, instrumento cuja aprendizagem 
aprofundaria posteriormente, em 1982, quando 
se fixa durante seis anos em Moscovo para a sua 

formação como Professor de Violino e Músico 
de Orquestra. É integrante, e uma das forças 
motrizes, do grupo Brigada Victor Jara (desde 
1977) e do GEFAC, e foi um participante ativo 
no Movimento Alfa em torno das Campanhas 
de Alfabetização no ano de 1975.

Quando regressou da ex-URSS passou a dar 
aulas de violino no Conservatório de Música 
de Coimbra, tendo sido posteriormente diretor 
da mesma instituição. Manuel Rocha trabalhou 
ainda como músico e compositor em bandas 
sonoras para teatro, cinema e televisão, foi autor 
de um documentário no âmbito etnográfico 
seriado para a RTP e colaborou em gravações 
com intérpretes como, entre outros, Adriano 
Correia de Oliveira, Mísia e Carlos do Carmo, 
ou autores distintos como Fausto ou Manuel 
Freire.

~ CONVERSAS À QUINTA ~
25 outubro 2018 – quinta-feira – 21h00

MANUEL ROCHA 
(DIRETOR DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE LOULÉ)
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9 horas (3 módulos) ~ 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

Reforçando a sua aposta na arte para a 
primeira infância e a parceria estratégica com 
a reconhecida Companhia de Música Teatral 
(Lisboa), o Cine-Teatro apresenta, em 2.ª 
edição, uma formação transitiva integrada no 
Projeto GermInArte – Transformação Artística 
para o Desenvolvimento Social e Humano a 
partir da Infância. 

A formação é composta por três módulos 
(“Colos de Música”, “Bebé Plimplim” e “Super- 
-Sonics”) e pretende proporcionar vivências 
musicais que possam enriquecer a interação 
com bebés e crianças. 

Os módulos propõem: atividades de 
movimento, de exploração vocal e de 
aprendizagem de canções e cantos rítmicos; 
atividades de escuta ativa, movimento e prática 
vocal, enquanto matéria-prima para um 
trabalho de desenvolvimento pessoal ao nível 
da interação humana; e atividades de escuta 
tímbrica, composição e performance musical 
com recursos sonoros não convencionais, 
valorizando o seu potencial expressivo e 
inclusivo.

~ FORMAÇÃO ~
27 outubro 2018 – sábado – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 / 18h00-21h00

FORMAÇÃO TRANSITIVA 
GERMINARTE

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL 

45 minutos ~ 5 € ~ crianças dos 0 aos 5 anos (lotação limitada)
Requer inscrição prévia: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

Drrrlim Drrrlim Drrlim
ÁÁáááá... Drrlim Drrlim

O Ricardo aprendeu a tocar guitarra portuguesa 
com o pai. Mas o irmão também toca, e no 
fado as unhas, as guitarras e as vozes passam 
de geração em geração. Ainda era bebé e já o 
Ricardo ouvia o trinar de uns sons que são para 
nós, portugueses, muito especiais. Não por 
serem Património da Humanidade, mas porque 
contam de nós e lhes pertencemos. 

Como um bebé, a Vânia apaixonou-se pelo fado 
e pelo Ricardo, e hoje cantam a Luzia que já é 
uma bebé grande, e partilham os seus sentires 
com tantos outros bebés.

Como são intensos estes concertos.

Mmmmmm MMmmm
Drrrlim Drrrlim

~ MÚSICA ~
28 outubro 2018 – domingo – 10h00 e 11h30

CONCERTO PARA BEBÉS
FADO EM FAMÍLIA

RICARDO PARREIRA (GUITARRA PORTUGUESA)  
E VÂNIA CONDE (VOZ) + COMPANHIA MUSICALMENTE
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~ MULTIDISCIPLINAR ~
01 a 04 novembro 2018 – quinta-feira a domingo

LUZA – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LUZ DO ALGARVE 

O Cine-Teatro Louletano acolhe a 2.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, entre eles o Cine- 
-Teatro Louletano, bem como alguns contextos 
exteriores interagindo sempre com os mesmos, 
e afirmando assim o território louletano como 
espaço (também) de modernidade, design e 
arte. 

Ver programa específico

Parceria: ByBeau Studio e Eventors Lab / Apoio: 
Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano e 
Programa 365 Algarve/Turismo de Portugal

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

Saudade é a dor de uma ausência, o desejo 
de algo ou alguém de que se está privado. É 
nostalgia, melancolia, lembrança de pessoas 
ou coisas distantes ou até extintas, e o grande 
desejo de tornar a elas. Palavra de difícil 
tradução em outras línguas, está na essência 
do povo português que sempre partiu por 
diversas razões (por heroísmo, descoberta,  
sobrevivência), deixando sempre uma parte de 
si na sua terra e a vontade de a ela regressar.

Um trabalho singular com direção artística 
e coreografia do prestigiado Daniel Cardoso, 
também inspirado na obra literária de Luís Vaz 
de Camões. “Saudade” pretende voltar à origem, 
numa mistura de sentimentos, pedaços de dor, 
alegria, solidão, amizade, desamparo e amor. E 
tudo isto deixando-nos levar pelas 12 cordas de 
uma guitarra portuguesa.

O Cine-Teatro Louletano volta assim a apostar 
no universo da dança contemporânea com 
uma companhia de referência a nível nacional, 
que em 2012 já tinha apresentado em Loulé o 
espetáculo “Saudade”, do qual esta nova criação 
é, de alguma forma, um prolongamento e 
desdobramento artísticos.  

Coreografia e conceito: Daniel Cardoso / Bailarinos: 
Beatriz Graterol, Ester Gonçalves, Filipe Narciso, 
Inês Godinho, Ísis de Sá, Pedro Jerónimo, Rafael 
Oliveira / Arranjo e adaptação musical: André Santos  
Voz: Joana Melo / Guitarra portuguesa: Luís Coelho  
Contrabaixo: Óscar Torres / Guitarra clássica: André 
Santos / Criação e design de figurinos: Nuno Gama 
Execução de figurinos: Helena Pereira / Espaço 
cénico: Daniel Cardoso e Hugo Matos / Desenho 
de luz: Daniel Cardoso / Equipa técnica: Rui Daniel  
Produção: Raquel Vieira de Almeida / Relações 
públicas: Maria Dolores Espírito Santo / Direção 
financeira: Cristina Bernardino

~ DANÇA ~
09 novembro 2018 – sexta-feira – 21h30

SAUDADE – BACK TO FADO
QUORUM BALLET

every day counts
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50 minutos (inclui conversa com o público) ~ 3 € (famílias/público em geral) e 2 € (escolas) ~ M/06

Oriana ou o Rapaz de Bronze?
Um Cavaleiro ou o Mar?
Quatro histórias nascidas da memória e escritas 
a tinta de liberdade.
Em comum, uma letra apenas: S de Sophia. S de 
Saudade.
Uma viagem pelas memórias de Sophia de 
Mello Breyner Andresen, onde as palavras 
ganham vida, numa coreografia de magia e 
simplicidade.

Direção artística: Daniel Cardoso / Coreografia: 
Inês Godinho / Conceito: Inês Godinho/Catarina 

Claro / Textos: Inês Godinho/Catarina Claro  
Narração: Catarina Claro / Intérpretes: 5 / Figurinos: 
Inês Godinho / Conceção de figurinos: Helena 
Pereira / Sonoplastia: Inês Godinho / Ilustração: 
Ester Gonçalves / Música: Louis Armstrong; Jelly 
Roll Morton & His Red Hot Peppers; Alexandre 
Desplat; Danny Elfman; Michael Giacchino; 
Max Ritcher; Rupert Gregson-Williams; Justin 
Hurwitz; Christophe Beck / Cenografia: Maria 
Monte / Desenho de luz: Inês Godinho/Rui 
Daniel / Produção: Raquel Vieira de Almeida  
Relações públicas: Maria Dolores Espírito Santo  
Comunicação: Carina Guerreiro / Direção financeira: 
Cristina Bernardino

~ DANÇA ~
11 novembro 2018 – domingo – 15h30 (famílias/público em geral)

12 novembro 2018 – segunda-feira – 10h30 e 14h00 (escolas)
13 novembro 2018 – terça-feira – 10h30 (escolas)

PARA LÁ DO MAR  
DE SOPHIA

QUORUM BALLET 

70 minutos ~ 10 € (sem descontos aplicáveis) ~ Público em geral

No último concerto de 2018 no âmbito do 
ciclo “Clássicos na Avenida” será apresentada 
a obra “Sospirando Silhouettes”, resultado de 
uma encomenda da Orquestra Clássica do Sul 
ao seu compositor associado Bruno Soeiro. A 
peça explora “um diálogo entre aquilo que surge 
como uma nítida ‘silhueta’ da música e aquilo 
que se apresenta como uma ‘silhueta’ indistinta. 
É o desvelar da sua imprecisão que cria a sua 
própria narrativa”. 

Em palco a reconhecida violoncelista Irene 
Lima irá interpretar o “Concerto para 
Violoncelo”, de Camille Saint-Saëns, uma obra 
que revela enorme sensibilidade artística. 
Detentora de um percurso musical notável, a 
violoncelista portuguesa é Primeiro Violoncelo 
da Orquestra Sinfónica Portuguesa, lugar que 
ocupou igualmente na Orquestra do Teatro Real 

de Liège e na Orquestra do Teatro Nacional de 
São Carlos.

O programa encerra com a “Sinfonia n.º 6” de 
Schubert, obra composta entre 1817 e 1818, 
tendo a sua estreia acontecido apenas no ano de 
1828, já depois da morte do próprio compositor.

As finas melodias e a elegância da música de 
Camille Saint-Saëns serão também abordadas 
no seu “Concerto para Violoncelo”. Neste 
concerto a Orquestra Clássica do Sul será 
dirigida pelo Maestro Rui Pinheiro.

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

~ MÚSICA ~
16 novembro 2018 – sexta-feira – 21h30

ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL
CICLO CLÁSSICOS NA AVENIDA



48 49

Mestre em Música pela Universidade de Évora, 
Sérgio Silva começou por estudar órgão no 
Instituto Gregoriano de Lisboa. 

Teve oportunidade de contactar com diversos 
organistas de renome internacional e, como 
concertista, tem atuado em Portugal, Espanha, 
Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. 

É organista titular da Basílica da Estrela e da 
Igreja de São Nicolau (Lisboa).

O Ensemble Vocal Introitus é um octeto de 
vozes masculinas constituído por tenores, 
barítonos e baixos provenientes do Coro 
Gulbenkian e do Coro Gregoriano de Lisboa. 

O grupo tem percorrido todo o país, realizando 
numerosos concertos. Propõem-se apresentar 
um programa que homenageia as obras de arte 
da Igreja Matriz de Boliqueime, sem esquecer 
uma dimensão cénica cuidada.

~ MÚSICA ~
16 novembro 2018 – sexta-feira – 21h30

 Igreja de S. Sebastião (Boliqueime) 

SÉRGIO SILVA (ÓRGÃO)  
E  ENSEMBLE VOCAL INTROITUS

FESTIVAL DE ÓRGÃO DO ALGARVE

60 minutos (aprox.) ~ Entrada gratuita ~ Público em geral

Saliente-se ainda que o Festival de Órgão do 
Algarve 2018, no qual se insere este concerto, 
é organizado pela Associação Cultural Música 
XXI, conta com os apoios da Direção Regional 
de Cultura do Algarve e dos Municípios de 
Faro, Loulé, Tavira e Portimão, bem como com 
o apoio à divulgação por parte da Região de 
Turismo do Algarve, entre outros.

Organização: Associação Cultural Música XXI  
Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro 
Louletano e Paróquia de Boliqueime
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O reconhecido intérprete Tatanka (The Black 
Mamba) junta-se a uma grande voz sediada em 
Loulé, Ana Newton, para mais um encontro 
inédito que, num ambiente musical intimista 
e envolvente, revisita o repertório a solo de 
Tatanka e as influências musicais de Ana, no 
âmbito do ciclo musical “O Longe é Aqui”. 

Natural de Sintra e dono de um carisma e de 
uma voz inconfundíveis, Tatanka tornou-se 
conhecido como o vocalista de uma das 
mais bem sucedidas bandas portuguesas da 
atualidade – The Black Mamba. Em 2016 inicia 
a carreira a solo, num registo mais pessoal e 
de regresso às suas raízes, contando histórias 

e apresentando temas originais em português. 
“Alfaiate” e “De Alma Despida” foram os 
primeiros temas apresentados, em maio de 
2017. 

Também em 2017 Tatanka assume, a convite 
da Produtora Tavolanostra, a missão de mentor 
musical do projeto “7 Maravilhas de Portugal – 
Aldeias”. Ao longo das galas protagonizou, com 
vários artistas convidados, momentos acústicos 
únicos e intimistas, no contexto de cada aldeia 
anfitriã. Raquel Tavares, Aurea, Os Azeitonas, 
António Zambujo, Mariza Liz, The Black 
Mamba, Ana Bacalhau, Lúcia Moniz e Luísa 
Sobral foram os convidados escolhidos. 

~ MÚSICA ~
18 novembro 2018 – domingo – 17h00

TATANKA 
COM ANA NEWTON

CICLO O LONGE É AQUI (XIV)

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

Em dezembro de 2017 estreou-se a solo na Casa 
da Música, com sala esgotada, num concerto 
em que contou com vários convidados: António 
Zambujo, Miguel Araújo e Diego El Gavi. 
Tatanka encontra-se agora a finalizar o seu 
álbum de estreia, a editar no último trimestre 
deste ano.

Ana Newton nasceu em Faro em 1980 e 
reside já há alguns anos no concelho de Loulé. 
Sendo filha e neta de músicos, iniciou o seu 
percurso musical académico aos 7 anos no 
Conservatório Maria Campina em Faro, 
onde frequentou aulas de Formação Musical 
e Piano. Já na adolescência estreou-se como 
cantora autodidata, sendo esporadicamente 
acompanhada ao piano pelo pai. 

Aos 18 anos inicia a carreira profissional como 
cantora atuando em vários locais turísticos 
da região como bares, hotéis e cine-teatros, 
ao mesmo tempo que prossegue os estudos 
académicos completando uma licenciatura 
como Professora do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico em Faro e um Mestrado em Educação 
Intercultural em Huelva.

Mais tarde, abraça o mundo do Jazz e da 
Bossa Nova, com o quarteto The Jazztrix 
e com o seu próprio projeto Ana Newton 
Quartet. Participou, a convite do professor e 
contrabaixista algarvio Zé Eduardo, no Dia 
Internacional do Jazz no Teatro Lethes em Faro. 

As suas ecléticas influências vão desde o Jazz 
ao Pop/Rock. Ana Newton é presença assídua 
no Festival MED e na Noite Branca em Loulé. 
Do seu percurso destacam-se as participações 
no trabalho com os Fenoid, a participação na 
gravação do 1.º álbum de Vítor Bacalhau e o 
convite de João Gil para cantar um dos seus 
mais conhecidos temas. Foi ainda convidada de 
Pedro Jóia, João Frade e Norton Daiello num 
concerto com o projeto “Pedro Jóia Trio”. Ana 
Newton está neste momento a trabalhar no seu 
primeiro CD de originais e completa 20 anos de 
palco.
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120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Prossegue esta rubrica regular do Cine-Teatro, 
desta vez tendo como convidado especial José 
Maria Vaz de Almeida (mais conhecido por “Zé 
Maria”), a residir há muitos anos no concelho 
de Loulé e um dos fundadores, em 1975, da 
Brigada Victor Jara, tendo continuado depois, 
até hoje, com o seu percurso artístico muito 
marcado pela música tradicional portuguesa e 
de intervenção. Será mais uma vez uma tertúlia 
intimista e informal, feita de músicas, memórias 
e emoções, com vários amigos e convidados 
especiais, a que não faltará ainda o condimento 
gastronómico como é apanágio deste formato.  

O nosso convidado é natural de Viseu e estudou 
na Universidade de Coimbra, onde conheceu 
os restantes jovens companheiros que em 1975 
criaram a Brigada, a saber: Né Ladeiras, Jorge 
Seabra, Amílcar Cardoso, Jorge Santos, João 
Ferreira e Joaquim Caixeiro. Em 1977 seria 

editado o primeiro disco do projeto, intitulado 
Eito Fora – Cantares Regionais, que marcou um 
novo tempo na música urbana inspirada nas 
sonoridades tradicionais. Depois de cinco anos 
como membro do grupo, a partir dos anos 80 
José Maria Vaz de Almeida inicia o seu percurso 
como professor do 1.º ciclo e mais tarde como 
docente da disciplina de Educação Visual em 
várias zonas do país, conciliando-o com o de 
músico e animador nos tempos livres. 

A partir de 1985 vem viver para o concelho 
de Loulé e durante mais de 20 anos leciona 
na freguesia de Salir onde se efetiva como 
professor. Mesmo depois de aposentado, a sua 
veia musical continua viva, sendo variadas 
as suas referências e influências artísticas, 
onde José Afonso, Fausto, Adriano Correia de 
Oliveira e Sérgio Godinho ocupam um lugar 
muito especial.  

~ DOS SABORES DA CULTURA ~
22 novembro 2018 – quinta-feira – 21h00

JOSÉ MARIA VAZ DE ALMEIDA

60 minutos (aprox.) ~ Entrada gratuita ~ Público em geral

Paulo Bernardino é investigador, maestro, 
compositor, organista e pianista. Licenciado 
em Música Sacra pela Universidade Católica 
Portuguesa – Porto, é Doutorando em Direção 
Coral na Universidade de Aveiro e tem a 
seu cargo as direções artísticas de diversos 
agrupamentos. Tem realizado concertos em 
Portugal e no estrangeiro. 

É organista titular da Sé Catedral de Coimbra 
e acumula função idêntica na Capela da 
Universidade de Coimbra. 

O Grupo Coral de Quarteira surgiu em 2010 e 
tem realizado vários concertos pelo país. O seu 
programa é abrangente, entre o sacro, o popular 
e os espirituais afro-americanos. A direção 
artística está a cargo do Professor Carlos Filipe 
de Sousa, contando com o apoio do Professor 
João António de Almeida. O programa incluirá 
obras que prometem explorar as caraterísticas e 
capacidades do órgão de tubos histórico.

Organização: Associação Cultural Música XXI  
Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro 
Louletano e Paróquia de Boliqueime

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

Igreja de S. Sebastião (Boliqueime) 

PAULO BERNARDINO (ÓRGÃO)  
E GRUPO CORAL DE QUARTEIRA

FESTIVAL DE ÓRGÃO DO ALGARVE



54 55

Avishai Cohen é uma das maiores referências 
contemporâneas no contrabaixo de jazz a nível 
mundial. O músico, compositor e vocalista 
israelita chegou a Nova Iorque – o centro do 
universo jazz – no arranque dos anos 90 e, 
enquanto estudava na prestigiada New School 
for Jazz and Contemporary Music, tocou na 
rua para sobreviver até conseguir entrar no 
disputado circuito de clubes. A mudança na 
carreira chegou com um telefonema do grande 
pianista Chick Corea: em 1996, Cohen foi um 
dos fundadores do coletivo “Origin”, liderado 
por Corea. Foi, aliás, na etiqueta Stretch, do 
próprio Chick Corea, que Avishai Cohen lançou 

os seus primeiros quatro registos como líder. 
Avishai manteve-se nos projetos de Corea até 
2003, quando decidiu começar o seu próprio 
trio e a sua editora, a Razdaz Recordz, operação 
que já soma praticamente duas dezenas de 
lançamentos, incluindo vários do próprio 
Avishai Cohen.

From Darkness é o mais recente título na 
discografia do trio de Cohen, trabalho apontado 
como mais um extraordinário capítulo na sua 
busca pela pureza. Mas em 2017 o artista lançou 
em nome próprio 1970, trabalho que mereceu 
igualmente rasgados elogios por parte da 

~ MÚSICA ~
25 novembro 2018 – domingo – 17h00

AVISHAI COHEN TRIO
MISTY FEST

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

imprensa internacional especializada. Não é de 
espantar por isso mesmo que o The Jerusalem 
Post descreva Avishai Cohen como “a mais 
bem sucedida exportação jazz do país”, o que 
vai ao encontro do que a revista de referência 
Down Beat refere em relação ao músico: “um 
visionário jazz de proporções globais”. Já o seu 
antigo “patrão”, Chick Corea, aponta-o como 
“um grande compositor” e “um músico de 
génio”.

Marcas de peso que o cantor e contrabaixista 
carrega consigo para o palco com um trio que 
o The Guardian sublinha ser “fabulosamente 

realizado”. Em Portugal, Cohen vai apresentar- 
-se ao lado de Noam David na bateria e Elchin 
Shirinov no piano, dois sólidos músicos de 
classe mundial.

Loulé, através do Cine-Teatro Louletano – que, 
aliás, lançou o repto inicial ao festival Misty Fest 
para a vinda deste músico a Portugal –, será a 
única cidade a sul do país a receber esta tour 
de Avishai Cohen, a qual só contempla quatro 
datas em salas de referência a nível nacional.
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Quando as pessoas desaparecem, o que é que 
fica nos lugares?

Em “Canas 44” há uma personagem que 
chega e há uma personagem que parte. Uma 
quer construir uma vida nova e a outra quer 
partir para ganhar mundo. Em comum o 
mesmo lugar, Canas de  Senhorim, que nunca 
é mencionado e, por isso, Canas é todos os 
lugares. Têm ainda em comum o número 
quarenta e quatro – anos de idade. A partir 
daqui constrói-se um universo autoficcional 
que especula sobre pessoas, lugares, ruas 
que já não existem ou que estão em vias de 
desaparecimento, numa constante enumeração 
dessa memorabilia, como um movimento 

contínuo entre utopia e catástrofe, como se 
ressuscitar os mortos fosse uma forma de 
inscrevê-los na História.

A propósito da apresentação do espetáculo, a 
associação Amarelo Silvestre irá promover a 
realização de oficinas com um grupo de jovens 
e um grupo de idosos do concelho de Loulé. 
Num primeiro momento serão realizadas 
duas oficinas independentes com cada um dos 
grupos e num segundo momento uma oficina 
com os dois grupos.

Aos grupos participantes nestas três oficinas 
propõe-se a realização de exercícios de escrita e 
de leitura em voz alta e a partilha de memórias, 

~ TEATRO ~
30 novembro 2018 – sexta-feira – 21h30

CANAS 44
AMARELO SILVESTRE

CICLO ESTÓRIAS SILENCIOSAS (VII)

60 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável

visando a promoção da reflexão coletiva sobre 
a questão “Portugal em vias de extinção”.  
Colocam-se em perspetiva e em  diálogo os 
olhares e os corpos jovens e idosos. 
Quem já tem mais Passado que Futuro o 
que pode dizer a quem tem mais Futuro que 
Passado? E em resposta o que se ouvirá? Qual é 
o Presente destes dois grupos?

Para além da participação nas oficinas, 
os grupos são convidados a assistirem ao 
espetáculo e a participarem no diálogo com 
a equipa artística, em conversa posterior à 
apresentação.

Direção artística e dramaturgia: Victor Hugo 
Pontes / Textos: Maria Gil e Fernando Giestas  
Interpretação: Leonor Keil e Rafaela Santos  
Espaço cénico: Henrique Ralheta / Desenho de 
luz: Cristóvão Cunha / Música original: Rui Lima e 
Sérgio Martins / Adereços: Lira / Projeto Paralelo: 
Fernando Giestas / Apoio à montagem: Carolina 
Reis / Produção executiva: Susana Rocha / Apoio 
à produção: Nome Próprio / Criação: Amarelo 
Silvestre / Co-produção: Amarelo Silvestre, Nome 
Próprio, TNDMII, Centro de Arte de Ovar, Câmara 
Municipal de Nelas / Apoio: República Portuguesa 
– Cultura / Direção-Geral das Artes / Parceria: As 
Casas do Visconde / Outros apoios: Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim, Borgstena, Patinter





Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar  
o inexprimível é a música.

Aldous Huxley
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08 DEZ | MÚSICA | SÉRGIO GODINHO COM ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 64

09 DEZ | MÚSICA | 3.ª GALA DOS FADISTAS LOULETANOS 66

01 JAN | MÚSICA | CONCERTOS DE ANO NOVO 67
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Menino do sonho pintado é o novo disco de 
originais de Luís Galrito, agora apresentado 
em absoluta estreia nacional no nosso palco. 
Participam neste trabalho vários convidados, 
onde se destacam Dino D’Santiago, João Afonso, 
Reflect e Napoleão Mira, contando ainda com a 
colaboração nos arranjos de João Nunes, Gabriel 
Costa e Luís Melgueira. 

À sonoridade deste álbum não são alheias as 
incontornáveis influências dos cantautores 
portugueses, das raízes folk do Alentejo e de 
outras sonoridades de matriz tradicional (ou 
não) de diversas zonas do país e do mundo. O 
título do disco é retirado de uma das canções que 
fala sobre as crianças vítimas de violência em 
cenários de guerra, relembrando aqui também 
a atualíssima questão dos refugiados e outros 
contextos preocupantes. Ao mesmo tempo, o 
título evoca um desenho que Luís Galrito fez na 
infância e que o marcou profundamente pela 
carga simbólica do mesmo (ativismo pela paz); 

e não deixa de ser um reflexo dos momentos 
de cumplicidade que passa no seu dia-a-dia 
desenhando com a sua filha Eva.    

A expressão que dá nome ao novo disco de 
Galrito reflete assim o conceito, a mensagem 
visível em várias canções deste trabalho 
discográfico: a vontade de esboçar o sonho na 
pureza de uma criança, o desejo de mudança, o 
querer apagar um céu riscado de tintas de medo 
e afins, e de desenhar cores de harmonia, paz e 
amor. A fase de composição deste novo disco 
coincidiu também com a experiência de ser pai 
pela primeira vez, sendo que alguns dos seus 
temas, como “Filhos” ou “Balada para o meu 
Amor”, espelham esta nova e bonita fase da sua 
vida.

Letrista, compositor, e intérprete das suas 
canções, nota-se em Luís Galrito uma genuína 
vertente de trovador, um saudável misto das 
raízes alentejanas, de onde é oriundo, e das 

~ MÚSICA ~
02 dezembro 2018 – domingo – 17h00

LUÍS GALRITO
MENINO DO SONHO PINTADO

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

referências urbanas mais modernas. Há uma 
intervenção despretensiosa e natural nos seus 
temas, aliada a uma visão algo romântica que 
renasce continuadamente nos seus textos e se 
revive de uma voz, com um timbre bem peculiar, 
e uma guitarra mano a mano. Foi em 1996 que 
registou seu primeiro trabalho discográfico 
intitulado Véu vermelho, um álbum temático, 
filosófico, surrealista e introspetivo, com 
influências do pop-rock progressivo ao estilo de 
bandas lendárias como Pink Floyd e outros. 

Em 2002 grava Matura Inculta, novo disco de 
originais com uma sonoridade mais orgânica e 
crua, revelando referências marcantes da música 
portuguesa, tais como Jorge Palma, Sérgio 
Godinho e bandas de sempre do pop-rock 
nacional, casos dos UHF e Xutos & Pontapés. 
Dois anos depois regista novas versões 
promocionais, com novos arranjos, de alguns 
temas marcantes dos seus anteriores discos. Este 
trabalho conta com a colaboração e produção de 
Kalú, baterista do Xutos e Pontapés. 

Já em 2005 inicia um ciclo de diversos 
espetáculos de tributo a grandes cantautores 
portugueses, onde se destaca a sua homenagem 
a Zeca Afonso e a outros cantores ligados à 

Revolução do 25 de abril, a qual tem levado a 
vários pontos do país e do estrangeiro, e tem 
recebido as melhores críticas da imprensa, do 
público e também de algumas personalidades 
próximas do cantautor, bem como de membros 
da Associação José Afonso.

Quero Ser Humano é o novo disco que lança 
em 2010 e que contou com a produção do 
reconhecido Luís Jardim. Em 2015 edita o seu 
álbum de tributo a Zeca Afonso, denominado 
Seja bem-vindo quem vier por bem. Participa 
ainda, mais recentemente, com João Afonso 
(sobrinho do cantautor) e o coletivo “O Barco 
do Diabo” (Rogério Pires, Paulo Machado, Sónia 
Pereira e João Espada), num projeto inédito 
denominado “O Sul de José Afonso”, que, num 
formato audiovisual, revisita as vivências e 
geografias pessoais, afetivas e musicais de Zeca 
no sul do país. “Grafonola voadora”, um dueto 
artístico com João Espada, é o seu mais novo 
projeto, assente numa performance-concerto 
interdisciplinar e intimista que opera um 
diálogo criativo entre imagem, música, palavra e 
espaço envolvente, a qual conta com convidados 
especiais nas suas apresentações ao vivo, como 
Napoleão Mira ou João Frade.
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Sérgio Godinho está de regresso ao Cine- 
-Teatro Louletano. Um regresso motivado por 
um desafio lançado pela programação artística 
do Teatro – a realização de uma apresentação 
inédita com a participação da Orquestra 
Clássica do Sul ou, neste caso, de um ensemble 
daquela estrutura.

O desafio foi aceite e as expetativas são 
enormes, mas lembremo-nos que já em 
2016 Sérgio Godinho havia colaborado com 
músicos locais quando do concerto com o 
Ensemble de Flautas de Loulé, também essa 

uma proposta inovadora e inesperada. E se 
o percurso do “escritor de canções” tem sido 
marcado ao longo da sua carreira por passagens 
frequentes por Loulé, este convite reveste-se de 
caraterísticas especiais já que possibilitará uma 
nova abordagem à sua obra, dando (mais) uma 
nova vida às canções que nos têm acompanhado 
nas últimas décadas.

E que melhor momento para o fazer que no 
ano em que publica Nação Valente, o seu 
18.º trabalho de estúdio, um álbum que nos 
traz de volta ao conforto e à inquietação que 

~ MÚSICA ~
08 dezembro 2018 – sábado – 21h30

SÉRGIO GODINHO  
COM ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL

NAÇÃO VALENTE

90 minutos ~ 14 € ou 12 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

Sérgio Godinho nos tem proporcionado ao 
longo da sua carreira? Afinal, olhar para a 
obra de Godinho é também descobrir uma 
parte significativa da nossa vivência, do nosso 
quotidiano, do amor, das lutas, das perdas e das 
alegrias. Uma nação, necessariamente valente, 
feita de vida.

Para esta apresentação com estes músicos de 
exceção, chamou o melhor e os melhores dos 
que o têm acompanhado nos últimos anos 
– para os arranjos para orquestra e ainda a 
participação especial ao piano, Filipe Raposo, 

pianista, compositor e arranjador com quem 
Sérgio realiza habitualmente concertos de voz 
e piano; e o núcleo duro dos inconfundíveis 
“Assessores”, dirigidos pelo talentoso Nuno 
Rafael, companheiro de palco e de estúdio há já 
quase duas décadas. 

Em palco, às canções que compõem o disco 
mais recentes juntar-se-ão outras, menos 
recentes, das mais e menos conhecidas, e que 
por certo enriquecerão o retrato desta nação 
valente.



66 67

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

Não obstante 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 vários 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 em 
2011. 

Eventos  como  o “Concurso de Fado 
Amador”, que decorreu durante alguns anos 
em Loulé, em paralelo com outras iniciativas 
como, por exemplo, “Fado ao Interior”, 

proporcionaram o aparecimento no concelho 
de jovens fadistas como André Catarino, César 
Matoso, Isa de Brito, Sara Paixão, entre outros.

Se juntarmos a estes nomes Alice Correia, 
Tony Rodrigues ou Tony Abrantes, podemos 
considerar que o concelho tem vindo a afirmar- 
-se crescentemente como um alfobre de bons 
intérpretes da canção nacional, não só em 
quantidade como em qualidade. 

Vem aí mais uma Gala, depois do êxito das 
duas primeiras edições patente no entusiasmo e 
adesão de público em torno das mesmas. 

~ MÚSICA ~
09 dezembro 2018 – domingo – 17h00 

3.ª GALA DOS FADISTAS 
LOULETANOS 

70 minutos ~ 10 € (sem descontos aplicáveis) ~ Público em geral

A 1 de janeiro a Orquestra Clássica do Sul 
apresenta dois concertos no Cine-Teatro, pelas 
16h00 e pelas 18h00, dando assim as boas- 
-vindas a 2019. 

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 2018, os quais obtiveram um 
assinalável sucesso.   

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

~ MÚSICA ~
01 janeiro 2019 – terça-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 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 650 pessoas já aderiram ao Cartão de 
Amigo desde 2016. 

Os dados pessoais obtidos são tratados nos termos 
previstos no Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (EU) n.º 2016/679, com vista apenas à 
prossecução do solicitado pelo titular de dados, 
estando salvaguardado um conjunto de direitos 
tais como: de retirar o consentimento em qualquer 
altura assim como de solicitar ao responsável 
pelo tratamento dos dados o acesso, a alteração, a 
eliminação, a limitação e a oposição do tratamento 
dos seus dados, bem como o direito à portabilidade 
dos mesmos através da utilização do contacto do 
Encarregado de Proteção de Dados: dpo@cm-loule.pt 
O titular dos dados tem ainda o direito de reclamar 
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 
O responsável pelo tratamento, Município de Loulé, 
contacto geral@cm-loule.pt, garante a segurança 
e a privacidade dos dados, sendo que estes serão 
conservados pelo prazo legalmente estabelecido ou 
pelo prazo tido como estritamente necessário para 
o respetivo tratamento. Para mais informações os 
interessados podem consultar no site www.cm-loule.
pt os Termos e Condições de Utilização e Política de 
Proteção e Privacidade.

INFORMAÇÕES E RESERVAS 
289 414 604 / cinereservas@cm-loule.pt 

AVISO: A partir desta temporada as reservas 
sem pagamento prévio têm que ser levantadas 
até 72 horas depois de terem sido efetuadas ou 
serão anuladas. Só se aceitam reservas até 3 dias 
antes da data do espetáculo. 

Os lugares de mobilidade reduzida destinam- 
-se exclusivamente a pessoas com deficiência 
física, 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.
Os jovens já com 18 anos ou que completem 
os mesmos no ano civil de 2018 têm direito 
a entrada gratuita em todos os espetáculos 
incluídos na programação (mediante a 
disponibilidade da sala).

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
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A fila B do 1º Balcão 
e as filas B e E do 2º Balcão
apresentam visibilidade reduzida

Para o primeiro semestre de 2019 o Cine-Teatro 
Louletano irá continuar a pautar a sua intervenção 
por uma aposta clara na diversificação de conteúdos 
artísticos apresentados e no aprofundamento e 
consolidação de várias linhas programáticas já 
iniciadas anteriormente.

A área do Teatro apresentará uma programação 
especialmente significativa, com, entre outras, três 
propostas da companhia Teatro do Eléctrico, que 
serão estreias absolutas na região e que resultam de 
co-produções com esta estrutura, sendo uma delas 
uma encomenda artística inédita de uma adaptação e 
releitura contemporâneas da Festa da Mãe Soberana, 
a apresentar em junho de 2019. 

O reforço da oferta para a comunidade escolar será 
igualmente uma tónica, com exploração de temáticas 
e visões inovadoras, na qual se destacam a nova 
criação de Catarina Requeijo, dirigida ao público pré- 
-escolar, sobre a questão da igualdade de género, ou 
a do algarvio João de Brito, um concerto encenado, 
de desconstrução artística, a partir da produção dos 
poetas da região. 

A programação de 2019, e em particular do 1.º 
semestre, reflete ainda um investimento mais notório 
e acentuado na vertente das co-produções, estando 
previstas um total de seis, o que é bem revelador 
da vontade do Cine-Teatro de alargar a sua rede de 
parcerias a nível regional e nacional e de dar maior 
visibilidade e impacto ao seu trabalho de efetivo 
estímulo à criação artística no domínio das artes 
performativas, assumindo-se crescentemente como 
uma referência também a este nível a sul do país.  

Os formatos que implicam um forte envolvimento da 
comunidade louletana continuarão a ser explorados, 
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, isto para além de um 
novo ciclo de programação dedicado à abordagem 
performativa de temáticas ligadas à identidade 
cultural louletana. 

Os universos da Dança e da Música também serão 
fortemente privilegiados, quer com a inclusão de 
nomes de referência a nível nacional quer de criadores 
e companhias emergentes na grelha de programação 
(apostando-se em estreias de novas criações a sul do 
país primeiramente em Loulé como frente cultural 
avançada), sem perder de vista ainda o acolhimento 
de diversos espetáculos multidisciplinares inseridos 
no âmbito do programa 365 Algarve. 

A continuação da aposta, numa lógica de continuidade 
e aprofundamento, na arte para a primeira infância 
não é descurada, com a parceria estratégica com 
as prestigiadas Companhia Musicalmente (Leiria) 
e Companhia de Música Teatral (Lisboa) sempre 
num enfoque triplo: espetáculos interdisciplinares 
regulares, formação intensiva para profissionais e 
estudantes, e conferências/debates. Neste âmbito, é de 
realçar a estreita colaboração com a Escola Superior 
de Educação e Comunicação da Universidade do 
Algarve e as creches e jardins-de-infância do concelho 
de Loulé. 

Uma última palavra para a manutenção de várias 
rubricas, com renovados protagonistas, que já 
constituem, pelo seu impacto e diferenciação 
artísticos, motes incontornáveis da programação 
do Cine-Teatro na primeira metade de cada ano: a 
nível do Cinema a Monstrare – Mostra Internacional 
de Cinema Social, a Mostra de Cinema da América 
Latina e a Festa do Cinema Italiano; na Música/Dança 
a Festa do Tango e o Flamenco Weekend, para além 
do Festival Al-Mutamid; no que concerne ao Teatro 
os Cenários – Mostra de Teatro do Concelho de Loulé; 
e na vertente multidisciplinar e mais exploratória e 
experimentalista, o Som Riscado – Festival de Música 
e Imagem de Loulé. 

1.ª TEMPORADA 
DE 2019: ANTEVISÃO



FICHA TÉCNICA 

 
DIREÇÃO MUNICIPAL 
Dália Paulo 

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Paulo Pires

FRENTE DE CASA E PRODUÇÃO
Luísa Piedade

APOIO À PRODUÇÃO
Helena Gaspar

COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
Margarida Janeiro  

DESIGN 
Susana Leal 

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA
Andre Deltell

BILHETEIRA
Helena Gaspar e Paula Lopes

APOIO DE PALCO
Helena Gaspar

TÉCNICOS DE SOM E LUZ
Ruben Martins, Unipessoal

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

PAGINAÇÃO
OVO – Creative Studio



TENS 18 ANOS OU AINDA VAIS FAZÊ-LOS EM 2018? 
ENTÃO NÃO HÁ DESCULPA.

Até dezembro de 2019 o Cine-Teatro oferece-te entrada gratuita 
em todos os espetáculos da sua programação! 

 /cineteatrolouletano

http://cineteatro.cm-loule.pt


