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A afirmação de Loulé como concelho que aposta 
estrategicamente na Cultura como motor de coesão 
social, reforço identitário e desenvolvimento humano 
tem sido uma tónica crescente nos últimos anos.
O trabalho de fundo que tem vindo a ser desenvolvido, 
numa lógica de continuidade e complementaridade, 
por vários setores e equipamentos da autarquia, 
pelo associativismo cultural e pela área da educação 
artística é algo que nos permite olhar com arrojo e 
esperança para o futuro e para as gerações vindouras, 
imbuídos daquela “pequenina luz bruxuleante” que 
insiste em brilhar no meio de nós, de que tanto falava 
o poeta Jorge de Sena.  

O Cine-Teatro Louletano tem vindo a afirmar-se 
pela diferenciação, consistência e ousadia criativa, 
apostando em áreas estratégicas como a Arte para a 
Infância ou os diálogos entre Música experimental 
e Imagem, bem como num grande investimento no 
apoio à criação contemporânea com inúmeras
co-produções e encomendas – traços estes  
incontornáveis de um relevante percurso, de referência 
a sul do país, que em 2020 completará a bonita idade 
de 90 anos (1930-2020), com uma programação que se 
antevê muito especial. 

Para a próxima temporada, apostámos claramente 
numa grande diversidade musical na grelha artística, 
assumindo o Cine-Teatro aqui uma dimensão 
também internacional com dois nomes que prometem 
concertos marcantes: o brasileiro Tim Bernardes 
e o britânico Jack Broadbent, ambos pela primeira 
vez a sul do país. Por outro lado, preparámos um 
espetáculo muito especial que junta, de forma inédita, 
o Grupo Coral Infantil de Loulé a um coletivo de 
luxo composto por Sérgio Godinho, Ana Bacalhau, 
Vitorino e Jorge Benvinda, para celebrar e reinventar 
as canções tradicionais ligadas ao nosso imaginário 
infantil. 

Na área teatral destaco o encontro especial entre o 
“nosso” pianista Mário Laginha e a Companhia João 
Garcia Miguel para revisitar, numa inquietante peça 
de teatro musicada ao vivo, um clássico da literatura 
grega, “Medeia”, de Eurípides. E a estreia nacional da 
peça “encanecer”, que, pela primeira vez, junta em 
co-produção duas estruturas profissionais sediadas 
no concelho de Loulé: Mákina de Cena e Folha de 
Medronho. 

Loulé está aberto ao mundo, e prova disso é o 
acolhimento de dois eventos de grande importância 
e prestígio, respetivamente em outubro (11 a 13) e 
novembro (3 a 9): a Bienal Ibérica de Património 
Cultural, com Marrocos como país convidado; e o 69.º 
Troféu Mundial de Acordeão. Falo de momentos em 
que o nosso concelho será o epicentro de encontros 
de profissionais, de trocas e partilhas de experiências 
e de apresentação de uma programação eclética que 
se espraia por vários espaços, formatos, parcerias e 
dinâmicas. 

Temos ainda a honra de acolher pela primeira vez, 
a 29 de setembro, o evento “Temporadas Russas”, 
um festival de arte russa clássica e contemporânea 
que nos apresenta grandes intérpretes daquele país, 
com destaque para o cantor Oleg Poguin, bem como 
outras figuras incontornáveis residentes na região, 
como o talentoso violoncelista Mikhail Shumov, 
isto no contexto do 240.º aniversário das relações 
diplomáticas russo-portuguesas que se celebra este 
ano. 

Numa parceria de programação partilhada e em 
rede com mais cinco municípios do Algarve Central, 
voltamos a acolher o FOMe – Festival de Objectos 
e Marionetas & Outros Comeres entre 14 e 28 de 
setembro, com direção artística da ACTA
– A Companhia de Teatro do Algarve.

Fechamos a temporada com um momento que se 
avizinha muito cúmplice e feliz, numa tertúlia em 
torno da vida e obra da nossa querida conterrânea 
Filipa Faísca, figura maior nas artes manuais e na 
literatura oral, na qual será acompanhada por muitos 
familiares, amigos e admiradores. 

Queremos um espaço para todos e de todos, em que 
todos tenham um lugar feito de afetos e inquietações, 
e que continue a envolver, estimular e transformar 
pessoas. 

Esperamos por vós nesta sala aberta ao mundo. 
Desfrutem tanto como nós!  

O Presidente da Câmara Municipal de Loulé,
Vítor Aleixo 

CINE-TEATRO LOULETANO: UM FAROL 
CULTURAL COM 90 ANOS NO HORIZONTE
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À beira dos 90 anos de vida do Cine-Teatro Louletano, 
queremos continuar a espalhar inquietação, 
criatividade e espanto. Queremos continuar a persistir 
na construção de um caminho que não é refém das 
massas, das modas efémeras, do entretenimento. 
Queremos contribuir para abrir novos horizontes fora 
do expetável, do convencional, do linear, do superficial. 

Na temporada que agora começa continuamos 
implicados com o mundo e envolvidos com as 
instituições escolares, as associações culturais,
os artistas e os criativos do concelho de Loulé e da 
região, mas também focados na importância da 
diversidade, qualidade e arrojo das propostas que 
apresentamos a pensar nos vários públicos. 

A nossa rentrée será teatral e com uma peça que mostra 
bem como podemos falar positiva e humoristicamente 
de assuntos densos e acutilantes. Ivo Canelas, um 
dos mais prestigiados atores portugueses, está ao 
seu melhor nível neste monólogo aclamadíssimo 
intitulado “Todas as Coisas Maravilhosas”. “Medeia”, 
da Companhia João Garcia Miguel, é outra proposta 
absolutamente imperdível, aqui num surpreendente 
diálogo ao vivo com o músico Mário Laginha. 
Acresce ainda a estreia nacional da co-produção
Mákina de Cena/Folha de Medronho, “encanecer”, que 
constitui um bom exemplo de trabalho colaborativo 
entre duas associações culturais sediadas em Loulé. 
Para que o humor não fique de fora, convidámos Bruno 
Nogueira para uma noite em que o stand up é rei: 
“Depois do medo”.   

De realçar também a dimensão internacional na área 
da Música, com dois grandes nomes a estrear-se a sul 
do país, em Loulé, no nosso palco: Tim Bernardes e 
o moderno bluesman do momento, Jack Broadbent, 
num concerto muito especial com o talentoso músico 
algarvio Vítor Bacalhau na primeira parte. 

Para as crianças e jovens, e a pensar numa oferta de 
inegável qualidade para a comunidade escolar, temos 
criações inquietantes de Ana Lázaro, Ricardo Neves-
-Neves, Edward Luiz Ayres d’Abreu, Martim Sousa 

Tavares, Cláudia Gaiolas, Tiago Barbosa e Circolando. 
A nossa dedicação ao universo da Arte para a Infância, 
em várias frentes, reflete-se ainda no aprofundamento 
da parceria com estruturas de referência a nível 
nacional, neste caso com a Companhia Musicalmente 
através de oficinas de música para bebés e pais.     

Numa articulação com o Conservatório de Música 
de Loulé Francisco Rosado e a Escola de Música da 
Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva, renovamos 
a aposta na área da Formação, com masterclasses de 
Vítor Bacalhau e Pedro Gil, ambos da Associação 
Blues a Sul. No âmbito do Festival Verão Azul haverá 
momentos formativos nos campos da improvisação 
musical, corpo/performance e fotografia com reputados 
convidados. 

O envolvimento continua a ser uma palavra-chave na 
nossa estratégia de intervenção, e a programação que 
desenhámos reflete também isso, não só na atenção 
particular dedicada aos contextos educativos como 
também nos desafios e parcerias que desenvolvemos 
quer com associações culturais e coletivos do concelho, 
quer com artistas em nome individual.
São disso exemplo as várias encomendas que 
continuamos a fazer e que na nova temporada se 
concretizam nos seguintes concertos: Paulinho Lêmos, 
que no Dia Mundial da Música, a 1 de outubro, revisita 
e reinventa grandes clássicos do cancioneiro nacional 
com vários convidados de luxo (Adriano Alves “Dinga” 
no baixo, Ricardo Martins na guitarra portuguesa e 
Vasco Ramalho na marimba); três espetáculos muito 
especiais no âmbito da Bienal Ibérica de Património 
Cultural, com o acordeonista Nelson Conceição e 
convidados, Rão Kyao com músicos portugueses, 
espanhóis e marroquinos, e um ensemble da Orquestra 
de Jazz do Algarve; e uma encomenda à Orquestra de 
Jazz do Algarve para reler a obra de Sophia de Mello 
Breyner e a sua ligação ao sul, num ano em que se 
comemora o centenário do nascimento desta figura 
maior da cultura portuguesa. 

Vêm aí momentos marcantes com um encontro inédito 
do Grupo Coral Infantil de Loulé com um elenco de 
músicos de primeira linha no panorama nacional,
que dispensa apresentações: Sérgio Godinho, Ana 
Bacalhau, Vitorino e Jorge Benvinda, com arranjos 
de Filipe Raposo. Será uma forma de celebrar esse 
riquíssimo património que são as canções tradicionais 
infantis que marcaram as nossas vidas e fizeram 
morada no nosso ouvido afetivo. 

E como a diversidade musical é um dos grandes motes 
da nova grelha de programação, temos a estreia a sul 
do novo disco dos Mão Morta, num dos concertos mais 
aguardados deste ano no Algarve, em que a mítica 
banda parte de temas como aquecimento global ou 
subida das águas do mar para um questionamento e 
desconstrução de diversos paradigmas quotidianos. 
Soma-se ópera com rock, num cruzamento contagiante 
que recupera canções intemporais com duas grandes 
vozes, sediadas no Algarve, numa simbiose perfeita: 
Carla Pontes e Ray van Duijvenbode. 

Recebemos a estreia absoluta em Portugal do espetáculo 
de dança e música “Sentimientos argentinos”, que 
assenta num diálogo contagiante e surpreendente 
entre tango, folclore gaúcho, bombo e boleadoras, com 
intérpretes internacionalmente reconhecidos.
Ainda na Dança, destaque para a Circolando, com 
“Noite”, uma criação intimista e inquietante de André 
Braga & Cláudia Figueiredo em torno da poesia de 
Al Berto e da temática noturna, com uma vincada 
dimensão experimental e esteticamente exploratória. 

E não faltará ainda na nossa programação artística 
uma entusiástica aposta num dos projetos mais 
interessantes da nova música produzida no Algarve: 
Plasticine. Um coletivo de grandes músicos – que tem 
a particularidade de ser mutável de concerto para 
concerto –, oriundos de vários pontos da região, que se 
juntaram para formar uma banda que estreia agora em 
Loulé o seu primeiro disco. 

Loulé é uma das cidades que vai acolher o RHI_Think, 
uma proposta do Arte Institute (Nova Iorque) dirigido 
por Ana Ventura Miranda, que vai realizar-se em 
Portugal de 14 a 21 de setembro. O Revolution Hope 
Imagination (RHI) é uma iniciativa que pretende criar 
um diálogo entre a Arte e os Negócios, a Cultura e o 
Turismo, e trazer essa discussão para Portugal através 

de uma semana de talks, workshops e espetáculos 
por todo o país, reunindo curadores, programadores 
culturais e artistas vindos de várias partes do 
mundo. Aproveitando a presença de programadores 
estrangeiros a sul – e mais uma vez imbuídos de 
um efetivo espírito de envolvimento –, propusemos 
que o RHI em Loulé integrasse vários showcases 
que dão a conhecer alguns dos projetos musicais 
mais consistentes, originais e criativos do panorama 
cultural algarvio, valorizando e promovendo assim a 
oferta local/regional na área da Música e criando mais 
condições para a internacionalização de músicos que 
desenvolvam trabalho de qualidade no Algarve.  

Esta temporada está recheada de parcerias felizes: o 
FOMe – Festival de Objectos e Marionetas & Outros 
Comeres, com várias propostas para miúdos e graúdos; 
as “Temporadas Russas”, em estreia absoluta em Loulé; 
a prestigiante Bienal Ibérica de Património Cultural; o 
Festival Verão Azul, evento transdisciplinar que contará 
com uma arrojada programação e que na presente 
edição integrará alguns artistas do concelho de Loulé; e 
ainda o 69.º Troféu Mundial de Acordeão, com grandes 
intérpretes a seduzir-nos. 

“Terças Improváveis” é uma nova rubrica que 
chega com “Olá, eu sou o Pai Natal”, um monólogo 
absolutamente desconcertante com o ator Tiago 
Barbosa. Queremos nesta rubrica apresentar 
espetáculos improváveis e arrojados de criadores 
nacionais na área da Performance e criar uma rotina de 
apresentação de eventos fora do fim-de-semana.

Igualmente fundamental na nossa linha programática é 
a preocupação com a vertente do Pensamento associado 
às artes performativas, num estímulo constante do 
espírito crítico, do debate e da partilha de ideias e 
experiências. Teremos três convidados de luxo:
a cantora Rita Maria, o pianista e compositor Filipe 
Raposo e o coreógrafo Rui Horta. 

Estamos felizes, mas continuamos inquietos, para mais 
uma viagem que agora se inicia e que alimenta essa 
preciosa “vida do espírito” (Valéry) que nos é vital.
E que melhor companhia do que a sua para 
descobrirmos tudo juntos?

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

ECLETISMO E OUSADIA
NUMA SALA PARA TODOS
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PROGRAMAÇÃO
CINE-TEATRO LOULETANO

AUDITÓRIO DO SOLAR DA MÚSICA NOVA

SETEMBRO
14 E 15 SET | TEATRO | Ivo Canelas

18 SET | MÚSICA | Tim Bernardes

21 SET | MULTIDISCIPLINAR | RHI_Think

22 SET | MÚSICA | Sérgio Godinho, Ana Bacalhau, Vitorino e Jorge Benvinda
com Grupo Coral Infantil de Loulé 

27 SET | TEATRO | Companhia João Garcia Miguel com Mário Laginha

28 SET | MÚSICA | Ensemble Trisonante

28 SET | MÚSICA | Plasticine

29 SET | MÚSICA | Temporadas Russas

14 A 28 SET | MULTIDISCIPLINAR | FOMe – Festival de Objectos e Marionetas
& Outros Comeres

OUTUBRO
01 A 10 OUT | TEATRO | Ana Lázaro e Ricardo Neves-Neves

01 OUT | MÚSICA | Paulinho Lêmos

03 OUT | CONVERSAS À QUINTA | Rita Maria & Filipe Raposo

05 OUT | MÚSICA | Oficinas de Música para Bebés e Pais 

11 OUT | MÚSICA | Nelson Conceição com Ensemble da Banda Filarmónica
Artistas de Minerva e convidados

12 OUT | MÚSICA | Rão Kyao e convidados

13 OUT | DANÇA/MÚSICA | Sentimientos Argentinos

14 A 28 OUT | MULTIDISCIPLINAR | Festival Verão Azul

31 OUT | MÚSICA | Mão Morta
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19

20

22

24

26 

27

28

29 

34

35

36

37

38

39

40

41

46

NOVEMBRO
03 A 09 NOV | MÚSICA | 69.º Troféu Mundial de Acordeão

10 NOV | MÚSICA | Oficinas de Música para Bebés e Pais

11 A 13 NOV | FORMAÇÃO | Vítor Bacalhau / Pedro Gil

11 A 17 NOV | MÚSICA | Residência artística com Cristina Branco

14 NOV | HUMOR | Bruno Nogueira

17 E 18 NOV | TEATRO/MÚSICA | A Menina do Mar

23 NOV | MÚSICA | Jack Broadbent

28 NOV | CONVERSAS À QUINTA | Rui Horta

29 NOV | TEATRO | Mákina de Cena com Folha de Medronho 

30 NOV | MÚSICA | 20.º aniversário da TUALLE

DEZEMBRO
01 DEZ | MÚSICA | Orquestra de Jazz do Algarve

03 E 04 DEZ | PERFORMANCE/TEATRO | Tiago Barbosa

06 E 07 DEZ | DANÇA/PERFORMANCE | Circolando

14 DEZ | MÚSICA | Opera Rocks

15 DEZ | MÚSICA | 4.ª Gala dos Fadistas Louletanos

19 DEZ | DOS SABORES DA CULTURA | Filipa Faísca e amigos

50 

51

52

53

54

55

56

58 

60

62 

66

67 

68

69

70

71
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No teatro descobri que existem duas realidades, mas a do palco é muito mais real.
 

Arthur Miller

14 E 15 SET | TEATRO | Ivo Canelas

18 SET | MÚSICA | Tim Bernardes

21 SET | MULTIDISCIPLINAR | RHI_Think

22 SET | MÚSICA | Sérgio Godinho, Ana Bacalhau, Vitorino e Jorge Benvinda
com Grupo Coral Infantil de Loulé 

27 SET | TEATRO | Companhia João Garcia Miguel com Mário Laginha

28 SET | MÚSICA | Ensemble Trisonante

28 SET | MÚSICA | Plasticine

29 SET | MÚSICA | Temporadas Russas

14 A 28 SET | MULTIDISCIPLINAR | FOMe – Festival de Objectos e Marionetas
& Outros Comeres

setembro
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29 
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É um monólogo com muito humor, escrito pelo 
britânico Duncan Macmillan, que estreou no pres-
tigiado Fringe Festival em 2013 e já foi apresentado 
em diversos países. Apesar do tom cómico, neste es-
petáculo fala-se de temas sérios: a depressão, as crises 
existenciais, a família e o amor são alguns deles.

Tudo se baseia numa lista criada por uma criança de 
sete anos sobre as melhores coisas da vida. Gelados, 
guerras com água e poder ficar a ver televisão depois 
da hora de ir para a cama são alguns exemplos.

Tim Bernardes é músico, compositor, produtor 
musical e multi-instrumentista. Já trabalhou com 
nomes como Tom Zé e David Byrne, entre outros. 
Com a sua banda, O Terno, tem três discos e um EP 
lançados, todos com composições da sua autoria.
A solo estreou-se em setembro de 2017 com 
Recomeçar, que esteve nas principais listas de melhores 
álbuns desse ano, consolidando Tim Bernardes como 
um dos grandes compositores brasileiros da sua 
geração.

Caetano Veloso não lhe poupa elogios: “Uma 
maravilha de afinação, controle da dinâmica, 
refinamento, execução instrumental e liberdade 

A maior parte das pessoas que assiste à peça tem de 
participar no teatro – vão ser distribuídos papéis com 
pequenas frases ou simples palavras para tornar toda 
a experiência mais interativa, os quais serão posterior-
mente afixados em locais públicos na cidade de Loulé. 
O ambiente é intimista e de grande proximidade, já 
que os lugares sentados estão espalhados à volta do 
ator.

Texto: Duncan Macmillan / Tradução: Ivo Canelas & Margarida 
Vale de Gato / Criação e Interpretação: Ivo Canelas / Assistência 
de Encenação: Dora Bernardo / Produção: H2N Phenomena 
Makers (Hugo Nóbrega, Carlota Costa, Luís Hipólito e Mafalda 
Gonçalves) / Co-produção: Estúdio Time Out − Mariana Vilela 
Comunicação: Joana Cortez Pinto & Filipa Galvão / Desenho de 
Luz: Paulo Sabino / Fotografia: Hugo Macedo / Imagem: João 
Pinheiro / Apoios: ACCCA, Arte Institute, ISPA, ESTC, CP, 
Antena 3

na elegância do uso do palco e da luz − além 
das composições personalíssimas de caminhos 
fascinantemente desviantes. Tive certeza de que a 
música brasileira é forte sempre. Quem vê um show de 
Tim Bernardes não pode acompanhar o movimento 
mental de quem diz que nossa canção hoje não tem 
valor.” Fora do Brasil o trabalho também recebeu 
reconhecimento com a nomeação para o Grammy 
Latino de 2018 como Melhor Álbum de Música 
Alternativa em Língua Portuguesa.

Estreia-se agora a sul do país, em Loulé, onde promete 
grandes canções e letras marcantes no seu jeito 
peculiar de interpretar, entre delicadeza, talento e 
profundidade artísticas. 

~ TEATRO ~
14 setembro 2019 — sábado — 21h30

15 setembro 2019 — domingo — 18h00 e 21h30

TODAS AS COISAS MARAVILHOSAS
 IVO CANELAS

~ MÚSICA ~
18 setembro 2019 — quarta-feira — 21h30 

TIM BERNARDES
RECOMEÇAR

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

[lotação limitada]
90 minutos ~ M/6 ~ 14 € ou 12 € para maiores de 65 e menores de 30 anos

Cartão de Amigo aplicável
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Loulé é uma das cidades que vai receber o RHI_Think, 
uma proposta do Arte Institute, sediado em Nova 
Iorque. O Revolution Hope Imagination (RHI) é 
uma iniciativa que pretende criar um diálogo entre 
a Arte e os Negócios, a Cultura e o Turismo, e trazer 
essa discussão para Portugal através de uma semana 
de talks, workshops e espetáculos por todo o país, 
reunindo curadores, programadores culturais e 
artistas vindos de várias partes do mundo. O projeto 
vai continuar ativo através de uma plataforma online 
que vai garantir a sustentabilidade dos objetivos da 
iniciativa, criando redes nacionais e, ao mesmo tempo, 
abrindo portas para a internacionalização dos artistas 
portugueses: https://www.rhi-think.com/

Este diálogo mundial terá lugar em Portugal entre 14 
e 21 de setembro de 2019 e passará por Lisboa, Torres 
Vedras, Caldas da Rainha, Óbidos, Guimarães, Leiria, 
Alcobaça, Évora, Vidigueira, Loulé, Faro e Funchal.
A iniciativa parte de Ana Ventura Miranda, na data 
em que se assinalam oito anos do Arte Institute, 
projeto que criou para promover a cultura e arte de 
Portugal em Nova Iorque: “Com o Arte Institute 
criámos as redes mundiais que temos hoje para chegar 
a estes programadores e curadores, as redes de escolas 

e organizações mundiais para criar o programa 
educacional e a rede para depois internacionalizar 
os projetos que iremos selecionar do Call for Artists, 
lançado agora pelo RHI”.

Os objetivos deste ambicioso projeto são dar 
ferramentas aos artistas para que possam ter outro 
posicionamento na sociedade e na sua relação com 
o financiamento, propondo outras modalidades e 
modelos de negócio, criar ligações entre o Turismo e 
a Cultura, e trazer para Portugal esta aproximação ao 
modelo cultural americano.

Em Loulé, aproveitando a presença de programadores 
estrangeiros a sul, propusemos que o RHI integrasse 
vários showcases que dão a conhecer alguns dos 
projetos musicais mais consistentes, originais e 
criativos do panorama cultural algarvio, valorizando 
e promovendo assim a oferta local/regional na área 
da Música. Ao mesmo tempo, estimulamos a troca 
de contatos e partilha de experiências entre músicos 
e programadores, criando mais condições para a 
internacionalização de músicos que desenvolvam 
trabalho de qualidade no Algarve.  

~ MULTIDISCIPLINAR ~
21 setembro 2019 — sábado

Auditório do Solar da Música Nova
Palácio Gama Lobo 

Academia IluminArte 

RHI_THINK PROGRAMA* 

11h00-12h00 | Auditório do Solar da Música Nova 
Showcase I (com projetos musicais algarvios a 
anunciar)
 
14h30 | Conservatório de Música de Loulé 
Talk com programadores, artistas e outros criativos
Tema: Circulação de projetos artísticos em contexto 
internacional (desafios e oportunidades)
 
16h00-17h00 | Auditório do Solar da Música Nova
Showcase II (com projetos musicais algarvios a 
anunciar)
 
17h30-19h00 
Visita guiada: Conservatório de Música de Loulé,
Sede da Banda Filarmónica Artistas de Minerva
e Cine-Teatro Louletano 
 
22h00 | Auditório do Solar da Música Nova 
Showcase III (com projetos musicais algarvios
a anunciar + O Gajo)
 
*Entrada gratuita, limitada à lotação dos espaços

ATIVIDADES PARALELAS**

10h00 | Academia IluminArte (Associação Artística 
Satori) 
Oficina “Casular”, pelo grupo de teatro UMColectivo
 
15h30 | Palácio Gama Lobo – sede do Loulé Criativo
Oficina de Arte e Ciência, com a artista Diana Aires
e o cientista Ricardo Guerreiro Campos 

**Requerem inscrição prévia, limitada: cinereservas@
cm-loule.pt / 289414604 
Dirigem-se a crianças dos 6 aos 12 anos e têm um custo 
associado de 10 € por criança.
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Ana Bacalhau, Vitorino, Sérgio Godinho e Jorge 
Benvinda juntam-se numa surpreendente incursão no 
nosso cancioneiro e património popular infantil (com 
novos arranjos), ou nele inspirado.

Entre canções de roda, histórias, lenga lengas, somos 
levados a viajar à nossa infância, capazes de evocar 
as mais longínquas recordações e sentir as emoções 
de então. Mais do que isso, este será o veículo para 
fazer os nossos filhos, sobrinhos ou netos reviver 
connosco essas histórias e canções dançadas, puladas, 
esgrimidas, que criavam sonhos incríveis.

A este coletivo de luxo juntou-se Filipe Raposo, que 
criou belíssimos arranjos e dirigiu um valoroso naipe 
de músicos que tocou de uma forma maravilhosa 
o repertório por todos escolhido, e ainda Cláudia 
Guerreiro, autora das maravilhosas ilustrações que 
ampliam este belo universo tão rico e inesgotável. 

~ MÚSICA ~
22 setembro 2019 — domingo — 17h00

CANÇÕES DE RODA, LENGA LENGAS
E OUTRAS QUE TAIS

SÉRGIO GODINHO, ANA BACALHAU, VITORINO E JORGE BENVINDA
COM GRUPO CORAL INFANTIL DE LOULÉ

90 minutos ~ M/6 ~ 14 € ou 12 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

Em Loulé, os prestigiados intérpretes deste projeto 
interagem, numa colaboração inédita, com o Grupo 
Coral Infantil de Loulé dirigido pelo Professor 
Ricardo Jorge. 

“Muitos ainda se lembram das canções de roda que 
cantámos e dançámos nas ruas, pátios das escolas, 
com os nossos familiares e amigos, quer no campo 
quer na cidade. Todos se lembram de fantásticas 
histórias que os mais velhos, os nossos avós e pais 
nos contavam, mais ou menos eruditas, mas sempre 
belíssimas aos nossos ouvidos, capazes de despertar as 
mais longas viagens pelo mundo fora e sentir emoções 
incríveis, do medo à alegria, da tristeza à euforia. 
Canções de Roda, Lenga Lengas e Outras que Tais 
aparece com o propósito de trazer de novo à tona um 
pouco desse universo que tem estado submerso nos 
últimos tempos.”

António Manuel Guimarães
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~ TEATRO ~
27 setembro 2019 — sexta-feira — 21h30 

MEDEIA 
COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (MÚSICA AO VIVO): MÁRIO LAGINHA

“Uma primeira ideia que se destaca desta peça é a 
sua relação entre o passado e o futuro. Esta obra 
mantém uma atualidade e pertinência que permite 
refletir sobre a diminuição do poder simbólico no 
mundo contemporâneo. O texto de Eurípides levanta 
possibilidades de abordagens múltiplas. 

Propõe questões sobre o papel do feminino na 
redefinição do tecido político e social. Propõe questões 
sobre as transformações das relações interpessoais. 
Propõe questões sobre a emigração e o estatuto de 
refugiado que, chegado a um mundo novo e diferente, 
tudo faz para se adaptar às regras e exigências que 
lhe são impostas com consequências, por vezes, 
inimagináveis. 

Por último, levanta uma questão central sobre os 
protagonistas da História e a vida dos indivíduos. 
São estes os pontos que nos irão conduzir na 

90 minutos ~ M/16 ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

abordagem desta obra em busca das sombras que nos 
moldam o ser. Correndo contra o tempo, acreditamos 
estar a fazer um outro tempo.”

João Garcia Miguel

Texto: Francisco Luís Parreira / Direção e Espaço Cénico: 
João Garcia Miguel / Música: Mário Laginha / Interpretação: 
David Pereira Bastos e Sara Ribeiro / Figurinos: Rute Alegria 
Assistência à Encenação: Rita Costa / Desenho de Luz: João 
Garcia Miguel e João Chicó − Contrapeso / Operação de Som: 
Jorge Cera − Neurion Projects Lab / Apoio Técnico: AUDEX 
/ Direção de Projetos e Produção Executiva: Tiago da Câmara 
Pereira Assistência à Produção: Rita Prata / Fotografia: Susana 
Chicó e Mariana Silva / Consultoria de Imagem e Comunicação: 
Alcina Monteiro e Joana Rosa
Uma co-produção: Companhia João Garcia Miguel − Teatro 
Ibérico, DGARTES Governo de Portugal, Junta de Freguesia 
do Beato, CAA Arquipélago de São Miguel (Açores), Teatro 
Aveirense, Teatro-Cine (Torres Vedras), Teatro das Figuras 
(Faro), Cine Teatro António Lamoso (Santa Maria da Feira), 
Câmara Municipal de Coimbra/Convento São Francisco, Teatro 
José Lúcio da Silva (Leiria)
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O Ensemble Trisonante — três timbres que se fundem 
num só. Três músicos que trazem a essência da música 
de câmara às salas de concertos através de uma das 
mais clássicas formações existentes: o trio de piano.

Os membros do Ensemble Trisonante são artistas 
apaixonados. Os seus “leitmotifs“ são clareza, 
naturalidade e estrutura na forma, mantendo igual 
intensidade e honestidade na expressão e emoção. 
Os músicos atribuem grande importância a 
interpretações historicamente precisas e são 
inspirados pelo som de instrumentos de época. 
O conjunto define-se pelos seus muitos anos 
de experiência com uma grande variedade de 
agrupamentos, como orquestra sinfónica, quarteto de 
cordas e música de câmara com instrumentos de sopro 
e cantores.

A base para a fundação deste Ensemble foi criada na 
Universidade de Música e Arte Dramática de Viena, 
onde foram estabelecidas as suas ideias musicais e 
exigências técnicas.

Os trios de Beethoven, Schubert e Shostakovich − aqui 
apresentados − são obras que, para além de possuírem 
uma óbvia individualidade estilística, representam 
o vasto conhecimento destes três compositores do 
mundo musical e das épocas em que foram criadas.

São perfeitos exemplos de testamentos musicais que 
oferecem visões muito pessoais e profundas tanto ao 
intérprete como ao ouvinte.

~ MÚSICA ~
28 setembro 2019 — sábado — 21h00

Auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreiro (Querença)

ENSEMBLE TRISONANTE
BEETHOVEN — SCHUBERT — SHOSTAKOVICH

90 minutos ~ M/3 ~ 5 € [lotação limitada]

Os Plasticine apresentam o seu primeiro álbum, 
em estreia mundial, em Loulé, no âmbito do ciclo 
programático “Ilustres Desconhecidos”, o qual 
pretende valorizar e promover projetos musicais 
emergentes e/ou pouco conhecidos do grande público 
(oriundos ou não do Algarve). 

A banda é um projeto com cerca de um ano e meio, 
que conta com a participação de vários músicos 
algarvios. A sua sonoridade denota várias influências, 
podendo identificar-se no seu repertório elementos de 
jazz, funk, soul, rock, afro-beat, entre outros, os quais  
combinam-se numa diversidade rítmica e harmónica 
com melodias que facilmente contagiam o público.
As suas atuações são pautadas pela criação de 
diferentes ambientes musicais e por dinâmicas bem 
marcadas. 

Ao vivo a formação conta com um mínimo de oito 
músicos. O nome do projeto (“Plasticine”) é ele 
próprio um reflexo do conceito da banda, isto é, 
uma formação que se permite maleável e onde a 

rotatividade dos músicos é em si uma caraterística 
do grupo, permitindo que cada um dê o seu cunho 
pessoal e emoção à interpretação dos temas, o que faz 
de cada concerto um momento único.

Os Plasticine estrearam-se no dia 30 de março de 
2018 no Clube Artístico Lacobrigense. Desde então já 
tiveram várias atuações, nomeadamente na 
Re-Criativa em Olhão, MAR Festival em Lagos e 
LAC também em Lagos. Em março de 2019 venceram 
o concurso de bandas organizado pelo Marginália 
Bar em Portimão. No mesmo mês terminaram 
as gravações do primeiro álbum, o qual é agora 
apresentado em Loulé. 

Músicos que já participaram no coletivo:
Beto Kalulu: percussões / Bruno Vítor: bateria e contrabaixo 
Diana Silveira: voz / Gustavo Gonçalves: bateria / Ivo Martins: 
bateria / João Barbosa: trompete / João Faísca: guitarras, teclados 
e voz / Josué Gomes: bateria / Luís Leal: teclados / Nicole 
Silver: voz / Paulo Ribeiro: teclados / Pedro Barroso: guitarras, 
baixo e slide guitar / Pedro Glória: percussões e bateria / Pedro 
Guerreiro: baixo / Ray Van D: voz / Ricardo Lopes: trombone 
Ricardo Pires: saxofone / Taly Minkov: voz / Tércio Nanook: voz 
Wesley Seme: voz e teclados

~ MÚSICA ~
28 setembro 2019 — sábado — 21h30

Auditório do Solar da Música Nova 

PLASTICINE
CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS (IV)

90 minutos ~ M/12 ~ 5 € [lotação limitada]
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«Temporadas russas” é um festival de música e 
belas-artes que continua a tradição das temporadas 
russas que nasceu em Paris no início do séc.XX. 
Apresentamos aos algarvios as brilhantes imagens 
de arte clássica e contemporânea russa com a 
interpretação de artistas russos, dando a conhecer a 
arte e a cozinha tradicionais. 

A visita especial ao festival deste ano será, sem dúvida, 
a do cantor Oleg Poguin (Moscovo) com um quinteto 
musical. “A voz de prata da Rússia” há muitos anos 
que detém o título de um dos melhores cantores de 
romance russo.  

Na sua essência, o romance russo é muito semelhante 
ao fado. A música e as palavras são aquilo que 
reflete as particularidades do caráter nacional e que 
demonstra a sua alma e os seus sentimentos.
O repertório será cantado em francês e inglês.

O Festival de Arte Russa Clássica e Contemporânea é 
realizado no contexto do 240.º aniversário das relações 
diplomáticas russo-portuguesas que se celebra em 
2019.

PROGRAMA

Concerto “Canção se conecta”. Romances russos e 
canções europeias na interpretação de Oleg Poguin 
(voz) e quinteto

Momento musical de Mikhail Shumov (violoncelo)

Exposição fotográfica “Alma russa” da artista Irina 
Kuptsova

Caviar bar e buffet russo. Mesa tradicional russa para 
os visitantes do festival.

~ MÚSICA ~
29 setembro 2019 — domingo — 17h00

TEMPORADAS RUSSAS NO ALGARVE 
FESTIVAL DE ARTE RUSSA CLÁSSICA E CONTEMPORÂNEA

150 minutos (com intervalo) ~ M/5 ~ Entrada gratuita

~ MULTIDISCIPLINAR ~
14 a 28 setembro 2019

FOMe
FESTIVAL DE OBJECTOS E MARIONETAS & OUTROS COMERES

WORKSHOP ~ 7 A 13 SET
CHÁ:VENA / WORKESTRASOM
Lixoluxopóetico (Viana do Castelo/Portugal) 
M/11 (com experiência na esfera musical em percussão)
Espetáculo final ~ 14 set (18H00) e 15 set (11H00)
Auditório do Solar da Música Nova 

 

Uma orquestra que provoca som e contamina som, 
com chávenas, pires, copos, bules e colheres.
O propósito deste projeto consiste na pré-criação de 
um grupo de jovens músicos na esfera da percussão, 
posicionados num palco com os seus artefactos 
sonoros, com o intuito invisível de criar diálogos 
plástico-sonoros. Desta forma, encontramos maneiras 
diversificadas de produzir sons, descobrindo uma 
extensão e exploração plástica da relação entre a 
física e o som. Este projeto abre-nos a porta para um 
desfrute estético poético e um deslumbre musical pelas 
surpreendentes possibilidades sonoras dos objetos, uma 
contemplação que nos permite descobrir como são 
produzidos os sons e revelar a todos os participantes 
a possibilidade de canalizar a sua criatividade e 
desenvolver a sua musicalidade com o aproveitamento 
dos objetos, transformados em utilidades fazedoras 
de música. O resultado do trabalho desenvolvido vai 
ser partilhado com o público – dia 14 de setembro às 
18h00 e dia 15 às 11h00 – no Auditório do Solar da 
Música Nova em Loulé. O workshop será ministrado 
pelo artista João Ricardo de Barros Oliveira.

Acesso gratuito 
Inscrições/info: 289 414 604 / cinereservas@cm-loule.pt

STOP
Companhia Mikrópodium (Hungria)
20 minutos ~ Todas as idades
14 SET ~ 11H00 ~ 8100 CAFÉ (PARQUE 
MUNICIPAL DE LOULÉ) 
15 SET ~ 18H00 ~ FONTE PEQUENA 
(FREGUESIA DE ALTE)  

Tanto o palco quanto os bonecos são minúsculos, num 
espetáculo que pode caber numa pequena mala.
No entanto, quando esta pequena mala se abre o 
público pode esperar um verdadeiro milagre − as 
marionetas realistas contam histórias, expressam 
sentimentos e humores num espetáculo sem palavras.
A delicada animação de marionetas é realmente 
especial e as grandes habilidades artísticas do 
manipulador proporcionam uma experiência única 
para os espetadores.

Criação/manipulação: András Lénárt

O espetáculo no 8100 café (14 set) inclui:
Brunch mediterrânico, numa parceria com Rita 
Malvar
Lotação máxima: 30 pessoas
Preço: 15 € por pessoa
Requer reserva prévia (limitada) até 11 de setembro: 
8100cafe@gmail.com / 938857960

 Todos os eventos do Festival FOMe em Loulé são de entrada gratuita.
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LAIA  E O VOO DA IMAGINAÇÃO
15 SET ~ 18H30 ~ FONTE PEQUENA 
(FREGUESIA DE ALTE)  
Cia Tu Mateixa Marionetes (Barcelona/Espanha)
20 minutos ~ Todas as idades

Um espetáculo protagonizado por Júlia Barnabé e sua 
marionete de fios, Laia, construída à mão em madeira 
pela artista e que possui 22 fios e olhos articulados.
Laia é uma criança fascinada por pássaros e pintura. 
Ao brincar, Laia convida-nos a viajar pelas infinitas 
possibilidades da sua imaginação. Quando pinta 
no papel um pôr do sol com gaivotas planando em 
redor, ela mesma torna-se capaz de voar. Entre os 
seus devaneios interage com as pessoas do público, 
dançando, abraçando-as, sentando-se nas suas pernas 
e fazendo pinturas nas suas mãos. Entre marionete e 
marionetista há um delicado jogo de cumplicidade e 
afeto. É uma narrativa imagética sem o uso da palavra 
que fala sobre a fusão entre o real e o imaginário no 
universo infantil. 

Autoria, criação, manipulação, confeção de marionetes, 
cenografia e figurino: Júlia Barnabé / Trilha sonora: Danielle 
Siqueira e Danilo Rodrigues / Produção: Cia Tu Mateixa 
Marionetes

CYCLOSE
20 SET ~ 18H00 ~ CLAUSTROS DO 
CONVENTO DO ESPÍRITO SANTO 
(LOULÉ)
Companhia Margo Gram (França)
20 minutos ~ Todas as idades

Nascimento não é o começo, a morte não é o fim, o 
ciclo continua. 
Cyclose é um espetáculo poético que envolve três 
marionetes de fios, o manipulador e os seus bonecos, 
criando uma encantadora viagem onírica de 
imaginação. A sua energia contagiante e desempenho 
delicado irão fascinar crianças e adultos.

Criação/Interpretação: Margo Gram

MONSTERS
20 SET ~ 21H30 ~ CINE-TEATRO 
LOULETANO
Duda Paiva Company (Holanda)
60 minutos ~ M/6

Que estranhas criaturas são as marionetes de Duda 
Paiva! Têm cabeças invulgares, asas e rabos, mas 
também braços e pernas... o que são?
Animais, humanos ou ambos?
Parecem tão doces e palpáveis... mas serão de facto?
Narcissus controla os Monstros e vai mostrar ao 
público todos os truques que lhes ensinou: uma 
cambalhota, uma dança, uma música e até mesmo 
como voar! Mas os Monstros odeiam fazer esses 
truques. É por isso que se revoltam contra ele e 
nós começamos a perguntar: mas afinal quem é o 
verdadeiro monstro aqui?
Uma coisa é certa nesta performance em constante 
mudança: nada é o que parece.

Conceito e Encenação: Duda Paiva / Dramaturgia: Kim Kooiman 
Performance: Josse Vessies, Cat Smits, Tim Velraeds, Alexander 
Brouwer / Marionetas: Duda Paiva, Justyna Banasiak, André 
Mello, Tim Velraeds / Som: Wilco Alkema / Luz: Mark Verhoef  
Cenografia: Daniel Patijn / Figurinos: Atty Kingma
Consultoria: Harriet Stroet / Tutor: Ederson Xavier
Produção: Marijana Mikolcic / Co-produção Korzo

O CERCO
21 SET ~ 11H00 ~ ALCAIDARIA DO 
CASTELO (LOULÉ) 
Companhia S.A. Marionetas − Teatro & Bonecos  
(Alcobaça/Portugal)
20 minutos ~ M/6

O Cerco retrata o episódio da História de Portugal em 
que a cidade de Guimarães é cercada por Afonso VII de 
Leão. Dois cozinheiros e um ajudante, como valentes 
defensores do condado, iniciam uma fervorosa 
descrição do que se vai passando e vão construindo as 
personagens a partir das frutas e vegetais que têm à 
mão. Simultaneamente vão cozinhando o seu “caldinho 
milagroso” que retempera forças e transforma simples 
mortais em verdadeiros reis. A narrativa é construída 
com a participação do público, sendo fiel aos 
acontecimentos e personagens reais.

Técnica: Manipulação directa / Original, Manipulação e 
Cenografia: José Gil, Sofia Olivença Vinagre e Natacha Costa 
Pereira / Estruturas: José Gil / Figurinos: Sofia Olivença Vinagre 
Produção: S.A.Marionetas – Teatro & Bonecos

GARBAGE MONSTER
28 SET ~ 18H00 ~ AUDITÓRIO DO 
CONVENTO DO ESPÍRITO SANTO 
(LOULÉ)
Companhia Cengiz Özek (Turquia)
40 minutos ~ M/4

Já jogou lixo no mar? Já imaginou o que acontece? 
Existe uma criatura cujo trabalho é limpar os mares. 
Esta criatura comeu tanto lixo que se transformou num 
monstro, num monstro de bom coração. Ele tenta 
comer todo o lixo que consegue encontrar para manter 
os mares limpos, principalmente de garrafas de 
plástico.
Karagöz joga uma garrafa de plástico no mar. Qual será 
a reação do monstro do lixo? 
Garbage Monster é uma comédia ambiental, que 
apresenta um mundo colorido e bem-humorado de 
marionetas de sombras e músicas tradicionais turcas.

Criação/manipulação: Cengiz Özek

MISCELÂNEA
28 SET ~ 10H00 ÀS 12H00 ~ CLAUSTROS 
DO CONVENTO DO ESPÍRITO SANTO 
(LOULÉ)
Clube de Manipuladores (Faro/Portugal)
120 minutos ~ Todas idades

O Clube de Manipuladores surgiu da vontade dos 
participantes dos workshops do FOMe & Outros 
Comeres de continuar a aprender e a brincar com os 
objetos, os fantoches e a manipulação. O grupo 
encontra-se mensalmente no Gimnásio Clube de Faro e 
é aberto a todos os curiosos, dos 8 aos 88 anos. 
O objetivo é aprender e brincar juntos, desfrutar 
e desenvolver novas ideias e projetos. Este ano no 
FOMe & Outros Comeres apresentam “Miscelânea”, 
uma oferta eclética de mini espetáculos, instalações e 
surpresas. O que será?

Performance: Clube de Manipuladores

 Todos os eventos do Festival FOMe em Loulé são de entrada gratuita. Todos os eventos do Festival FOMe em Loulé são de entrada gratuita.
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~ MÚSICA ~
01 outubro 2019 — terça-feira — 21h30

Dia Mundial da Música
Auditório do Solar da Música Nova

PAULINHO LÊMOS
SAUDADES DO BRASIL EM PORTUGAL

Quem acompanha regularmente a nossa programação 
sabe que adoramos lançar desafios aos artistas da 
região algarvia para formatos inéditos, que possam 
estimular a sua criatividade, fazê-los sair da sua “zona 
de conforto” e assim surpreender novos e velhos 
públicos.

Para este dia muito especial, em que se celebra a 
Música por todo o mundo, e imbuídos de um espírito 
de partilha de culturas e comunhão artística em 
torno de uma matriz comum (a Língua Portuguesa), 
desafiámos o conceituado e experiente músico 
brasileiro Paulinho Lêmos, residente no Algarve, a 
revisitar e reinventar grandes canções portuguesas, 
associadas a figuras marcantes como Amália 
Rodrigues, Carlos Paredes, José Afonso, Dulce Pontes, 
Carlos do Carmo, Francisco José, Simone, entre 
outras. E propusemos a Lêmos que convidasse músicos 
com uma forte ligação a Loulé para a formação 
instrumental a apresentar nesta noite única, surgindo 

este trio de luxo: Adriano Alves (“Dinga”) no baixo, 
Vasco Ramalho – professor do Conservatório de 
Música de Loulé – na marimba e Ricardo J. Martins na 
guitarra portuguesa.       

Paulinho Lêmos nasceu em Porto Velho, no norte do Brasil, a 18 
de novembro de 1957.
É compositor, guitarrista e cantor de música popular brasileira. 
Profissionalizou-se ao lado de artistas como Fátima Guedes, 
Rosinha de Valença, Beth Carvalho, Marisa Gata Mansa, Moacyr 
Luz e Agenor de Oliveira, entre outros. Gravou com Cristina 
Buarque, Raphael Rabello, João de Aquino, Adriano Giffoni e 
Clara Sandroni, entre outros.
Radicado em Portugal desde 1988, é membro fundador da Banda 
Camaleão, com a qual atuou em vários espaços, como Hot Club de 
Portugal, Centro Cultural de Belém, B-Flat Jazz Club, Speakeasy, 
Festival de Jazz do Funchal, Jazz Club Vila Moura, B. Leza
e outros. Vem trabalhando regularmente em diversos países 
europeus, como Alemanha, Holanda, França, Áustria e Espanha.
Fazem parte da sua discografia os CD Angola Brasil (1995), 
Camaleão (1996), Space Trio (1997), Necessidade básica (2002), 
entre outros, e já em 2016 foi editado o CD e Vinil Outra 
Dimensão.

75 minutos ~ M/6 ~ 5 € [lotação limitada]

~ TEATRO ~
01 a 10 outubro 2019 — terça a quinta-feira [escolas]

05 outubro 2019 — sábado — 17h00 e 21h00 [famílias/público em geral]
06 outubro 2019 — domingo  — 17h00 [famílias/público em geral]

CATAMARÃ
NAS ILHAS SALOMÃO NINGUÉM SE PREOCUPA COM OS ERROS ORTOGRÁFICOS

UMA CRIAÇÃO DE ANA LÁZARO E RICARDO NEVES-NEVES 

Crescer pode ser complicado! Sobretudo quando 
o mundo parece girar tão rápido que de repente as 
coisas à nossa volta começam a encolher e a ficar 
muito pequeninas enquanto o nosso corpo fica muito 
grande. Pior ainda quando passamos a vida a tropeçar 
nas palavras e a nossa cabeça tem a mania de nos 
pregar partidas e trocar as sílabas de lugar ou mexer as 
letras de um lado para o outro como num carrossel.
Aí as palavras tornam-se mesmo um quebra-cabeças! 
É que quando trocamos as letras de sítio as palavras 
podem querer dizer uma coisa completamente 
diferente! E se dissermos uma palavra no sítio 
errado… então é que o caldo está mesmo entornado e 
podemos chatear alguém a sério!

Até podemos dizer uma coisa que não queríamos 
dizer e ficar com uma palavra entalada na garganta a 
picar como a espinha de um peixe. Um peixe como o 

Salmão... Salmão que por acaso também é o nome de 
uma cor. E é uma palavra parecida com Salomão, que 
são umas ilhas incríveis no meio do Oceano Pacífico, 
onde é sempre verão, há insetos exóticos gigantes e 
onde provavelmente ninguém se preocupa com os 
erros ortográficos!

Texto: Ana Lázaro / Encenação: Ricardo Neves-Neves / Elenco: 
Susana Madeira e Vítor Oliveira / Cenografia: Ângela Rocha 
Assistente de Cenografia: Tiago Santos / Figurinos: Rafaela 
Mapril / Música e Sonoplastia: Sérgio Delgado / Desenho de Luz: 
Pedro Domingos / Vídeo de Animação: Temper Creative Agency
Assistência de Encenação: Raquel Mendes e Diana Vaz 
Fotografia: Alípio Padilha / Vídeo promocional: Eduardo Breda  
Produção Executiva: Diana Vaz / Produção e Comunicação: 
Mafalda Simões
Um espetáculo Cine-Teatro Louletano, Culturgest e Teatro do 
Eléctrico

60 minutos ~ M/8 ~ 5 € [lotação limitada]
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~ CONVERSAS À QUINTA ~
03 outubro 2019 — quinta-feira — 21h00

Auditório do Solar da Música Nova

RITA MARIA & FILIPE RAPOSO
Uma dupla de luxo é a nossa proposta para esta rubrica 
numa semana em que se celebra o Dia Mundial da 
Música: Rita Maria (voz) e Filipe Raposo (piano). 

Queremos conhecer os seus percursos, cumplicidades 
e visões, numa tertúlia imperdível em que a conversa 
e a música ao vivo dão o mote para uma noite muito 
especial na companhia de duas grandes figuras do 
panorama musical português.  

Filipe Raposo e Rita Maria, “amantes artísticos que 
se reconheceram à distância pelas afinidades que 
possuem”, gravaram um disco juntos, lançado em 
agosto de 2018, intitulado Live in Oslo e já aclamado 
pelo público e pela crítica. Nesse álbum sente-se uma 
confluência de géneros que vai do cancioneiro popular 
português ao norte-americano e ao jazz, passando por 
temas de José Afonso ou Zeca Medeiros, até canções de 
Gabriel Fauré ou Henry Purcell.

Em Loulé revisitam uma pequena amostra do 
riquíssimo universo musical que os inspira.
São temas da música tradicional ibérica/portuguesa, 
passando pela música popular brasileira, standards
de jazz, barroco inglês, impressionismo francês, temas 
de filmes, até composições originais do próprio duo.

Distinguida com o prémio “Artista do Ano” pela Festa do Jazz, Rita 
Maria está ligada ao jazz desde a adolescência. Integra os projetos 
“Stockholm Lisboa Project” e “Saga Cega”, e já colaborou com 
artistas como Afonso Pais, Mário Laginha e Sara Serpa. 

Filipe Raposo, pianista, compositor e orquestrador, tem formação 
em piano e composição, compôs para teatro e cinema, trabalha 
recorrentemente com nomes como Sérgio Godinho, Amélia Muge 
e José Mário Branco, e editou três álbuns em nome próprio.

90 minutos ~ M/12 ~ Entrada gratuita  [lotação limitada]

~ MÚSICA ~
05 outubro 2019 — sábado — 10h00 e 11h30

Auditório do Solar da Música Nova

OFICINA DE MÚSICA PARA BEBÉS E PAIS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

Tema: CAIXINHAS DA INESA

Ai! O que será que está lá dentro? 
Uuu! Um ovinho? Uma borboleta? Um saxofone? 
Botões e sons? Os bebés e papás são convidados a 
descobrir e cantar, a dançar e escutar. 
Ninanonanino

Movimento: Inesa Markava / Saxofone alto: José Lopes 
Acordeão: Pedro Santos / Produção: Musicalmente 

• 10h00 | Oficina n.º1 | Para bebés dos 0 aos 12 meses
Lotação: máximo de 20 bebés, com um ou dois adultos 
cada

• 11h30 | Oficina n.º2 | Para bebés dos 12 aos 36 meses
Lotação: máximo de 25 bebés, com um ou dois adultos 
cada

40 minutos ~ 5 € (por bebé)
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~ MÚSICA ~
11 outubro 2019 — sexta-feira — 21h30

Auditório do Solar da Música Nova

Loulé acolhe este ano, pela primeira vez, a Bienal 
Ibérica de Património Cultural, um evento de 
referência a nível europeu que constitui um ponto 
de encontro e fórum de debate para profissionais e 
instituições dedicados ao Património Cultural.
A sua área expositiva, a diversidade de atividades 
científicas e profissionais e a sua programação social 
resultam num evento único que tem por objetivo 
a promoção, valorização e visibilidade do setor do 
Património Cultural através da agregação dos diversos 
agentes e stakeholders que atuam no mesmo. 

Assim, para o espetáculo que fecha o primeiro dia 
da Bienal fizemos uma encomenda a um prestigiado 
intérprete, compositor e docente ligado ao acordeão, 
Nelson Conceição, para se juntar a um ensemble da 
Banda Filarmónica Artistas de Minerva e a alguns 
convidados, numa contagiante fusão que revisita 

a portugalidade musical, percorrendo diferentes 
territórios que vão do fado ao cante alentejano,
do jazz à música tradicional, sempre com uma 
roupagem contemporânea.

As múltiplas inspirações e vivências musicais de 
Nelson Conceição, natural de Bordeira, são uma 
garantia de qualidade e inovação para um espetáculo 
que revisitará a tradição sem deixar de ter os olhos 
postos na atualidade, pois “quem conta um conto 
acrescenta-lhe um ponto”. 

Nelson Conceição: direção musical, arranjos e acordeão / Petro 
Moroi: clarinete e saxofones / Pedro Branco: percussões
Jean-Christian Houde: contrabaixo / Todd Sheldrick: trompa
Cristina Paulo: voz

Programa completo da Bienal > www.bienalarpa.pt 

75 minutos ~ M/6 ~ 5 €  [lotação limitada] 

~ MÚSICA ~
12 outubro 2019 — sábado — 21h30

RÃO KYAO E CONVIDADOS
BIENAL IBÉRICA DE PATRIMÓNIO CULTURAL

Também no âmbito da Bienal Ibérica, convidámos o 
reconhecido flautista português Rão Kyao a preparar 
um espetáculo muito especial que envolvesse músicos 
portugueses, espanhóis e marroquinos (recorde-se 
que Marrocos é o país convidado deste importante 
evento ibérico), no qual se exprima e vivifique tudo 
aquilo que une estes três países e descarte o que os 
separa, numa triangulação feita de múltiplas pontes e 
influências civilizacionais. 

Rão Kyao tem participado por várias ocasiões em 
colaborações e gravações imbuídas deste espírito 
multicultural, de que são exemplos o CD Delírios 
Ibéricos com um grupo de músicos, os Ketama,
ligados ao Flamenco, e com músicos marroquinos 
no CD Fado Virado a Nascente, ambos de sua autoria.
Soma-se o espetáculo (encomenda) “O meu coração 
é árabe”, apresentado em Silves em 2015 em parceria 
com os músicos Custódio Castelo, Paulo Ribeiro, 
Eduardo Ramos e Baltazar Molina, só para citar mais 
alguns formatos que na sua essência são caros ao 
músico português. 

Tendo-se deslocado recentemente a Marrocos, Rão 
Kyao convidou dois músicos de Casablanca que lhe 
parecem, pela sua grande qualidade e apetência para 
este tipo de colaboração, ser indicativos de uma 
prestação que se baseia, por um lado, em temas bem 
estruturados do português e de músicas associadas 
à tradição dos três países, e que ao mesmo tempo 
apela para o sentido espontâneo e criativo de todos 
os músicos envolvidos através de vários momentos de 
improvisação individual e coletiva.

Rão Kyao: flautas de bambu e voz / Toni Lago Pinto: guitarra 
clássica e viola braguesa / Renato Silva Júnior: acordeão e teclados 
Miri Abdellah [Marrocos]: violino e rebab / Barmaki Mohamed 
[Marrocos]: percussões tradicionais árabes / Miguel Angel Ramos 
Ortiz [Espanha]: guitarra clássica 

75 minutos ~ M/6 ~ 7 € ou 5 € para maiores de 65 e menores de 30 anos 
Cartão de Amigo aplicável

NELSON CONCEIÇÃO COM ENSEMBLE
DA BANDA FILARMÓNICA ARTISTAS

DE MINERVA E CONVIDADOS
BIENAL IBÉRICA DE PATRIMÓNIO CULTURAL 
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Numa fusão de tango, folclore gaúcho, bombo 
e boleadoras e em estreia absoluta em Portugal, 
“Sentimientos argentinos” é o resultado espetacular 
da união entre duas prestigiadas companhias de dança 
argentinas: Estilo y Pasión e Renovando Sueños.

Ao longo de uma hora, o público é transportado às 
pampas argentinas e às ruas de Buenos Aires, através 
do malambo, bombo, boleadoras e, naturalmente, 
o tango, declarado Património Imaterial da 
Humanidade.

Este espetáculo funde magistralmente o folclore 
tradicional com conteúdos de dança contemporânea, 
flamenco e tango.

Interpretação: Fecundo Maidana, Fernando Laureano, Mariano 
Ezequiel, Gisela Norali, Jose Duin, Daniela Lopez, Debora Godoy 
e Carlos Guevara

~ DANÇA/MÚSICA ~
13 outubro 2019 — domingo — 18h30 

SENTIMIENTOS ARGENTINOS

70 minutos ~ M/4 ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

A 9.ª edição do VERÃO AZUL − festival internacional 
de artes realiza-se entre 17 de outubro e 2 de 
novembro, nas cidades de Loulé, Quarteira, Faro 
e Lagos, com várias propostas artísticas. Este ano 
unimos a programação de Faro e Loulé em dias 
alternados e desafiamos os espetadores a deambular 
connosco pelas duas cidades.
     
Pela primeira vez em formato bienal, depois de um 
ano de residências no território, o festival assume-se 
como um espaço de celebração e encontro.

Artistas nacionais e estrangeiros convidam o público a 
pensar o conceito de Antropoceno – era geológica que 
se carateriza pelo impacto das ações do Homem no 
seu habitat, provocando desequilíbrios no mundo
e que são bastante visíveis no Algarve. 

Haverá um ponto de encontro do festival no Auditório 
do Solar da Música Nova, um espaço de partilha entre 
criadores e público, com vários concertos de artistas 
nacionais e da região, mas também a sede do grupo de 
escrita e crítica do festival. 

Com Mákina de Cena, Academia IluminArte e Casa 
da Cultura de Loulé − associações culturais sediadas 
na cidade de Loulé − iremos promover workshops 
de música, fotografia e performance. Seguimos pela 
estrada fora!

Produção: casaBranca

Estrutura Financiada por: República Portuguesa
– Cultura / Direção Geral das Artes
Festival co-financiado por: 365 Algarve / Governo de Portugal, 
Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve

Co-Produção: Teatro das Figuras, Câmara Municipal de Loulé/
Cine-Teatro Louletano 

Apoio Financeiro: Câmara Municipal de Lagos, Câmara 
Municipal de Faro

Apoios na Apresentação de: Flanders State of The Arts (Mining 
Stories – Silke Huysman & Hannes Dereere), Instituto Italiano 
de Cultura de Lisboa (Storm Atlas – Dewey Dell), Programa de 
Internacionalización de la Cultura Española (Pice) de Accíon 
Cultural Espanhola (AC/E) (Colombiana – Niño de Elche)

Parcerias Locais: LAC – Laboratório de Actividades Criativas, 
Gimnásio Clube de Faro, Loulé Lab Design, Associação 289, 
Cineclube de Faro, Mákina de Cena, Academia IluminArte, Casa 
da Cultura de Loulé, TEL – Teatro Experimental de Lagos

Parceria Comunicação: RUA FM, Barlavento, Postal do Algarve, 
Sul Informação, Rádio Utopia, ONDA – Canal 180, Antena 2, 
Antena 3, Open Media

Apoios: Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Loulé 
Coreto Hostel, Loulé Jardim Hotel, Hotel Dom Bernardo, 
Hospedaria Dom Fernando, Messe Militar de Lagos, Lemon 
Tree, Companhia das Culturas, Almargem, Flora’s Guesthouse, 
Incoming Emotions, TEL – Teatro Experimental de Lagos, 
ONDA – Transportes Urbanos de Lagos

~ MULTIDISCIPLINAR ~
17 a 28 outubro 2019

FESTIVAL VERÃO AZUL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES 

every day counts
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~ TEATRO ~
ESTREIA NACIONAL
17 outubro ~ 21h30 ~ Cine-Teatro Louletano

“MINING STORIES”
SILKE HUYSMANS E HANNES DEREERE     
(BÉLGICA)

Uma peça de teatro documental sobre o desastre 
ambiental Mariana, no Brasil. Uma viagem intrigante 
que visita memórias, política, religião e a forma de 
contar estórias. 

Espetáculo em Português, Inglês e Holandês
Legendado em Inglês 
60 minutos ~ M/16 ~ 5 €
(conversa pós-espetáculo com os artistas) 

~ MÚSICA/SPOKEN WORD ~
17 outubro ~ 23h30 ~ Audit. do Solar da Música Nova

2MIKKERS – IMAGINÁRIO E LÁGRIMA
UMA VIAGEM À CONSTRUÇÃO DE 
UNIVERSOS  (PORTUGAL)

Dois sonhadores vocais encontraram-se no meio de 
um livro onde se podiam ler, com minúcia, as 
lágrimas de um planeta em alteração. João Caiano 
(Lágrima) e Martim Santos (Imaginário) unem-se 
para desbravar caminho na conquista galáctica de um 
vasto universo auditivo e corpóreo.

40 minutos ~ M/6 ~ Entrada gratuita

~ AUDIOWALK ~
19 e 20 outubro ~ 15h00 ~ Espaço Público (Loulé)
Ponto de partida: Convento do Espírito Santo*

 “THE WALK#2” 
CÁTIA PINHEIRO/ESTRUTURA
(PORTUGAL)

Percurso áudio site-specific criado em residência em 
outubro de 2018 em Loulé.
Exploram-se as fronteiras entre interior e exterior, 
público e privado, individual e coletivo, ficção e 
realidade.

Limitado a 30 pessoas.
O ingresso para este espetáculo deverá ser adquirido 
na bilheteira do Cine-Teatro Louletano.

*Início do percurso com intervalo de 4 minutos entre cada 
espetador. Saídas individuais das 15h00 às 16h55. 
Repete dia 20 de outubro nos mesmos horários. 
Disponível versão em Inglês.

40 minutos ~ M/12 ~ 5 € 

~ PERFORMANCE/TEATRO ~
19 outubro ~ 21h30 ~ Cine-Teatro Louletano

“COLECÇÃO DE ARTISTAS” 
RAQUEL ANDRÉ (PORTUGAL)
CO-PRODUÇÃO 

Raquel coleciona coisas raras. Nesta terceira peça de 
coleções de pessoas pede aos artistas que lhe passem 
os seus atos de criação.
Peça realizada em residência em Loulé e Faro, onde 
colecionou artistas locais.

60 minutos ~ M/14 ~ 5 €
Lotação limitada, legendado em Inglês
(conversa pós-espetáculo com a artista)

~ MÚSICA ~
19 outubro ~ 23h30 ~ Audit. do Solar da Música Nova 

RUSSA (PORTUGAL)

 

Viagem pelas sonoridades do hip-hop mais clássicas 
e mais modernas. Temas heterogéneos e batidas 
diversificadas apresentadas a solo pela rapper 
portuguesa.

30 minutos ~ M/6 ~ Entrada gratuita

~ CINEMA ~
23 outubro ~ 21h00 ~ Audit. do Solar da Música Nova

“RAVING IRAN”
SUSANNE MEURES (SUÍÇA)

Documentário galardoado em vários festivais, conta a 
história de dois DJ em Teerão que lutam para tocar 
música e organizar festas techno. O regime local não 
apoia os arautos da cultura ocidental de decadência e 
os protagonistas têm que tomar grandes decisões.

86 minutos ~ M/6 ~ Entrada gratuita
Legendado em Inglês 

~ TEATRO ~ 
25 outubro ~ 10h30 ~ Parque Municipal de Loulé
[sessão para escolas]

ANTIPRINCESAS − CLARICE LISPECTOR
CLÁUDIA GAIOLAS (PORTUGAL)

Inspirado na vida da escritora brasileira Clarice 
Lispector, Antiprincesas é um espetáculo sobre esta 
heroína na vida real que escrevia sobre os mistérios 
do universo e da alma humana, mas também sobre 
galinhas fugitivas, coelhos pensantes e um cachorro 
que comia cigarros.

35 minutos ~ M/4 ~ Entrada gratuita
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~ PERFORMANCE ~
25 outubro ~ 21h30 ~ Cine-Teatro Louletano 

“ENTRE CÃES E LOBOS” 
GUSTAVO CIRÍACO (BRASIL/PORTUGAL)
CO-PRODUÇÃO 

Gustavo trabalhou a memória dos anciãos e a 
imaginação das crianças sobre paisagens para 
construir um espetáculo que pretende chamar a 
atenção sobre o que já perdemos e o que deixamos 
para as gerações futuras.
Espetáculo realizado em residência em Loulé e Lagos.

60 minutos ~ M/6 ~ 5 €
(conversa pós-espetáculo com os artistas)

~ MÚSICA ~
25 outubro ~ 23h30 ~ Audit. do Solar da Música Nova

GABRIEL FERRANDINI, MARIA REIS E 
ANDRÉ CEPEDA (PORTUGAL)

Um concerto-instalação onde bateria, voz e imagens 
aliam-se numa experiência imersiva. Onde a voz 
de Maria Reis (Pega Monstro) encontra a bateria de 
Gabriel Ferrandini e o “apurado sentido cénico” de 
André Cepeda.

50 minutos ~ M/6 ~ Entrada gratuita

~ PROJETO PARTICIPATIVO ~
26 e 27 outubro ~ Todo o dia ~ Espaço Público 
(Quarteira)

“PROYECTO PREGUNTA” 
MIL M2  (CHILE)

Como partilhar em tempo real uma conversa entre 
duas pessoas no espaço público?
O Proyecto Pregunta é um dispositivo participativo 
crítico, destinado à geração e disseminação coletiva de 
debates em espaços públicos.

Entrada gratuita
Projeto criado para a cidade de Quarteira, em 
residência com a comunidade local.
Repete no dia 27 de outubro.

~ DANÇA/TEATRO ~
ESTREIA ABSOLUTA
27 outubro ~ 17h00 ~ Cine-Teatro Louletano

“A LAURA QUER!” 
SÍLVIA REAL EM CO-CRIAÇÃO COM GRUPO 
23:SILÊNCIO! E FRANCISCO CAMACHO 
(PORTUGAL)
CO-PRODUÇÃO

Num mundo onde todos somos obrigados a tomar 
decisões constantemente, o Grupo 23, silêncio! 
apresenta mais um espetáculo que coloca em palco 
questões muito sérias debatidas entre crianças e 
adultos.

Espetáculo para famílias
70 minutos ~ M/6 ~ 3 €

~ PERFORMANCE ~
ESTREIA ABSOLUTA
17, 19 e 25 outubro ~ 18h00-20h30*
Cine-Teatro Louletano (camarins)

“IN BETWEEN” 
PAULINA SZCZESNA (POLÓNIA)

Performance para um espetador desenvolvida no 
Shock Lab 2018. Duas pessoas encontram-se de costas 
viradas, sem olhar para trás. Só ouvimos o som e o 
ritmo de cada uma. O que vemos quando só ouvimos? 

Performance realizada em Inglês
20 minutos ~ M/16 ~ Entrada gratuita 
*Sessões contínuas para um espetador, mediante 
inscrição prévia para escolha de dia e horário em 
info@festivalveraoazul.com 

Nos dias 18, 19, 20, 22, 24 e 26 de outubro o Verão 
Azul tem programação em Faro.
De 30 de outubro a 2 de novembro, em Lagos. Mais 
informações no site www.festivalveraoazul.com

Ponto de Encontro no Auditório do Solar da Música 
Nova
Espaço com bar, para conversas e partilha entre 
artistas e público, mas também de performances
e concertos de criadores nacionais e algarvios.
Todas as atividades têm entrada livre.
Horário: 22h30 às 02h00

WORKSHOPS E MASTERCLASSES
Corpo-Performance com Gustavo Ciríaco (26 e 
27 outubro), Improvisação musical com Gabriel 
Ferrandini (26 de outubro), Fotografia com André 
Cepeda (26 de outubro). 

O Grupo de Crítica será formado através de uma 
convocatória pública, para acompanhar o festival e 
desenvolver escrita crítica. Algumas conversas entre 
os artistas e este grupo estarão, também, abertas ao 
público.
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No Fim Era o Frio apresenta-se como uma narrativa 
distópica onde conceitos como aquecimento global ou 
subida das águas do mar servem de ponto de partida e 
cenário para um questionar e decompor de diferentes 
paradigmas do quotidiano.

São paradigmas que nos rodeiam e com os quais nos 
relacionamos e que todos os dias replicamos crian-
do com eles uma familiaridade tal que nos impede, 
muitas vezes, de deles tomar verdadeira consciência, 
desviados para um outro enquadramento onde a 
familiaridade ganha a estranheza que permite a sua 
perceção.

Mas esta é uma perceção demencial, num horizonte 
ficcional que nunca sabemos se é real ou delirante e 
onde as composições criadas com os padrões deslo-
calizados da sua primitiva função dão novas vidas e 
leituras ao frio cosmológico e à solidão humana, aqui 
ecos de uma mesma inadaptação existencial e vazio 
afetivo.

Ao vivo, na apresentação do disco, os Mão Morta re-
criam a distopia, dando espaço para o palco funcionar 
como terreiro dessa demanda de calor humano, um 
terreiro devastado pelo fim da civilização e pelo níveo 
alvor de um novo recomeço, sem outro programa para 
além do mantra hipnótico tecido pela música.

Loulé recebe assim a estreia absoluta a sul do país do 
novo disco de uma das maiores, singulares e icónicas 
bandas portuguesas.

Letra de Adolfo Luxúria Canibal 
Música de Miguel Pedro Guimarães e António Rafael Machado
Adolfo Luxúria Canibal: voz / António Rafael Machado: teclado 
e guitarra / Vasco Vaz: guitarra / Pedro Costa: guitarra / Joana 
Longobardi: baixo elétrico / Miguel Pedro Guimarães: bateria

~ MÚSICA ~
31 outubro 2019 — quinta-feira — 21h30 

MÃO MORTA
NO FIM ERA O FRIO

90 minutos (com intervalo)  ~ M/6 ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável
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NOVEMBRO
03 A 09 NOV | MÚSICA | 69.º Troféu Mundial de Acordeão

10 NOV | MÚSICA | Oficinas de Música para Bebés e Pais

11 A 13 NOV | FORMAÇÃO | Vítor Bacalhau / Pedro Gil

11 A 17 NOV | MÚSICA | Residência artística com Cristina Branco

14 NOV | HUMOR | Bruno Nogueira

17 E 18 NOV | TEATRO/MÚSICA | A Menina do Mar

23 NOV | MÚSICA | Jack Broadbent

28 NOV | CONVERSAS À QUINTA | Rui Horta

29 NOV | TEATRO | Mákina de Cena com Folha de Medronho 
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~ MÚSICA ~
03 a 09 novembro 2019

69.º TROFÉU MUNDIAL DE ACORDEÃO

Fundado em 1951 pela CMA − Confederação Mundial 
de Acordeão, o Troféu Mundial de Acordeão é 
considerado pela crítica especializada como o evento 
de maior prestígio na arte de tocar este instrumento.

Em 2019, o 69.º Troféu Mundial de Acordeão terá lugar 
de 3 a 9 de novembro na cidade de Loulé. Uma semana 
intensa de atividades, concertos, palestras, workshops, 
onde os melhores acordeonistas a nível mundial 
estarão reunidos para apresentar performances ao 
mais alto nível e eleger o acordeonista “campeão do 
mundo” de 2019. 

Organização: Associação de Acordeão do Algarve e 
Confederação Mundial do Acordeão / Apoio: Câmara Municipal 
de Loulé

As provas realizam-se nos dias 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de 
novembro, com entrada gratuita.

PROGRAMA

3 novembro
17h00 – Cine-Teatro Louletano 
Concerto de abertura do 69.º Troféu Mundial de 
Acordeão com Orquestra de Acordeões do Algarve, 
Radu Ratoi (vencedor do Troféu Mundial 2018), 
Gonçalo Pescada e Camerata de Cordas

4 novembro
21h00 – Cine-Teatro Louletano
Concerto com Douglas Borsatti (Brasil), Renzo 
Ruggieri (Itália), Trio Charm (Rússia), Petar Maric 
(Sérvia) e Radu Ratoi (Moldávia)

9 novembro
17h00 – Cine-Teatro Louletano
Anúncio dos resultados e entrega dos prémios
21h00 – Salão de Festas de Loulé 
Concerto de vencedores e encerramento do 69.º Troféu 
Mundial de Acordeão/ Loulé 2019

 
Bilhete diário ~ 5 € (válido para um concerto)

Bilhete semanal ~ 20 € (válido para todos os concertos)
Concerto de vencedores: entrada gratuita

Tema: MAR DOS SONS

FFffff, areia e pedrinhas, conchas e ondas. 
Olha, um peixinho! Ah… fugiu. Vamos procurar os 
sons do mar? Escutar, dançar nas ondas da música. 
Vamos tocar e cantar? 
Anda, a onda vai e vem.

Movimento: Inesa Markava / Saxofone barítono: Bruno Homem
Clarinete: Paulo Bernardino / Produção: Musicalmente

• 10h00 | Oficina n.º1 | Para bebés dos 0 aos 12 meses
Lotação: máximo de 20 bebés, com um ou dois adultos 
cada

• 11h30 | Oficina n.º2 | Para bebés dos 12 aos 36 meses
Lotação: máximo de 25 bebés, com um ou dois adultos 
cada

~ MÚSICA ~
10 novembro 2019 — domingo — 10h00 e 11h30

Auditório do Solar da Música Nova 

OFICINA DE MÚSICA PARA BEBÉS E PAIS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

40 minutos ~ 5 € (por bebé)
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Antecipando o concerto com Jack Broadbent a 23 de 
novembro no nosso palco, e no âmbito da parceria 
com a Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve, 
irão ser dinamizados em Loulé dois momentos de 
formação na área do Blues, visando um reforço da 
valorização e promoção deste universo musical. 

Depois de vários anos dedicados ao estudo da guitarra 
blues, o músico Vítor Bacalhau traz-nos um workshop 
dedicado aos três “Kings” do Blues: B. B. King, 
Freddie King e Albert King. Esta formação, que enfoca 
profundamente sobre os estilos dos três “Kings”, tem 
como objetivos o conhecimento, estudo e aplicação 
de técnicas, linguagem musical e fraseado destes 
lendários guitarristas.

Serão também abordados alguns factos biográficos 
sobre os “Kings”, as suas guitarras e amplificadores 
de eleição, técnicas de mão direita e a forma como as 
mesmas influenciaram os seus timbres, alguns “licks” 

que os distinguiam, e por fim será dissecado um solo 
completo de cada um destes guitarristas.
Este workshop, a realizar a 13 de novembro, é indicado 
para guitarristas que já dominem as técnicas básicas 
da guitarra eléctrica e que tenham experiência num 
contexto de improvisação na linguagem do Blues.

O músico Pedro Gil, por seu lado, apresenta-nos 
um curso com duração de quatro horas (repartido 
pelos dias 11 e 12 de novembro), aberto a todos os 
instrumentos, a pensar sobretudo nos alunos de 
Música como público-alvo. Com uma dimensão muito 
prática, a formação abordará diversos conteúdos 
como: história do Blues, formação de acordes e 
escalas, forma e estrutura, ritmo do fraseado.
A questão da improvisação é um dos aspetos mais 
importantes do workshop, tendo como objetivo 
que os participantes adquiram vocabulário musical 
básico para desenvolver solos e acompanhamentos 
improvisados para interagir em grupo.

~ FORMAÇÃO ~
11 a 12 novembro 2019 — segunda a terça-feira — 15h00 às 17h00 

 13 novembro 2019 — quarta-feira — 18h00 às 21h00
Conservatório de Música de Loulé 

BLUES 
VÍTOR BACALHAU / PEDRO GIL

A Palavra é um ponto de partida para toda a carreira 
artística de Cristina Branco. Desde os primeiros 
passos a escutar os textos que Amália cantava, a 
formação em jornalismo, até às primeiras aventuras 
no universo discográfico.

As últimas viagens no mundo da música com os discos 
Menina e Branco colocaram os criativos de uma nova 
geração lusa no canto de Cristina Branco.
Os álbuns arrecadaram distinções como “Melhor 
Disco” para a Sociedade Portuguesa de Autores, 
nomeação para “Melhor Intérprete Individual” 
(Globos de Ouro) e para “Melhor Álbum Fado” 
(Prémios Play 2019), e assumem-se como uma espécie 
de um «novo normal» na música de Cristina Branco.

O arrojo na escolha de compositores e letristas 
inesperados, assim como uma visão estética que 

traçou um caminho muito próprio em termos de 
imagem, fazem de Cristina Branco uma das mais 
importantes personalidades da música portuguesa 
dos últimos tempos. Os espetáculos por toda a Europa 
multiplicam-se e indicam que a designação de 
«fado-jazz» vem fazendo cada vez mais sentido.
O fado é um ponto firme na partida de Cristina 
Branco para a descoberta de outras paragens musicais.

É precisamente para outras paragens que Cristina 
Branco e os seus músicos e produtores do próximo 
trabalho (Bernardo Moreira, Bernardo Couto e Luis 
Figueiredo) estão a navegar na residência artística 
em Loulé, cidade que, mais do que inspiração, serve 
também de berço ao novo trabalho que é aguardado 
para o primeiro trimestre de 2020 com estreia 
nacional absoluta em Loulé. 

~ MÚSICA ~
11 a 17 novembro 2019

Auditório do Solar da Música Nova

CRISTINA BRANCO EM RESIDÊNCIA 
ARTÍSTICA

(PREPARAÇÃO DO NOVO ÁLBUM A EDITAR EM 2020)

4 horas ~ Acesso gratuito ~ M/6 (11 a 12 nov)
3 horas ~ 15 € ~ Músicos e outros interessados com experiência musical (13 nov)

Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604
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“Depois do Medo” marca o regresso de Bruno 
Nogueira ao stand up e, com isso, o regresso à escrita 
de sinopses na terceira pessoa do singular. 

Neste seu novo espetáculo, Bruno Nogueira aborda 
questões que só incomodam pessoas que têm 
demasiado tempo livre.

Entre os temas interessantíssimos poderão encontrar 
a intrigante problemática das pessoas que, sem terem 

nada na boca, mastigam quando estão a olhar para 
alguém a comer. Um encantador processo mental.

Como podem ver, o mundo, tal como o conhecem, 
vai ficar exatamente igual. Mas o Bruno, tal como 
o conhecem, vai ficar muito mais aliviado de ter 
semeado os problemas dele na vossa cabeça.

~ HUMOR ~
14 novembro 2019 — quinta-feira — 21h30 

DEPOIS DO MEDO
BRUNO NOGUEIRA

60 minutos ~ M/6 ~ 5 €90 minutos ~ M/16 ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

Um dos títulos mais amados de Sophia transforma-se 
em conto musical, com atores e músicos a percorrer 
a história de uma menina que vive no mar – curiosa 
pela vida em terra –, de um menino que vive em terra 
– curioso pela vida no mar – e do encontro improvável 
entre estes dois mundos…

Não faltarão nesta fantasia um simpático peixe 
clarinetista, um desconfiado caranguejo saxofonista, 
um misterioso polvo fagotista e tantos outros 
seres fantásticos, reunidos sob o olhar grave do 
contrabaixista, o Rei do Mar…

Será possível chegar a um acordo para que vivam 
todos em harmonia? 

Texto: Sophia de Mello Breyner Andresen / Música: Edward Luiz 
Ayres D’Abreu / Encenação: Ricardo Neves-Neves / Cenografia: 
Henrique Ralheta / Construção de Cenografia: Alexandre 
Bobone e Thomas Kharel / Figurinos: Rafaela Mapril / Confeção: 
Carla Geraldes, Lígia Garrido e Mónica Feliz / Luz: Luís Duarte 
Vídeo de Animação: Temper Reative Agency / Assistentes de 
Encenação: Raquel Mendes e Diana Vaz / Atores: Ana Valentim, 
Catarina Rôlo Salgueiro, Nuno Nolasco, Rafael Gomes, Teresa 
Coutinho / Músicos Ensemble MPMP: Bethany Carmo (oboé 
e corne inglês), Miguel Costa (clarinetes), Miguel Polido 
(saxofones), Ricardo Santos (fagote), Fernando Brites (acordeão), 
Daniel Bolito (violino), Francisca Fins (violeta), Catarina 
Távora (violoncelo), Miguel Menezes (contrabaixo) / Direção 
Musical: Martim Sousa Tavares / Produção e Comunicação: 
Mafalda Simões / Assistentes de Produção e Comunicação: Ana 
Jacques e Jahana Gonçalves / Produção: MPMP e Teatro do 
Eléctrico / Co-Produção: LU.CA, Câmara Municipal de Lagos, 
Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano, Câmara 
Municipal de Guimarães, Teatro Municipal de Ovar, Galeria da 
Biodiversidade e Teatro Municipal do Porto 

~ TEATRO/MÚSICA ~
17 novembro 2019 — domingo — 17h00 [famílias/público em geral]

18 novembro 2019 — segunda-feira — 10h00 [escolas]

A MENINA DO MAR
POR EDWARD LUIZ AYRES D́ABREU, RICARDO NEVES-NEVES

E MARTIM SOUSA TAVARES
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~ MÚSICA ~
23 novembro 2019 — sábado — 21h30

JACK BROADBENT
VÍTOR BACALHAU

O talentoso cantor e compositor, que tem deixado 
públicos fascinados com os seus espetáculos de Blues 
ao vivo e com o seu estilo inigualável de tocar slide 
guitar, regressa a Portugal e agora em estreia absoluta 
a sul no país, em Loulé, no nosso palco. 

Nascido na Inglaterra rural numa família onde a 
música era uma presença constante, Jack Broadbent 
aponta as suas influências para John Lee Hooker, Peter 
Green, Jimi Hendrix, Robert Johnson e Crosby, Stills, 
Nash & Young. Com raízes firmemente plantadas nos 
Blues mais puros, Broadbent está a gerar uma onda 
de entusiasmo global como um bluesman moderno e, 
porventura, o mais entusiasmante do nosso tempo.

No âmbito da parceria do Cine-Teatro Louletano com 
a Blues a Sul − Associação de Blues do Algarve,
a primeira parte do concerto estará a cargo do 
virtuoso músico algarvio Vítor Bacalhau, hoje em dia 

120 minutos ~ M/6 ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

um dos nomes sonantes no Blues/Rock em Portugal. 
Conta já com três discos editados, aclamados pela 
crítica especializada e pelos seus pares, e centenas 
de concertos em clubes e festivais em Portugal e no 
estrangeiro. Com o lançamento recente do EP I Am 
Leaving, Bacalhau explora sonoridades acústicas 
mais associadas às raízes dos Blues, sonoridades essas 
que acabam por se traduzir de forma inequívoca no 
formato intimista de um concerto a solo.

A Associação de Blues do Algarve − Blues a Sul é uma associação 
não lucrativa que tem como objetivo difundir e promover os 
Blues na região algarvia. Com cerca de quatro anos de existência, 
esta estrutura tem sido responsável pela organização do Festival 
de Blues de Faro desde 2016, assim como por um número 
crescente de atividades que incluem workshops e jam sessions, 
além dos concertos com artistas nacionais e internacionais.
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Continuando a apostar na dimensão do Pensamento e 
do debate em torno da Cultura e, mais concretamente, 
das artes performativas, desafiámos o prestigiado 
coreógrafo Rui Horta para estas conversas informais 
em ambiente intimista. 

Coreógrafo e bailarino conceituado nacional e 
internacionalmente, o inquietante convidado abordará 
inevitavelmente a temática da Dança, dos seus velhos 
e novos caminhos, dos seus múltiplos diálogos e 
cruzamentos transdisciplinares, e ainda o papel 
d’O Espaço do Tempo enquanto lugar referencial de 
criação e apoio aos artistas a partir do interior do 
país. Esta estrutura, criada por Rui Horta em 2000 em 
Montemor-o-Novo, afirmou-se já como um centro 
multidisciplinar de pesquisa e criação absolutamente 
incontornável no panorama nacional.  

Rui Horta passou de bailarino a coreógrafo muito jovem, e aos 
60 anos estreou “A Vespa”, um solo em que se expõe totalmente. 
Nasceu em Lisboa em 1957 e começou a dançar aos 17 anos nos 
cursos do Ballet Gulbenkian de Jorge Salavisa.
Aos 20 criou o Grupo Experimental Dança Jazz, foi para Nova 
Iorque, voltou, fundou a Companhia de Dança de Lisboa, uma 
escola, um coletivo.
Em 1990 foi convidado para trabalhar em Frankfurt e quando 
voltou, dez anos mais tarde, instalou-se com os três filhos em 
Montemor-o-Novo, onde criou O Espaço do Tempo, no Convento 
da Saudação.
Uma constante aventura de criação, sobrevivência, trabalho, 
trabalho, comunidade.
Criou muitas coreografias, para “os melhores entre os melhores 
bailarinos”. E interpretou bastantes também.

~ CONVERSAS À QUINTA ~
28 novembro 2019 — quinta-feira — 21h00

RUI HORTA

90 minutos ~ M/12 ~ Entrada gratuita 
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~ TEATRO ~
29 novembro 2019 — sexta-feira — 21h30

ESTREIA NACIONAL
ENCANECER

CO-PRODUÇÃO MÁKINA DE CENA COM FOLHA DE MEDRONHO

“encanecer*

verbo intransitivo

1. Criar cãs; envelhecer. // 2. [Figurado] Adquirir 
experiência.

verbo transitivo

3. Fazer criar cãs; envelhecer.
*in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 
linha]

Depois da perda de dois entes muito queridos no 
último ano, desenvolvi uma vontade irreprimível de 
falar sobre a passagem do tempo, a nossa, enquanto 
seres humanos – o crescimento, o amadurecimento, 
o envelhecimento; sobre escolhas e sobre a derradeira 
partida.

E são tantas as possibilidades…

Em encanecer, quero falar das gerações invisíveis, 
dessas pessoas que são pais, filhos e até avós, que ainda 
se sentem responsáveis pelas escolhas que outros 

fazem ou fizeram. Quero falar de pessoas que,
quase-reformadas ou recém-reformadas, não sabem 
o que fazer à vida. Dos que, em pré-reforma, anseiam 
(ou deprimem) com a chegada da “aposentação”. 
Quero falar de adultos maduros, cuidadores de si e dos 
que os rodeiam, cheio de história(s), e que ainda têm 
toda uma vida por viver, sem saber como.

Quero agradecer-lhes, dar-lhes voz e torná-los motivo 
de conversa.

Um dia seremos nós.”

Carolina Santos

Com este projeto pretende-se explorar os limites de 
uma realidade que dificilmente será notícia, mas que 
é sintomática do lugar para onde a nossa sociedade se 
desloca: como viver depois de quase cumprido o nosso 
dever? Quando a rotina se transforma em silêncio e já 
só existe a memória de uma vida dedicada aos outros, 
quando se vêem apenas as raízes secas de projetos que 
nunca passaram disso? Como encanecer? 60 minutos (aprox.) ~ M/16 ~ 8 € ou 6 € para maiores de 65 e menores de 30 anos

Cartão de Amigo aplicável 

Escolhemos mergulhar na vida dessas pessoas, com 
quem partilhamos uma certa nostalgia. Uma mãe ou 
um pai, uma tia, o vizinho do lado, ou a mulher de 
meia idade com quem nos cruzamos semanalmente no 
supermercado, que também um dia foi jovem e olhou 
de lado para o futuro.

Queremos contar a vida de uma pessoa que (ainda) 
não somos, como se de nós mesmos se tratasse.

encanecer será a primeira encenação assumida de 
Carolina Santos, rodeada de artistas altamente 
qualificados e polivalentes. Pela sua formação em 
teatro visual e físico, e um percurso também ele 
multidisciplinar enquanto criadora, desenvolverá 
um trabalho baseado na observação do Outro e 
transformado em movimento poético, oscilando entre 
o real, o mistério e o absurdo.

Numa co-produção com a Folha de Medronho – 
Associação de Artes Performativas de Loulé, e com 
inspiração em textos de Mickaël de Oliveira, Clarice 
Lispector, Valter Hugo Mãe (entre outros),
explorar-se-á este verbo (encanecer), mergulharemos 
nas sombras da normalidade e na beleza das transições 
e entre-fases da existência.

O objetivo primordial passa por levar a cena temas 
que normalmente não são objeto de reflexão artística, 
numa linguagem eclética e inclusiva, que possa ser 
apresentada em vários formatos e/ou espaços e para 
diversos tipos de público.

Como objetivos paralelos assume-se, em primeiro 
lugar, a vontade de estabelecer e fomentar a criação 
das artes performativas no concelho de Loulé, quase 
inexistente a nível profissional; e em segundo lugar, 
a sua consequente itinerância regional e nacional, 
dando visibilidade ao(s) objeto(s) artísticos que se 
produzem em terras algarvias.

Direção artística e Espaço cénico: Carolina Santos
Interpretação: Alexandra Diogo, Carolina Santos / Sonoplastia, 
Música original e músico em palco: Marco Martins / Desenho 
de Luz: Jorge Ribeiro / Figurinos: Carina Inês / Assistência de 
Direção: Mariana Teiga / Aconselhamento artístico: João de 
Mello Alvim / Co-produção: Mákina de Cena – Associação 
Cultural, Folha de Medronho – Associação de Artes 
Performativas de Loulé / Apoios: Câmara Municipal de Loulé 
Cine-Teatro Louletano, Fundação GDA / Parceiros: Casa da 
Cultura de Loulé, First Round International Creative Platform
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~ MÚSICA ~
30 novembro 2019 — sábado — 21h30

20.º ANIVERSÁRIO DA TUALLE

Para assinalar a sua segunda década de existência, a 
Magnífica TUALLE − Tuna Universitária Afonsina de 
Loulé tem o prazer de vos convidar para aquela que 
promete ser uma noite mágica.

Será um espetáculo que contará com a participação de 
convidados especiais e algumas surpresas, tudo isto 
para fazer desta uma noite para recordar − quem sabe? 
− por mais 20 anos.

A Tuna Universitária Afonsina de Loulé nasceu no 
extinto Instituto Superior Dom Afonso III em Loulé, 
no qual estudaram os seus elementos. É uma Tuna 
onde os elementos pertencentes são exclusivamente do 
sexo masculino respeitando assim a velha tradição do 
trovadorismo estudantil.

120 minutos (com intervalo) ~ Público em geral ~ 10 € (sem descontos aplicáveis)

Contando com a preciosa ajuda do amigo Jorge 
Semião, no dia 19 de março de 2000, a TUALLE teve a 
sua primeira atuação oficial em Vilamoura.

Desde aí a Tuna tem tido vários espetáculos pelas 
mais diversas regiões de Portugal, desde o Algarve 
passando pelo Alentejo, Estremadura, Beiras, Açores 
e Madeira. Com o seu espírito académico e através 
da música leva a todos os recantos a alegria e a boa 
disposição algarvia, elevando bem alto o nome da 
cidade de Loulé.
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01 DEZ | MÚSICA | Orquestra de Jazz do Algarve

03 E 04 DEZ | PERFORMANCE/TEATRO | Tiago Barbosa

06 E 07 DEZ | DANÇA/PERFORMANCE | Circolando

14 DEZ | MÚSICA | Opera Rocks

15 DEZ | MÚSICA | 4.ª Gala dos Fadistas Louletanos

19 DEZ | DOS SABORES DA CULTURA | Filipa Faísca e amigos
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Pela passagem dos 100 anos do nascimento de Sophia 
de Mello Breyner, vulto da escrita, com raízes no 
Algarve, nasce a ideia de um espetáculo único que alie 
a Palavra à Música.

Nesta senda, Lagos e Loulé, pelas suas equipas cul-
turais, selecionaram textos, os quais foram musicados 
e utilizados para a criação de novas composições e 
orquestrações originais, pela mão de Hugo Alves, 
que assim serão estreados em dois concertos pela 
Orquestra de Jazz do Algarve (em Loulé e Lagos), que 
convida ainda a cantora Ana Rita Inácio.

A irreverência, as tomadas de posição, a tenacidade, 
e tantas outras caraterísticas fortes de Sophia passam 
assim para o mundo musical.

A Orquestra de Jazz do Algarve (OJA) foi fundada 
em 2004 pelo conceituado trompetista jazz nacional 
Hugo Alves. Esta Big Band de Jazz, que conta com 
18 músicos permanentes, incluindo vozes, é a única 
orquestra de jazz profissional a sul do país. 

Além de concertos para o grande público, também 
participa em eventos privados, seja em formação 
completa seja em formações mais pequenas, tendo 
realizado centenas de concertos por todo o país, 
registando ainda internacionalizações em Espanha.

~ MÚSICA ~
01 dezembro 2019 — domingo — 17h00 

TRIBUTO A SOPHIA DE MELLO BREYNER 
ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE

75 minutos ~ M/12 ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos

~ TERÇAS IMPROVÁVEIS ~
03 dezembro 2019 — terça-feira — 21h30 [público em geral]

04 dezembro 2019 — quarta-feira — 10h00 [escolas]

OLÁ, EU SOU O PAI NATAL!
TIAGO BARBOSA

O trabalho de Tiago, assente na prática do ator, 
distingue-se por generosidade e despojamento.
A capacidade de gerar e manipular estados de emoção 
inquietantes coloca-nos perante a experiência teatral 
na sua essência.

Olá, eu sou o Pai Natal parte de um retrato individual 
— que nos comove através da partilha de angústias e 
preocupações privadas — para alcançar uma reflexão 
sobre questões mais globais, como a dádiva e a 
economia na sociedade, e o comércio em jogo no ato 
performativo.

Este espetáculo abre uma nova rubrica regular, a 
que chamámos “Terças Improváveis”, na grelha 
de programação do Cine-Teatro, a qual tem três 
objetivos: apresentar criações que primem por um 
elevado nível de originalidade e arrojo, dentro da 
área da performance, com conversa final entre 

artistas e público; criar uma rotina de apresentação 
de eventos fora do fim-de-semana, fixando um 
dia durante a semana (sempre a uma terça-feira às 
21h00) para a realização dos mesmos; e atrair novos 
públicos interessados em propostas inovadoras e 
surpreendentes.

Encenação, Texto e Interpretação: Tiago Barbosa / Luz e Som: 
Gonçalo Alegria / Figurino: Carlota Lagido / Adereços: Tiago 
Barbosa e Carlota Lagido / Assistência pontual: Nuno Gil, Carlos 
Alves e Vera Mantero / Participação especial de um bilheteiro do 
local de acolhimento / Residências: ZDB/NEGÓCIO, Companhia 
Olga Roriz, O Rumo do Fumo, Les Bains / Produção: Galeria Zé 
dos Bois 2018 / Parceria: Cine-Teatro de Louletano e Associação 
Zé dos Bois (Lisboa)

75 minutos ~ M/12 ~ 5 € [lotação limitada]
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~ DANÇA/PERFORMANCE ~
06 e 07 dezembro 2019 —sexta-feira e sábado — 21h30

NOITE 
ANDRÉ BRAGA & CLÁUDIA FIGUEIREDO / CIRCOLANDO

Na linha dos projetos mais intimistas, que favorecem a 
reflexão sobre a linguagem que vimos desenvolvendo e 
a experimentação de novos caminhos, desenvolvemos 
Noite. Um outro passo nos territórios da escuridão em 
busca de novas claridades. 

Falamos de um trio de homens e a ideia inicial era 
focar-nos essencialmente num autor: Al Berto, o poeta 
que encontrou na noite a verdade da escrita.

Os subúrbios e os subterrâneos das cidades e o elogio 
de uma luz e claridade especiais são as dimensões do 
seu universo que nos interessaram. Depois, sentimos 
absoluta necessidade de nos libertarmos dele e 
seguirmos mais soltos o nosso próprio mapa de áreas 
de pesquisa.

– nesse tempo éramos dois amigos e um cão
tínhamos o mundo só para nós
– corremos 
– temos o voo do coração na ponta dos dedos 
– é noite 
calemo-nos um momento
esqueçamos também o tempo 
são horas de alucinação

Criação: André Braga, Cláudia Figueiredo, Paulo Mota e Ricardo 
Machado / Direção: André Braga / Dramaturgia: Cláudia 
Figueiredo / Interpretação: André Braga, Paulo Mota e Ricardo 
Machado / Dj e Sonoplastia: André Pires / Conceção plástica: 
André Braga, Nuno Brandão e Sandra Neves / Desenho de Luz: 
Francisco Tavares Teles / Direção de Produção e Direção de 
Cena: Ana Carvalhosa / Produção Executiva: Cláudia Santos 
Coordenação técnica e Luz: Pedro Vilela / Palco e Montagem: 
Pedro Coutinho / Co-produção: Circolando, Teatro Municipal 
do Porto, São Luiz Teatro Municipal, Centro Cultural de Ílhavo 
Residência de criação: Centro Cultural Gafanha da Nazaré e 
Teatro Municipal Campo Alegre

90 minutos ~ M/16 ~ 8 € ou 6 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

[lotação limitada]

~ MÚSICA ~
14 dezembro 2019 — sábado — 21h30 

OPERA ROCKS 
“Opera Rocks” é uma história de amor clássica, na 
qual uma estrela de rock (Freddy) entra na vida de 
uma diva, a soprano Maria.

A história é apresentada ao público por um narrador 
que nos coloca na vida de ambos.

Maria é interpretada pela soprano Carla Pontes e 
Freddy é representado pelo cantor e guitarrista Ray 
van Duijvenbode.

São acompanhados pela pianista Cristiana Silva e 
contarão com a narração de Mário Rui Filipe.

Inspirada pelo desassossego do vento, que lhe deu o nome, surgiu, 
sem fins lucrativos, a Associação Cultural Ideias do Levante no 
dia 27 de abril de 1995.
Na sua origem esteve um grupo de jovens que, enfeitiçado pelo 
vento do Levante e pela força das suas ideias, quis desenvolver a 
cultura no Concelho de Lagoa.
A associação pretende, desde a sua génese, encetar esforços em 
identificar, promover, criar e divulgar actividades culturais, 
empreender formação no mesmo âmbito, debater ideias e 
promover culturalmente o concelho de Lagoa e a região algarvia.

60 minutos (com intervalo) ~ M/12 ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável
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~ MÚSICA ~
15 dezembro 2019 — domingo — 17h00

4.ª GALA DOS FADISTAS LOULETANOS
Um dos objetivos centrais da programação cultural 
do Cine-Teatro tem sido a valorização e promoção dos 
artistas louletanos e algarvios em geral, dando-lhes 
oportunidades para que possam apresentar o seu 
talento e desenvolver um percurso relevante no campo 
musical (e não só).  

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 promissores jovens fadistas como André 

Catarino, César Matoso, Isa de Brito, Sara Paixão, 
entre outros, vindo Loulé 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 três 
primeiras edições patente no entusiasmo e adesão 
de público em torno das mesmas. Como vozes 
convidadas participarão Tony Rodrigues, Alice 
Correia, Rui de Sousa, as jovens Alexandra Viana e 
Filipa Nobre e os também louletanos e consagrados 
César Matoso e Sara Paixão, acompanhados na 
direção musical e guitarra portuguesa por Valentim 
Filipe, na viola por Tiago Valentim e com Tó Correia 
no contrabaixo.

120 minutos (aprox.) ~ M/6  ~ 8 € ou 6 € para maiores de 65 e menores de 30 anos 
Cartão de Amigo aplicável

~ DOS SABORES DA CULTURA ~
19 dezembro 2019 — quinta-feira — 21h00

FILIPA FAÍSCA E AMIGOS
Convidámos para a rubrica “Dos Sabores da Cultura”, 
para degustar connosco os prazeres do espírito e do 
corpo, em tertúlia que se quer intimista e animada, 
e com marcada dimensão gastronómica, uma figura 
ímpar e de referência do concelho de Loulé. Falamos 
de Filipa Faísca de Sousa, natural de Querença, poeta 
popular, artesã, transmissora de romances, orações, 
contos, cantigas e muitos outros saberes de que é 
guardiã. 

Mulher de uma memória patrimonial viva,
é contadeira e cantadora das tradições de Loulé, para 
cuja preservação e divulgação muito tem contribuído, 
como também, assim, para a valorização da oralidade 
tradicional da região e da sua memória coletiva. 

São seus os célebres bonecos de pano que retratam os 
ofícios de outros tempos, todos eles representativos 

do mundo rural algarvio, onde cada figura faz alusão 
às tarefas desempenhadas pelas gentes do interior, 
compondo verdadeiras peças de etnografia local para 
as quais Filipe Faísca dá nome e faz versos.

A artesã, imbuída de um espírito aberto, dona de 
uma contagiante energia e dinâmica, não se escusa a 
promover todos os seus saberes, artes e ofícios junto 
das novas gerações quando se revelam curiosas. 

É um percurso ímpar que, na companhia de 
familiares, amigos e admiradores, revisitaremos numa 
noite muito especial que encerra da melhor forma a 
nossa temporada artística. 

120 minutos ~ M/6 ~ Entrada gratuita 
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A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e 
viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.

Charlie Chaplin
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~ IDEIAS NO HORIZONTE ~

DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA I
PROJETO DE TEATRO E FOTOGRAFIA

2020-2030

Sonhamos com um projeto artístico nunca realizado 
em Loulé nem a sul do país neste conceito e moldes. 
A partir de uma ideia original da associação Amarelo 
Silvestre, que cruza a dimensão fotográfica com as 
artes do palco, desejamos desenvolver em parceria 
com esta estrutura profissional um trabalho de 
médio-longo prazo, de continuidade, no território 
louletano que permita refletir artisticamente 
sobre permanências e mudanças nas pessoas e nas 
paisagens, obtendo uma visão diacrónica e ao mesmo 
tempo comparativa do percurso de uma comunidade 
humana e de um complexo patrimonial e natural 
associado à mesma.  

Que teatro se fará a partir do que se vê entre 2020 
e 2030? E se as imagens, as fotográficas e as do 
olhar humano, fossem matéria para ficcionar uma 
República? Uma República de pessoas e de paisagens 
de diferentes territórios. Que ficção teatral resultará 
daí? A fotografia será um registo – documental, 
mas também artístico, e artístico, mas também 
documental – que fixará as imagens dos lugares para 
lá do tempo desse registo. O teatro será um lugar 
ficcional construído a partir desses olhares – da 
máquina fotográfica e do olho humano – para as 
imagens.

Este ambicioso projeto prevê residências artísticas e 
a subsequente estreia de cinco espetáculos ao longo 
do período em causa no nosso palco, incluindo ainda 
o envolvimento de vários fotógrafos de Loulé e seus 
convidados externos, bem como de uma antropóloga, 
com a realização de exposições, talks, edição de obras 
e um trabalho paralelo de educação artística junto 
da comunidade escolar (nível secundário) de Loulé e 
Quarteira. 

Quarteira_2017#1 (Luís da Cruz)

Ribeira de Algibre, 2016 (Vasco Célio)
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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 2019 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 800 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 
(UE) n.º2016/679, 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 ao 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 

As reservas sem pagamento prévio têm de 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 que o Cine-Teatro Louletano 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 com 18 anos ou que completem os mesmos 
no ano civil de 2019 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
fb.com/cineteatrolouletano [facebook]
@cineteatrolouletano [instagram]
cineteatro.cm-loule.pt [website]

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

PLATEIA

1º BALCÃO

2º BALCÃO

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 1716
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PLANTA DA SALA

Plateia
1º Balcão
2º Balcão

215
46
49
4

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

A Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve foi 
criada em 2016 e tem como missão apoiar a criação 
e produção culturais regionais, rentabilizando as 
infraestruturas existentes e reforçando a oferta 
artística no sul do país.
 
Pretende facilitar a criação, fidelização e formação de 
públicos, possibilitando a criação de condições para 
a edição de uma agenda cultural conjunta e para a 
implementação de um modelo de gestão partilhado 
dos espaços culturais. Entre outros objetivos, a 
rede visa igualmente contribuir para a formação e 
a qualificação dos profissionais que trabalham nos 
vários equipamentos culturais.
 
A Rede Azul integra atualmente 13 membros, 
designadamente: o Cine-Teatro Louletano, o Teatro 
das Figuras (Faro), o Auditório Municipal de 
Albufeira, o Teatro Mascarenhas Gregório (Silves), 
o Auditório Municipal de Olhão, o Centro Cultural 
António Aleixo (Vila Real de Santo António), o 
Centro Cultural de Lagos, o Cine-Teatro de São 
Brás de Alportel, o TEMPO – Teatro Municipal de 
Portimão, o Auditório Carlos do Carmo (Lagoa), o 
Auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim, 
o Centro Cultural de Vila do Bispo e o Município de 
Tavira.
  
Contactos da Rede Azul
redeazulalgarve@gmail.com
https://www.facebook.com/redeazulalgarve/

O Cine-Teatro Louletano integra desde 2018 a Rede 5 
Sentidos, sendo assim, a sul do Tejo, a única estrutura 
cultural no domínio das artes performativas a fazer 
parte desta importante rede de programação cultural 
que integra as mais emblemáticas salas de espetáculo 
a nível nacional.  

Inicialmente criada por cinco estruturas culturais do 
país em 2009, a referida rede foi alargada mais tarde 
para 11 parceiros (em 2013) e atualmente conta com 
dez estruturas associadas: Cine-Teatro Louletano 
(Loulé), Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural Vila 
Flor (Guimarães), Centro de Arte de Ovar (Ovar), 
Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), Teatro 
Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da 
Guarda, Teatro Nacional São João (Porto), Teatro 
Municipal do Porto Rivoli. Campo Alegre (Porto)
e São Luiz Teatro Municipal (Lisboa).

A 5 Sentidos visa apoiar e dinamizar o 
desenvolvimento das artes performativas em 
Portugal, organizando digressões de espetáculos 
e apoiando a produção de novas criações através 
de co-financiamentos, co-produções e residências. 
A rede adota uma estratégia que visa fortalecer o 
desempenho de todos os parceiros e que permite 
apoiar os artistas e responder às suas necessidades 
através de ações concertadas no âmbito da 
co-produção, dos circuitos de apresentação, 
do acompanhamento artístico e das parcerias 
internacionais. 

Enquanto estrutura integrante desta rede, 
o Cine-Teatro Louletano pretende desenvolver 
processos de trabalho assentes na troca de 
experiências, saindo fortalecido desta ligação aos 
parceiros. Dinamizar a criação e circulação artísticas 
– nomeadamente valorizando e dando condições aos 
criadores algarvios para apresentar as suas propostas 
fora da região – e contribuir para a formação de 
novos públicos são também apostas do Cine-Teatro 
ao integrar esta importante rede de programação 
cultural.

REDES DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL
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1.ª TEMPORADA DE 2020
ANTEVISÃO

2020 é um ano muito especial para nós. São 90 anos 
de percurso cultural após a inauguração oficial 
deste palco a 19 de abril de 1930, tornando-se o 
Cine-Teatro ao longo de muitas décadas um símbolo 
incontornável da Cultura no concelho de Loulé e 
na região algarvia. Desde 2011, após a remodelação 
do espaço, tem apresentado uma programação 
permanente, por temporadas artísticas, que abrange as 
áreas da Música, Teatro, Dança, Performance, várias 
rubricas regulares de reflexão e debate, programação 
direcionada para escolas e famílias, e propostas criadas 
pelos/com vários agentes culturais do concelho, bem 
como uma vertente formativa e de envolvimento da 
comunidade local através de desafios criativos de cariz 
colaborativo. 

Para o ano em que se comemora o nonagésimo 
aniversário, e numa linha orientadora que cruza 
sempre continuidade e inovação, a estratégia que 
iremos apresentar assenta não só na programação de 
eventos de natureza pontual nas várias linguagens 
artísticas como, sobretudo, na afirmação/consolidação 
de três campos que, nas suas múltiplas derivações e 
transversalidades, constituem, para os próximos anos, 
a matriz de intervenção cultural a privilegiar pelo 
Cine-Teatro Louletano.

Por um lado, a Arte para a Infância – aposta que 
remonta a 2017 e que agora reforçamos e alargamos 
–, continuando neste âmbito o aprofundamento 
de duas parcerias fundamentais: a Companhia de 
Música Teatral e a Companhia Musicalmente. Assim, 
o reforço da componente formativa, a apresentação 
de espetáculos diferenciadores e multidisciplinares, e 
a dinamização de debates e conferências continuam 
a ser as principais linhas de atuação, aliadas a uma 
colaboração estreita quer com a comunidade educativa 
e artística do concelho e da região, quer com a 
Universidade do Algarve ao nível da Escola Superior 
de Educação e Comunicação (ESEC). 

Os Diálogos entre Música experimental e Imagem, 
aliados a Abordagens exploratórias ao Som, são um 
segundo pilar essencial da nossa programação, cujo 
expoente mais visível e ilustrativo é a realização 
do Som Riscado – Festival de Música e Imagem de 

Loulé anualmente em março/abril (em 2020 será 
a 5.ª edição), sendo que pretendemos alargar este 
enfoque mais experimental de forma regular à grelha 
programática do resto do ano.

Por último, temos a Inclusão pela Dança/Movimento, 
em que trabalharemos com a prestigiada associação 
Dançando com a Diferença, sediada na Madeira, 
criando as bases para um projeto de continuidade 
em Loulé que envolva as áreas social e artística, 
aglutinando as IPSS’s que trabalham com pessoas 
com deficiência com o público em geral, projetos de 
inclusão social apoiados pela autarquia louletana e 
os profissionais do universo da Dança residentes no 
Algarve. Este projeto inclui a realização regular de 
laboratórios de dança com reconhecidos coreógrafos 
convidados, de seminários e a apresentação de novas 
criações-espetáculos.

Soma-se a esta tríade um ambicioso e inédito projeto 
de teatro e fotografia denominado “Diário de uma 
República I”, da associação Amarelo Silvestre, que 
pretende, ao longo de um período temporal alargado, 
e em colaboração com fotógrafos, antropólogos e 
escolas, refletir artisticamente sobre o território 
louletano ao nível das permanências e mudanças nas 
pessoas e nas paisagens, desembocando depois na 
apresentação periódica de criações teatrais a partir de 
uma investigação fotográfica prévia. 

O primeiro semestre de 2020 será ainda percorrido 
pelo ciclo “Implikação”, em que teremos várias peças 
de teatro, em estreias absolutas a sul, fortemente 
implicadas com temáticas da atualidade e com 
atividades paralelas ligadas ao Pensamento-Arte. 
Somam-se no próximo ano muitas co-produções, 
como já vem sendo habitual, e duas encomendas 
musicais de peso: uma a Carlos Bica sobre os 250 
anos de Beethoven; e outra a Zé Eduardo em torno 
do centenário do nascimento de Amália. E ainda um 
projeto muito especial, nunca realizado em Loulé, que 
junta os três grupos de teatro profissional do concelho 
(Ao Luar Teatro, Folha de Medronho e Mákina 
de Cena) a trabalhar com O Bando, numa criação 
coletiva dirigida pelo renomado encenador João 
Brites. Será um ano inesquecível!



86 87

DIREÇÃO MUNICIPAL
Dália Paulo  

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 
Paulo Pires 

FRENTE DE CASA E PRODUÇÃO
Luísa Piedade

APOIO À PRODUÇÃO
Verónica Silva 

COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS
Margarida Janeiro  

ASSISTÊNCIA À PROGRAMAÇÃO / VÍDEOS
Catarina Paulino

DESIGN 
Susana Leal 

FOTOGRAFIA 
Jorge Gomes

VÍDEO 
Loulé Film Office (coord.)

MEDIA PARTNERS
Antena 1, RUA FM, Algarve Informativo, Darquefalar

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA
Andre Deltell

BILHETEIRA
Marta Moreira, Paula Lopes

APOIO DE PALCO
Helena Gaspar

TÉCNICOS DE SOM E LUZ
Ruben Martins, Unipessoal

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

PAGINAÇÃO
Descomunal — Agência de Comunicação

FICHA TÉCNICA



88

SUBSCREVA A NOSSA NEWSLETTER.
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