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Loulé tem vindo a apostar em duas áreas chave para 
o desenvolvimento e a coesão do nosso território –  
– a Educação e a Cultura. Nesse sentido, são criadas 
condições para que exista uma verdadeira Educação 
para e pela Arte. O Conservatório de Música 
de Loulé – Francisco Rosado, com a magnífica 
direção de Manuel Rocha, fortificou este caminho 
de junção e interligação destas duas componentes 
fundamentais para que as gerações de amanhã 
tenham novas oportunidades de ser e de sonhar.

Nesta temporada mais um sonho se torna realidade: 
a inauguração no dia da cidade de Loulé do 
Auditório do Solar da Música Nova. Nesse dia, 
respondendo a uma encomenda nossa, teremos 
um momento especialíssimo pelos professores do 
Conservatório de Música de Loulé – Francisco 
Rosado. Uma sala que terá uma programação regular 
e complementará a programação do Cine-Teatro 
Louletano, servindo ainda a comunidade educativa 
do Conservatório bem como a Banda Filarmónica 
Artistas de Minerva.

A programação aqui reunida abrange os dois espaços 
– Cine-Teatro Louletano e Auditório do Solar da 
Música Nova. Esta nova sala permitirá reforçar, de 
forma mais intimista, a ligação das pessoas às artes, 
quer através da formação, quer dos novos ciclos 
que criámos, que irão permitir viver, experienciar, 
desconstruir, desmistificar, sentir e conviver com a 

arte e os seus criadores de forma mais afetiva 
e próxima. Para isso criámos Instrumentalia, que 
recebe Pedro Jóia, Pessoalíssima, que convida Luísa 
Sobral, e Ilustres Desconhecidos que dará a conhecer 
ao público artistas emergentes.

O Cine-Teatro Louletano tem vindo a tornar-se 
uma sala de referência a sul do país. Esta temporada 
reforçamos esta posição ao apostarmos na  
co-produção de nove criações nacionais nas áreas 
da dança e teatro, ombreando com as grandes 
salas do país. Numa atitude disruptiva e arriscada 
mas ao mesmo tempo de profundo enraizamento 
identitário, fizemos uma encomenda ao Teatro do 
Eléctrico, do encenador Ricardo Neves-Neves, para 
trabalhar o tema da maior manifestação mariana  
a sul de Fátima, a Mãe Soberana.

Loulé será durante três dias o palco do teatro de 
língua portuguesa, que, numa parceria com  
a associação louletana folha de medronho, promove 
o festival Tanto Mar. Dias em que o mundo de 
falantes de português confluirá em Loulé para, 
através da arte, dar a conhecer, refletir e contribuir 
para melhor conhecer os outros e criar laços que 
nos permitam construir um mundo mais tolerante 
e plural.

Prosseguindo a aposta nas estreias a sul, nesta 
temporada passarão pelo palco do Cine-Teatro 

Pedro Abrunhosa, António Zambujo ou Cristina 
Branco com os seus novos trabalhos. Continuamos 
a ser uma sala parceira de projetos do programa 365 
Algarve, com o Festival Internacional de Piano do 
Algarve recebemos António Rosado, Armando Mota 
e Mário Laginha, e os concertos FIMA – Festival 
Internacional de Música do Algarve. Terminamos 
a temporada com uma estreia absoluta a sul, um 
tributo a Carlos Paião, realizado por um conjunto 
de intérpretes de renome nacional. Ainda na área 
da música, um espetáculo especial para o dia 24 
de abril: Sam The Kid & Mundo Segundo com 
Napoleão Mira, juntando em palco filho e pai.

Reforçar a criação no Algarve e dar palco aos artistas 
louletanos e algarvios é um dos eixos estratégicos 
dos espaços culturais do concelho de Loulé. Por isso, 
passarão pelos nossos palcos o incrível acordeonista 
Nelson Conceição, os “clássicos” Íris, a inquietante 
coreógrafa Ana Borges e o magnífico encenador/ator 
João de Brito.

Um trabalho continuado, consistente e coerente na 
formação de públicos é o grande desiderato de uma 
política cultural forte. Nesse sentido, continuamos 
a apostar na arte para a infância e na parceria feliz 
com a Companhia Musicalmente, aprofundamos a 
colaboração com a Companhia de Música Teatral e 
intensificaremos a programação regular de qualidade 
e inovadora para a comunidade escolar do concelho. 

Estes são os seus Palcos. Aqui queremos contribuir 
para transformar, para criar, para permitir descobrir 
novas estéticas, sonoridades e artistas, para refletir 
e sonhar. Arte, conhecimento, criação e educação 
cruzam-se numa programação desenhada a pensar 
em si, na sua fruição, implicação e inquietude. 

Deslumbrem-se, encantem-se e deixem-se 
transformar pela arte!

O Presidente, Vítor Aleixo

CINE-TEATRO LOULETANO E AUDITÓRIO 
DO SOLAR DA MÚSICA NOVA: DIÁLOGOS 

PARA NOS DESLUMBRAR, INQUIETAR 
E TRANSFORMAR!
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É com alegria que vos dizemos que continuamos com 
os pressupostos programáticos que têm contribuído 
decisivamente para a construção de uma identidade 
diferenciadora do Cine-Teatro. Queremos ainda 
continuar a explorar novos caminhos, abordagens e 
leituras, apelando sempre à inquietação criativa dos 
artistas e convidando ao saudável desassossego dos 
públicos (a tão preciosa “vida do espírito”) através 
das artes performativas. Prosseguir este desafiante 
percurso no sentido de nos afirmarmos cada vez mais 
como uma referência cultural ao sul do país é algo 
que nos entusiasma e motiva, porque acreditamos 
que é possível mudar a vida das pessoas pela arte, 
acrescentando-lhes mais prazer, profundidade 
emocional, reinvenção e densidade crítica.

O próximo ano vê nascer um novo auditório na 
cidade, situado no Solar da Música Nova, que vem 
potenciar e permitir a implementação de novos 
projetos e dinâmicas ao nível da intervenção cultural, 
numa lógica de programação em rede, concertada 
e complementar entre esse espaço e o Cine-Teatro 
Louletano. Enquanto este último continuará a 
privilegiar propostas diversificadas, de maior fôlego, 
nas áreas do Teatro, Dança, Música e Multidisciplinar, 
o novo equipamento vai centrar a sua ação num 
projeto de mediação artística e cultural que terá como 
principais vetores: a aproximação dos públicos ao 
universo da Música e suas múltiplas derivações e 
diálogos; as dimensões formativa (formal e informal) 
e reflexiva; a arte para a infância; as residências 
artísticas no âmbito das artes do palco; e uma estreita 
articulação quer com o Conservatório de Música, 

quer com as associações culturais do concelho 
e a comunidade escolar.

O universo do Teatro constitui uma grande aposta 
estratégica da grelha do novo semestre, com
a presença de diversas companhias, encenadores 
e atores de renome nacional. Soma-se ainda um 
incremento muito significativo das co-produções: 
Teatro do Eléctrico, Teatro da Terra, Carla Maciel, 
Catarina Requeijo, João de Brito e Ana Borges/
/corpodehoje. Destacamos também a encomenda 
ao encenador quarteirense Ricardo Neves-Neves 
para uma releitura contemporânea da Festa da Mãe 
Soberana, transpondo esta emblemática manifestação 
religiosa, de forma inédita, para um contexto de palco. 
A 1.ª edição de um novo festival teatral de matriz 
lusófona, intitulado Tanto Mar, numa co-produção 
entre a folha de medronho e o Cine-Teatro, constitui 
igualmente uma paragem obrigatória da viagem que 
aí vem.

Não perdemos o encantamento pelos labirintos e 
fascínios da Dança (contemporânea), e seus múltiplos 
diálogos interdisciplinares, e recebemos, em estreia 
absoluta a sul do país, as novas criações de duas das 
mais prestigiadas coreógrafas portuguesas, Olga Roriz 
e Clara Andermatt, esta última co-produzida pelo 
Cine-Teatro. Passarão por Loulé várias propostas 
de inegável qualidade artística, com uma dimensão 
internacional, integradas no reconhecido festival 
encontros do DeVIR, organizado pelo CAPa – Centro 
de Artes Performativas do Algarve, agora em 5.ª 
edição sob o tema “Denúncia”.

Na Música, para além de nomes mais mediáticos e do 
destaque conferido ao universo erudito, privilegiamos 
concertos especiais, como sejam os tributos a Carlos 
Paião e José Afonso, este último contando com  
a participação de Zeca Medeiros, Filipa Pais, João 
Afonso (sobrinho de Zeca) e Maria Anadon.

Na senda do que aconteceu em 2018, a nova 
agenda de eventos espelha ainda um enfoque muito 
significativo na programação dirigida à comunidade 
escolar, percorrendo uma linha que se inicia no 
pré-escolar, com Catarina Requeijo a apresentar 
a criação É pró Menino e prá Menina, centrada na 
questão extremamente atual da igualdade de género. 
Passando pelo 1.º ciclo, temos a reconhecida dupla 
formada pelo coreógrafo Victor Hugo Pontes e pela 
pianista Joana Gama, que revisita o tema da noite 
e do medo. Por seu lado, a criadora Ana Borges faz 
a apologia da positividade na vida com o seu novo 
espetáculo de teatro e dança Abel e Amália. Para os 
adolescentes, o encenador algarvio João de Brito 
explora, com Elastic, a seguinte interrogação: “Será a 
amizade capaz de sobreviver à mudança?”. Prossegue, 
na mesma senda, uma inequívoca aposta estratégica 
no campo da arte para a infância com várias ações 
de formação, espetáculos e palestras/debates a pensar 
nesse objetivo, numa parceria quer com as creches 
e jardins-de-infância do concelho de Loulé quer 
com a Universidade do Algarve (Escola Superior de 
Educação e Comunicação).

No auditório do Solar da Música Nova, numa 
concertação com as escolas da cidade  

e o Conservatório de Música, será realizada em 
março uma semana temática em torno da música 
clássica coordenada pelo maestro Osvaldo Ferreira, 
incluindo-se diversos formatos (concertos, formações 
e conversas performativas no auditório e nas escolas) 
que pretendem aproximar, de um modo efetivamente 
acessível e atrativo, o grande público da linguagem 
musical erudita.

Também na linha da mediação musical, Pedro 
Jóia, figura maior da guitarra clássica, encetará o 
ciclo Instrumentalia com conversas performativas, 
masterclass e um concerto em modo de carta 
branca em maio de 2019, enquanto a reconhecida 
Luísa Sobral abre no mês seguinte o ciclo 
Pessoalíssima, revisitando temas que marcaram 
a sua vida num formato de concerto comentado. 
De destacar ainda o arranque de um novo ciclo, 
Ilustres Desconhecidos, cuja motivação principal 
é a valorização e apresentação de projetos 
artísticos, quer da região quer exteriores à mesma, 
emergentes e/ou desconhecidos do público a sul. 
Neste ciclo participarão, numa primeira fase, 
o projeto algarvio GALOPIM, Raquel Ralha & 
Pedro Renato (ex-Belle Chase Hotel), Lince (de 
Sofia Ribeiro) e Cassete Pirata.

Esperamos por vós para momentos de espanto!

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

UMA REFERÊNCIA CULTURAL 
AO SUL
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O propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra, 
o seu tom insubstituível, permitir que o silêncio, como na boa música, seja também ouvido 

e que o cenário não se limite ao decorativo e nem mesmo à moldura 
apenas – mas que todos esses elementos, aproximados de sua pureza teatral 

específica, formem a estrutura indivisível de um drama.
 

Clarice Lispector

Cine-Teatro
Louletano
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A Orquestra Clássica do Sul apresenta dois concertos no 
Cine-Teatro, pelas 16h00 e 18h00, dando assim as boas-
-vindas a 2019. Dada a entusiástica adesão de público a 
este espetáculo de Ano Novo que já vem sendo habitual 
no Cine-Teatro, a Orquestra faz novamente, à imagem 
dos dois últimos anos, duas apresentações musicais de 
comemoração do advento do novo ano.
 
Contando com a talentosa maestrina convidada Joanna 
Ślusarczyk, espera-se um espetáculo contagiante e pleno 
de vivacidade e envolvimento do público, à imagem dos 
dois concertos que a prestigiada Orquestra apresentou 
em Loulé no primeiro dia de 2018, os quais obtiveram 
um assinalável sucesso. Do programa constam obras de 
Mozart, Schubert, Brahms e J. Sibelius.

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

Um pouco por todo o Algarve, da serra ao mar, ecoam 
vozes que, aquecidas por uma fé fortemente enraizada 
ou pelo prazer do convívio social e do desafio criativo 
e artístico de manter e renovar a tradição, entoam 
versos em que celebram a rota para Belém, o canto do 
Presépio, os cantares do Ano Bom e os cânticos
de Reis.

O Cine-Teatro volta a acolher este encontro de partilha 
musical em que participam: Grupo de Janeiras da 

Joanna Natalia Ślusarczyk é maestrina-residente na temporada 
musical de 2018-2019 da orquestra Silesian Philharmonic, da 
cidade de Katovice, na Polónia. Venceu o Segundo Prémio do 
concurso internacional “Conducting Competition Jeunesses 
Musicales Bucharest”, na Roménia, em agosto de 2018 e, em 
janeiro do mesmo ano, o Terceiro Prémio do concurso “First 
European Union International Conducting Competition”, em 
Sófia, Bulgária. Em abril de 2018 conquistou também o Primeiro 
Prémio do concurso “London Classical Soloists Conducting 
Competition”, da Grã Bretanha, e foi galardoada com a Menção 
Especial da edição portuguesa do concurso “BMW International 
Conducting Masterclass and Competition”.
 
Graduada em Direção de Orquestra Sinfónica e Ópera sob 
a orientação do maestro Mirosław Jacek Błaszczyk, completou 
com louvor o curso da Academia de Música de Katovice, na qual 
permanece como aluna de doutoramento. Terminou, ainda, 
também com louvor, o curso da Academia de Música de Cracóvia. 
Ślusarczyk já dirigiu orquestras na Polónia, Estados Unidos da 
América, Rússia, Israel, Noruega, Islândia, Portugal, França, 
Grã Bretanha, Bulgária, Roménia e Ucrânia. Presentemente, 
é a maestrina-principal das orquestras Małopolska Chamber 
Orchestra e Cracow Youth Chamber Orchestra.

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

AGAL/Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, 
Charola das Barreiras Brancas/AGAL, Charola Flor 
da Juventude Nexense, Charola da Casa do Povo da 
Conceição de Tavira, Charola Ossónoba de Estoi e 
Grupo de Janeiras do Rancho Folclórico e Etnográfico 
de São Sebastião (Loulé).

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

~ MÚSICA ~
01 janeiro 2019 — terça-feira — 16h00 e 18h00

CONCERTOS DE ANO NOVO
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL

~ MÚSICA ~
05 janeiro 2019 — sábado — 15h00 

ENCONTRO DE CHAROLAS
E JANEIRAS DE LOULÉ

70 minutos ~ 10 € ~ Público em geral 3 horas ~ Entrada gratuita ~ Público em geral
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Adaptação de Ricardo Neves-Neves, a partir do conto de 
Lewis Carroll 
Uma encenação de Ricardo Neves-Neves e Maria  
João Luís

Alice no País das Maravilhas é a obra mais conhecida 
de Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 1865, 
sob o pseudónimo de Lewis Carroll. É uma das mais 
célebres obras do género Nonsense e do Absurdo. 

Uma menina chamada Alice é atraída através da 
sua curiosidade para uma toca de coelho, onde cai 
e é transportada para um lugar fantástico, povoado 
por criaturas particulares e onde impera uma lógica 
absurda e paralela à do nosso quotidiano. É um retrato 
crítico da Inglaterra vitoriana, a partir de figuras reais 
do meio por onde Carroll se move. 

A linguagem criada por Lewis Carroll, numa 
constante fuga e crítica ao racionalismo, faz com que 
esta obra se desvie do padrão literário da época. 

O nonsense como linguagem representa de certa 
maneira a libertação de um modelo de discurso ou de 
normas literárias predefinidas, bem como da rigidez 
social que impera na era vitoriana.

Encenação: Maria João Luís e Ricardo Neves-Neves / Adaptação: 
Ricardo Neves-Neves a partir de Lewis Carroll / Tradução: 
Margarida Vale de Gato / Interpretação: Ana Amaral, Beatriz 
Frazão, Joana Campelo, José Leite, Leonor Wellenkamp Carretas, 
Márcia Cardoso, Maria João Luís, Patrícia Andrade, Pedro 
Lacerda, Rafael Gomes, Sílvia Figueiredo e Beatriz Maia, Helena 
Caldeira, Inês Dias (estagiárias do TNDMII) / Orquestra: Ana 
Cláudia Santos (flauta), Fernando Matias (baixo elétrico), Ivo 
Rodrigues (trompete), José Massarão (saxofone), Marcos Lázaro 

~ TEATRO ~
11 e 12 janeiro 2019 — sexta-feira e sábado — 21h30

13 janeiro 2019 — domingo — 17h00 

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS
TEATRO DO ELÉCTRICO / TEATRO DA TERRA

105 minutos (aprox.) ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos  ~  M/12 
Cartão de Amigo aplicável

(violino), Paulo Lafaia (bateria), Pedro Ferro (piano), Rita Nunes 
(saxofone), Xavier Ribeiro (trombone) / Cenografia: Ângela 
Rocha / Figurinos: Rafaela Mapril / Confeção: Maria Afonso, 
Bárbara Madail, Madalena de Aires Mateus, Margarida Castro, 
Maria Helena Salgueiro, Lígia Garrido, Carla Geraldes / Vídeo: 
TEMPER creative agency / Desenho de luz: Pedro Domingos 
Desenho de som e sonoplastia: Sérgio Delgado / Direção musical: 
Rita Nunes / Direção vocal: João Henriques / Caraterização: 
Cidália Espadinha / Assistentes de caraterização: Maria Eugénia 
Espadinha, Ricardo Corte Real e Gabriel Pessoa / Assistência 
ao trabalho plástico e operação vídeo: Daniela Cardante e Rita 
Capelo / Vídeo promocional: Eduardo Breda / Assistência 
de encenação: Rafael Gomes, Helena Canhoto e Diana Vaz  
Produção executiva: Tadeu Faustino / Produção/Comunicação: 
Mafalda Simões / Direção de produção: Pedro Domingos 
e Ricardo Neves-Neves / Uma produção Teatro do Eléctrico 
e Teatro da Terra em co-produção com o Teatro Nacional D. 
Maria II, Teatro Nacional São João e Cine-Teatro Louletano  
Apoios ao espetáculo: Antena 2, biclas.com, BillyBoom, Candy 

Cloud, Câmara Lisboa Clube, Fresco Produções, Leroy Merlin, 
Make It Happen, Misterius, Pecosita Pepito, Pollux, Polo Cultural 
Gaivotas/ CML, Turismo de Lisboa

Teatro do Eléctrico é uma estrutura financiada por Ministério da 
Cultura/Direção-Geral das Artes e Município de Loulé

Teatro da Terra é uma estrutura financiada por Ministério da 
Cultura/Direção-Geral das Artes e Município de Ponte de Sor
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“Monstrare”, palavra latina que significa tornar algo 
visível, ou denunciar, dá novamente o mote para 
a 5.ª edição da Mostra Internacional de Cinema Social 
promovida pela Câmara Municipal de Loulé/Loulé 
Film Office. Este é o primeiro evento em Portugal 
dedicado exclusivamente ao cinema sobre temáticas 
sociais, sendo também o primeiro evento de cinema 
na Europa em 2019. Além da apresentação de filmes 
(curtas e longas metragens), haverá ainda espaço para 
debates com realizadores e um workshop de guionismo.

Organização: Câmara Municipal de Loulé/Loulé Film Office  
Apoio: Cine-Teatro Louletano

www.facebook.com/loulefilmoffice

A Mostra de Cinema da América Latina tem a sua 9.ª 
edição entre 13 e 16 de dezembro de 2018, no Cinema 
São Jorge, em Lisboa, e entre os dias 24 e 27 de janeiro 
de 2019, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé.

Desde Alanis, da argentina Anahí Berneri, até Severina, 
do brasileiro Felipe Hirsch, os trânsitos entre países, 
artes e artistas, nas mais diversas fórmulas, espelham 
a vitalidade e o espírito de cooperação de um território 
tão rico e diverso como a América Latina. Um cinema de 
contágio produtivo entre regiões, que nos traz também 
música, literatura e artes plásticas, olhando de frente 
para as mudanças políticas, geográficas e migracionais 
latino-americanas.

Coordenação: Casa da América Latina (Lisboa) 
Co-apresentação: Cinema São Jorge e Cine-Teatro Louletano 
Produção: Bernardo Vilhena, Isabel Guedes 
Comunicação: Miguel Ferreira Araújo, Patrícia Simões 
Relações públicas: Adriana Drago

www.facebook.com/casamericalatina.pt

~ CINEMA ~
16 a 19 janeiro 2019 — quarta-feira a sábado 

MONSTRARE 
V MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA SOCIAL

~ CINEMA ~
24 a 27 janeiro 2019 — quinta-feira a domingo

IX MOSTRA DE CINEMA
DA AMÉRICA LATINA

16 janeiro  |  21h00  |  Auditório do Convento do 
Espírito Santo 
Short Films Day: Ao telefone com Deus, de Vera Casaca 
(Portugal)  |  Seleção Shortcutz Week: Cheira-me  
a Espírito Jovem  /  Identidade Completa  /  A Mar  /  
Horas Extra

17 janeiro  |  21h00  |  Cine-Teatro Louletano  
As Horas de Luz, de António Borges Correia (Portugal), 
seguido de debate

18 janeiro  |  21h00  |  Cine-Teatro Louletano 
Doc Day: Andar em Frente, de Helena Inverno  
e Verónica Castro (Portugal), seguido de debate 
Fracking the Contract, de Sophie Rousmaniere (Portugal/ 
/Estados Unidos da América), seguido de debate

19 janeiro  |  21h00  |  Cine-Teatro Louletano 
Eu, Daniel Blake, de Ken Loach (Reino Unido/França/ 
/Bélgica)

19 a 20 janeiro  |  10h00 às 13h00 / 14h00 às 19h00 
Sala 14 do Convento do Espírito Santo 
Workshop de Guionismo, por Vera Casaca

24 janeiro  |  21h00   
Alanis, de Anahí Berneri (Argentina, 82’)

25 janeiro  |  21h00 
Yo no me llamo Ruben Blades, de Abner Benaim 
(Panamá, Argentina, Colômbia, 85’)

26 janeiro  
17h00 — Oscuro animal, de Felipe Guerrero 
(Colômbia, Argentina, Holanda, Alemanha, Grécia, 107’) 
21h00 — Puntos de reencuentro, de Valentina Pelayo 
(México, EUA, 50’)

27 janeiro 
17h00 — X500, de Juan Andrés, Arango Garcia 
(Colômbia, México, Canadá, 108’) 
21h00 — Severina, de Felipe Hirsch (Brasil, Uruguai, 103’)

Entrada gratuita ~ Público em geral 3 € (por sessão/filme) ~ Público em geral
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~ MÚSICA ~
31 janeiro 2019 — quinta-feira — 21h30 

PEDRO ABRUNHOSA 
ESPIRITUAL

“Durante os últimos dois anos escrevi e compus mais 
de trinta Canções das quais apenas quinze integram 
o meu oitavo disco de originais, Espiritual. Foram 
dois anos de intensas, e quase diárias, gravações com 
os Comité Caviar. No BoomStudios, sob a supervisão 
imaculada de João Bessa, que comigo assina a produ- 
ção, o disco ganhou essência, depois corpo e, por fim,  
identidade. É um conjunto de Canções que, como 

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

todas, só ganharão vida plena no palco quando 
tocadas diante da cumplicidade do público. Agregado 
por uma atenção detalhada em todas as frentes, é, 
contudo, na construção literária que Espiritual assenta 
os seus alicerces. Nos tempos fugazes de atenções 
efémeras, tento que as minhas raízes bebam da 
fundura dos mundos: do interior e daqueles que aos 
meus sentidos se vão revelando.”

Pedro Abrunhosa
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~ MÚSICA ~
03 fevereiro 2019 — domingo — 10h00 e 11h30

CONCERTOS PARA BEBÉS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

~ TEATRO ~
05 a 06 fevereiro 2019 — terça a quarta-feira 

(sessões para escolas)

ELASTIC 
JOÃO DE BRITO

Tema: Fagotes irmãos
Convidados: Pedro Pereira e Gonçalo Pereira

Brrrrrr
Brrrrr Brrrrr
Brrrrrr

Os bebés adoram sons graves, como se os colos 
pudessem ser feitos de som. O Pedro e o Gonçalo 
também. São irmãos e tocam os dois um dos mais 
preciosos instrumentos da orquestra, e de toda  
a história da música: o Fagote. Imaginem dois metros 
e meio de um pequeno túnel feito de madeira, 

Passaram dez anos. Quatro amigos encontram-se. 
O barco é o mesmo, os instrumentos e as músicas 
também, mas há algo de diferente. As relações 
mudaram, as conversas viraram disputas, os 
sentimentos amarguraram. Numa tentativa de 
voltarem ao passado, os amigos são confrontados  
com uma realidade que já não conhecem. 
Entre histórias embaladas em música, gargalhadas 
poéticas e discussões absurdas, fica cada vez mais 
óbvio no que cada um se tornou. Será a amizade capaz 
de sobreviver à mudança?

e depois duas palhetas também irmãs que nunca se 
separam. Junta-se depois um outro túnel com seis 
metros, bem enroladinho, e nasce um dueto nada 
provável. Nada provável para os adultos, porque os 
bebés, esses, vão deliciar-se. Para a história importa 
lembrar que, há 26 anos, o Pedro e o Gonçalo foram os 
primeiros alunos do Berço das Artes SAMP, projeto de 
onde nasceram os Concertos para Bebés.

Yeah!!!!!!
Brrrrrrrrrrrrrrrr
Brrrr Brrrrrrrrr
Brrrr

Criação e encenação: João de Brito / Dramaturgia: Sarah 
Lemonnier e João de Brito / Interpretação: Inês Monstro, Diogo 
Valsassina, Luís Simões, Jorge Albuquerque / Consultoria 
musical: The Lengendary Tigerman / Figurinos: José António 
Tenente / Assistência de figurinos: Susana Marques Mira  
Cenografia: Fernando Ribeiro / Desenho de luz: Nuno Figueira 
Operação de som: João Miguel Carvalho / Vídeo: Diogo Simão 
Fotografia: Mariana C. Silva / Design gráfico: Bruno Bua 
Produção executiva: Margarida Mata / Co-produção: LAMA, 
O Espaço do Tempo, Cine-Teatro Louletano / Apoios: Câmara 
Municipal de Faro, CPBC – Companhia Portuguesa de Bailado 
Contemporâneo / Projeto financiado por 365 Algarve/Turismo 
de Portugal

LAMA é uma estrutura financiada por Ministério da Cultura/ 
/Direção-Geral das Artes

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

60 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12
every day counts
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~ MÚSICA/DANÇA ~
09 fevereiro 2019 — sábado — 21h30

XIX FESTIVAL DE MÚSICA
AL-MUTAMID 

MUHSILWAN (MÚSICA E DANÇA AFRO-ÁRABE)

~ MÚSICA ~
10 fevereiro 2019 — domingo — 17h00

III FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE PIANO DO ALGARVE

Muhsilwan é um trio de músicos muçulmanos de raiz 
afro-árabe e com componentes naturais do continente 
africano: Muhammad el Bouzidi (Marrocos), Wafir 
Sheikheldin (Sudão) e Aboubakar Syla (Guiné Conacri). 

Muhsilwan apresenta um espetáculo assente em temas 
tradicionais desses países donde são originários, 
interpretados com instrumentos de enorme beleza 
visual e sonora. Este grupo faz-se acompanhar de uma 
bailarina de dança oriental e tribal.

West Side Story é um musical famoso de Leonard 
Bernstein. Os pianistas António Rosado e Armando 
Mota e os Percussionistas de Lisboa irão interpretar 
esta obra numa formação raramente tocada em 
Portugal. A sua apresentação requer uma alta 
qualidade de execução exigindo aos intérpretes uma 
elevada qualidade técnica e capacidade expressiva. 

A par desta obra, António Rosado e Armando  
Mota irão executar outras composições para dois 
pianos, assim como os Percussionistas de Lisboa  
irão apresentar algumas peças de percussão 
que primam pela originalidade musical.

Voz e guembri: Muhammad el Bouzidi / Voz, oud árabe e nay: 
Wafir Sheikheldin / Voz, ngoni, kora e cabaça: Aboubakar Syla
Dança oriental e tribal afro-árabe: Sonia Sampayo

Direção artística (do festival): Maestro Armando Mota  
Produção: Associação Artedosul / Publicidade: Frederico Barroso 
Stage manager: Marco Pereira / Gravação áudio e vídeo: Nelson 
Nunes / Projeto financiado por 365 Algarve/Turismo de Portugal 
Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano

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

60 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos
M/06  |  Cartão de Amigo aplicável every day counts

WEST SIDE STORY 
ANTÓNIO ROSADO E ARMANDO MOTA / PERCUSSIONISTAS DE LISBOA
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~ GASTRONOMIA/MÚSICA ~
14 fevereiro 2019 — quinta-feira — 20h00 

JANTAR DE SÃO VALENTIM 
CANTO LÍRICO COM MARIANA FRANCISCA E PEDRO PIRES

Propomos uma noite diferente para celebrar de uma 
forma especial o Amor. O nosso palco “transforma-se” 
num amplo coração aberto ao mundo e à música, em 
que a uma requintada proposta gastronómica se junta 
um serão musical com duas grandes jovens vozes do 
canto lírico que nos trazem um repertório intemporal: 
a soprano Mariana Francisca e o tenor Pedro Pires.

Mariana Francisco nasceu em Lisboa e concluiu o Curso Profis-
sional de Artes do Espetáculo (vertente interpretativa), seguindo-
-se um estágio na Companhia de Teatro de Almada. Tendo feito 
vários cursos do mesmo cariz interpretativo e participado em 
diversas peças e performances, estuda presentemente com Costa 
Campos música e canto lírico, bem como a estética musical 
e teatral deste género artístico. Complementa também a sua 
aprendizagem musical desde 2015 na Academia dos Amadores de 
Música, em Lisboa.

Pedro Pires, natural de Lisboa e aluno dileto de Costa Campos, 
desde cedo deixou-se seduzir pelas artes e pelo palco, sendo a sua 
infância marcada por aulas de canto coral, música, piano, teatro 
(formação de atores), caraterização e expressão oral, corporal 
e dramática, que culminam no curso da Escola Profissional 
de Teatro de Cascais. Ingressa no mundo da lírica em 2005, 
através do Conservatório Nacional de Música de Lisboa. No 
fim desse ano começa também a estudar com Costa Campos na 
“Primo Canto Associação Cultural”, com a qual se apresenta 
regularmente em palco e onde descobre a estética vocal, musical 
e cénica que o acompanharia sempre. É neste período que 
apresenta o seu primeiro recital a solo no Museu da Música, 
arrebatando o público com as suas interpretações apaixonadas 
mas sempre musicalmente rigorosas e exímias.

120 minutos (aprox.) ~ 25 € (por casal) ~ M/16
Requer inscrição prévia: cinereservas@cm-loule-pt / 289414604
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~ MÚSICA ~
15 fevereiro 2019 — sexta-feira — 21h30 

ANTÓNIO ZAMBUJO 
DO AVESSO

“Há o direito e o avesso. A cara e a coroa. O Yin e o 
Yang. Depois, felizmente para nós todos, há aqueles 
que, por talento e convicção, por mérito e trabalho, 
nos vão demonstrando que o mundo não avança a 
preto e branco mas a muitas cores, múltiplos tons e 
diferentes matizes, e que as pontes e as sínteses são 
possíveis e recomendáveis. António Zambujo ganhou 
lugar destacado entre estes arquitetos, recusando 
sempre – por instinto, por crença e por necessidade 
artística – ficar confinado a um estilo, a uma escola,  
a um género. Na sua cadência própria, vai desenhando 
um património amplo e próprio que, como Do Avesso 
vem reafirmar em pleno, funciona em open space, sem 
compartimentos acanhados e com uma comunicação 
total e natural entre todos os cantos da casa. Basta 
que se atente, a título de exemplo, em canções novas 
que levaram o cantor a recorrer a uma orquestra, a 
Sinfonietta de Lisboa, e noutras em que opta pelo 
acompanhamento de um só instrumento, seja o piano 

ou a guitarra acústica. Ora, um dos aspetos saudáveis e 
distintivos deste percurso, só na aparência paradoxal, 
está nisto – quanto mais diversifica os seus alvos de 
interesse, quanto mais anula fronteiras de estereótipo, 
de formatação, mais António Zambujo vinca a sua 
personalidade musical, que se estende muito para lá da 
voz, em si mesma inconfundível.”

João Gobern

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



38

Continuamos a apostar em trazer a Loulé figuras de 
referência ligadas ao mundo da Cultura e das Artes, 
dando a conhecer os seus percursos, experiências, 
projetos em curso e perspetivas. A professora 
universitária e gestora cultural Maria Cabral é a 
nossa primeira convidada desta temporada, vindo 
falar do papel das orquestras regionais e do seu novo 
enquadramento legislativo, para além de outras 
reflexões sobre o panorama cultural nacional 
e o caso da região algarvia. 

Maria Cabral tem ascendência açoriana e reside 
no Algarve desde 1997. Doutorada em Ciências da 

Educação, é professora catedrática na Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do 
Algarve desde 2005.

Com mais de 30 anos de atividade docente, na 
Universidade dos Açores e na Universidade do 
Algarve, o seu currículo inclui a lecionação de 
disciplinas nas áreas das Línguas e da Cultura, 
da Formação de Professores, da Metodologia de 
Investigação, da Gestão Cultural e da Comunicação, 
em cursos de licenciatura e de mestrado. Orientou 
mais de duas dezenas de teses de Mestrado e de 
Doutoramento em Ensino de Línguas e Culturas, 

~ CONVERSAS À QUINTA ~
21 fevereiro 2019 — quinta-feira — 21h00 

MARIA CABRAL

39

assim como projetos de pós-graduação em Ciências da 
Linguagem. Enquanto investigadora, é autora de sete 
livros e tem diversos artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais.

De entre os vários cargos desempenhados na 
Universidade, além da participação na direção de 
cursos de mestrado e de doutoramento, foi diretora 
do Departamento de Educação na Universidade dos 
Açores, bem como presidente do Conselho Científico 
da FCHS e pró-reitora para a Cultura na equipa 
reitoral do Professor Doutor João Guerreiro, na 
Universidade do Algarve.

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

Em 2009 assumiu a presidência da direção da 
Associação Musical do Algarve/Orquestra Clássica do 
Sul, cargo que mantém até ao presente.
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IKOQWE é o concerto de abertura deste festival que 
quer continuar a pensar o nosso território, aliando 
o social ao cultural, o ecológico, o científico e político 
ao artístico, fazendo pontes com outras realidades 
geograficamente distantes, recorrendo ao trabalho de 
investigadores e cientistas e a criações de escritores, 
de artistas das artes visuais e de criadores das artes 
do espetáculo. Pensar o nosso território é também 
refletir sobre as obras “dos nossos”, homenagear os 
que se distinguiram no seu tempo e que ainda hoje 
são recordados pela pertinência e atualidade do seu 
legado.

Na sequência das edições anteriores, onde nos 
focámos em questões prementes e atuais, propomo- 
-nos prosseguir chamando a este festival um tema  
que atravessa os tempos – a denúncia –, o qual foi  
tratado recorrentemente na obra de um dos nossos  
mais distintos poetas populares, António Aleixo.  
Falar dele e do seu legado é refletir sobre nós, sobre  
a nossa identidade. 

Em 2019 completam-se 120 do nascimento do poeta 
e esse facto é razão mais do que suficiente para 
lembrarmos o homem e festejarmos o que nos deixou, 
à luz dos nossos dias e do que neles acontece. 

Como a ele, também a nós não nos chega entreter 
e animar. A nossa missão é cada vez mais fazer uso da 
Arte e da Cultura como instrumentos de denúncia, de 
mudança e de entendimento.

38 reflexões 10 espetáculos 2 performances  
2 workshops 3 exposições 2 colóquios 1 edição

www.encontrosdodevir.com

~ MÚSICA ~
23 fevereiro 2019 — sábado — 21h30 

ENCONTROS DO DEVIR
IKOQWE (ANGOLA/PORTUGAL)

O concerto de abertura do festival traz ao Algarve 
o projeto IKOQWE, que junta Luaty Beirão aka 
Ikonoklasta e Pedro Coquenão aka Batida (Angola/ 
/Portugal). 

Para quem gosta de traduzir tudo em equações 
simples: Rapper Ikonoklasta tornado icónico e ativista 
popular como Luaty Beirão + Pedro Coquenão, 
retornado que nunca cá tinha estado, eventualmente 
reconhecido artisticamente como Batida = IKOQWE.
Para o simplista: mais dois a fazerem rimas e batidas.
Para o geográfico: entre Angola, Portugal e o resto do 
planeta.
Para o jornalista sem vocação: copy/paste de links 
abaixo.
Ikonoklasta Batida.
Para os partidos: sem filiações. Vivam as associações, 
a iniciativa civil e o pensamento crítico.
Para as redes e os arrastões media os tópicos são: 
Iniquidades, Identidades, Migrações, Contas mal 
feitas, Neo-Colonialismo, Cumplicidades. 

Amor e a Utopia, como o futuro.
Sobre o género: cada um com o seu próprio.
Para todos os restantes: cócegas no cérebro, libertação 
do baixo ventre, punho cerrado, coração aberto 
e quente.
Disco gravado, em fase de mistura.
Show encenado com a direção de arte do P. 
Coquenão.

Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada por Ministério 
da Cultura/Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada 
por 365 Algarve/Turismo de Portugal, Câmara Municipal de 
Faro, Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal de Loulé  
Parceiros media: jornal “barlavento”, RUA FM

60 minutos ~ 5 € ~ M/10
every day counts
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~ DANÇA ~
26 a 27 fevereiro 2019 — terça a quarta-feira 

(sessões para escolas)

NOCTURNO 
JOANA GAMA E VICTOR HUGO PONTES

~ DOS SABORES DA CULTURA ~
28 fevereiro 2019 — quinta-feira — 21h00 

MARCO MARTINS

Na imaginação das crianças, a noite é talvez o 
primeiro dos grandes mistérios. As sombras, o escuro, 
o silêncio, os barulhos da rua e os movimentos na casa 
propiciam pensamentos fantasiosos, muitos medos, 
algum fascínio. Alicerçado num trabalho com escolas 
em diversas fases da criação, Nocturno inspira-se em 
muitas noites possíveis – na aldeia e na cidade, ao 
relento ou em abrigos improváveis. Diferentes sons 
e experiências, com ou sem estrelas, mas sempre sob 
o mesmo céu escuro.

Co-criação: Joana Gama e Victor Hugo Pontes  / Direção 
e cenografia: Victor Hugo Pontes / Interpretação: Joana Gama, 
João Santiago e Victor Hugo Pontes / Composição musical: João 
Godinho / Desenho de luz e direção técnica: Wilma Moutinho 

Mais uma vez celebramos no nosso palco os 
prazeres do espírito e do corpo, com uma tertúlia 
intimista e descontraída (a que não falta a dimensão 
gastronómica) em que o convidado é desafiado 
a revisitar as múltiplas facetas do seu percurso 
profissional, numa boa conversa com convidados 
especiais, momentos de música ao vivo, projeção de 
imagens e muitas histórias e curiosidades.

Baixista e compositor, Marco Martins regressa ao 
Algarve em finais de 2017 após uma estadia de cinco 
anos em Paris, viagem que deu origem ao grupo 
Marco Martins Quintet e ao seu primeiro disco de 
originais intitulado Roadbook. O nosso convidado 
reside atualmente no concelho de Loulé, co-fundou 
a associação Mákina de Cena e lidera o grupo Marco 
Martins Quartet e o projeto “The West Sessions”.
A nível académico, frequenta o mestrado em Jazz 
Performance da Escola Superior de Música de Lisboa. 

45 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06 120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

Sonoplastia: Suse Ribeiro e João Godinho / Desenho de som: 
Suse Ribeiro / Maquinaria de cena: Filipe Silva / Adereços 
(aranhas): Emanuel Santos / Direção de produção: Joana Ventura  
Assistência de produção: Mariana Lourenço / Apoio à residência: 
Centro Cultural Vila Flor / Co-produção: Nome Próprio, São 
Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal do Porto Rivoli, Campo 
Alegre e CCB – Fábrica das Artes

A Nome Próprio é uma estrutura residente no Teatro Campo 
Alegre, no âmbito do programa Teatro em Campo Aberto, e tem  
o apoio do Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes

É licenciado em Interpretação Jazz – Baixo Elétrico 
pela Universidade de Évora e conta igualmente com 
um curso profissional de Gestão e Produção de 
Espetáculos ministrado pelo Fórum Dança. 

Ao longo da sua carreira fundou e integrou vários 
projetos musicais, como Marco Martins Project, 
Flajazzados e Viviane, entre outros, bem como 
formatos interdisciplinares, casos de “Ardente”, 
produzido pela ACTA – A Companhia de Teatro 
do Algarve, “Paris Praia do Hawai” de Madalena 
Victorino e Gonçalo Amorim, e “Público x Lorca” 
de Matilde Javier Ciria, apoiado pela Iberescena. 

Tem atuado em diversos clubes, auditórios e festivais 
de jazz e world music de renome, destacando-se 
ainda a sua atividade docente em Faro, Tavira e Paris. 
Atualmente, leciona Baixo Elétrico no Conservatório 
d’Artes de São Brás de Alportel.



01 MAR  |  MÚSICA  |  Cristina Branco 

03 MAR  |  MÚSICA  |  Concertos para bebés

07 A 09 MAR  |  TEATRO  |  Tanto Mar – Festival Internacional de Artes
Performativas de Loulé

15 MAR  |  DANÇA  |   Companhia Olga Roriz

16 MAR  |  TEATRO  |  Cenários – XIV Mostra de Teatro do Concelho de Loulé 

17 MAR  |  MÚSICA  |  Nelson Conceição

23 MAR  |  DANÇA  |  encontros do DeVIR

24 MAR  |  MÚSICA  |  Orquestra Filarmónica Portuguesa

29 A 30 MAR  |  TEATRO  |  Banda Sonora 

31 MAR  |  MÚSICA  |  FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve 
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~ MÚSICA ~
01 março 2019 — sexta-feira — 21h30 

CRISTINA BRANCO
BRANCO

Branco, o novo disco de Cristina Branco, lançado em 
fevereiro de 2018, foi recebido da melhor maneira pela 
crítica: enquanto Gonçalo Frota (Público) afirma que 
a cantora matou a sua solenidade, Ana Patrícia Silva 
(Time Out) fala de um casamento feliz entre grandes 
autores e uma das mais belas vozes portuguesas, ao 
passo que Alexandra Carita (Expresso) destaca-o como 
um disco simultaneamente feliz, alegre e melancólico. 

Repertório refinado, poetas e letristas atuais, 
instrumentistas exímios (o trio formado por Bernardo 
Couto na guitarra portuguesa, Bernardo Moreira no 
contrabaixo e Luís Figueiredo no piano), juntamente 
com a voz marcada de Cristina Branco, fazem da 
artista uma das mais importantes personalidades da 
música portuguesa dos últimos tempos, tornando-a 
cada vez mais sinónimo de sofisticação, inovação 
e tradição. 

Segundo a própria, Branco “é o disco em que 
prometo livrar-me de qualquer preconceito, juntando 
realidades que se transformam gradualmente num 
novo-normal em que tudo é possível e as alternativas 
se revelam claras, nítidas”.

O reconhecimento notório refletiu-se no prémio 
atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, 
em 2017, para “Melhor Disco”, referente ao álbum 
Menina, bem como a nomeação para Globo de Ouro 
na categoria de “Melhor Intérprete Individual”. 
Os espetáculos por toda a Europa multiplicam-se 
(de Espanha a Holanda, da Dinamarca à Suécia) e 
indicam que a designação “fado-jazz” vem ganhando 
cada vez mais sentido. 
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~ MÚSICA ~
03 março 2019 — domingo — 10h00 e 11h30

CONCERTOS PARA BEBÉS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

Tema: A Luísa e os bebés
Convidada: Luísa Sobral

Mmmmm
Mmmmmmmm

Quando a Luísa canta não são só os bebés que se 
aninham nas suas canções. A sua voz conta de nós 
e embala-nos com o carinho de mãe, de todas as 
mães. E ali nos deleitamos a vê-la de guitarra na mão 
e bebés que gatinham em seu redor. 

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

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

Procuram-na atraídos pelo seu mundo interior, 
delicado, intenso e simples. Como só os grandes 
sabem fazer, a Luísa oferece-nos o melhor e mais 
precioso da vida em forma de canção, e os bebés 
percebem isso.

Yábabábabá
Yába Yábabááááá
Mmmmmmm
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A folha de medronho, em co-produção com a Câmara 
Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano, apresenta 
a 1.ª edição de um festival que pretende privilegiar 
a relação com grupos e criadores portugueses 
instalados fora da macrocefalia da “cidade grande”, 
que desenvolvem trabalho substancial e inovador, 
assim como projetos oriundos de países onde o 
português é a língua oficial. Ao mesmo tempo, 
intenta-se transformar o Tanto Mar em interface 
para a circulação de espetáculos em Portugal, assim 
como projetar Loulé como futuro centro das “artes 
performativas dos países falantes de português”. 

07 março |  21h30 
Kangalutas, pelo GTO/folha de medronho  
(Guiné-Bissau/Portugal) 

Drama e comédia misturam-se nesta peça que nos 
leva a revisitar uma faceta pouco (re)conhecida de um 
passado ainda presente, vivido por muitos guineenses 
e portugueses. Embaralhando fatos e memórias (reais 

08 março |  21h30 
2 Estranhos, pela Companhia CriArTeatro (Mindelo, 
Cabo Verde)

Marido e Mulher. Um casal. Eles estão em busca de 
uma igreja chamada “Some Dor”, que fica numa rua, 
desconhecido, o cemitério é único que identifica 
(pelo cheiro do cemitério). “Some Dor” é a única 
igreja que existe neste lugar que é isolado do mundo, 
onde ninguém sabe onde é e nem como chegar. Eles 
chamam-se apenas Marido e Mulher e comportam- 
-se como se não fossem desse mundo ou dessa época. 
Vestem-se de molambos, são deformados, estranhos 
no modo de ser e praticam atos de muita crueldade  
e são indiferentes a isso. O motivo de quererem chegar 
a essa igreja é para casar, apesar de já viverem juntos 
há 10 anos.

Texto original: Adilson Spínola / Dramaturgia e encenação: 
Adilson Spínola / Assistente: Fred Fortes / Intérpretes: Christie 
Giselle, Roberto Fortes / Figurinos: Coletivo / Sonoplastia: 
Adilson Spínola, Dy Fortes / Comunicação: Cibel Delgado   
Produção: Admilson Fortes, Helena Teixeira / Técnica: Admilson 
Fortes, Adilson Spínola

60 minutos ~ 5 € ~ M/16 

09 março |  21h30 
Desmontagem “Evocando os mortos — Poéticas da 
Experiência”, pela Tribo de Atuadores “Ói Nóis Aqui 
Traveiz” (Brasil)

A desmontagem “Evocando os mortos – Poéticas 
da experiência” refaz o caminho do ator na criação 

e fictícias), deles fazendo uma trama tecida em torno 
das vicissitudes do amor, feridas do passado e conflitos 
de interesses, pretende-se com este espetáculo 
convidar à análise do quotidiano de um país à procura 
de si próprio e trazer à tona a natureza humanista 
do que devem ser as relações entre povos e cidadãos, 
longe do espetro da dominação, da intolerância e da 
discriminação racial.

Texto: Abdulai Sila / Adaptação, dramaturgia, encenação  
e direção artística: João de Mello Alvim / Assistência ao 
encenador: Edilta da Silva Dias / Interpretação: Alexandra Diogo, 
Edilta da Silva Dias e Elsa Maria Ramos Gomes / Direção de 
produção: José Carlos Lopes Correia / Assistente de produção: 
Vladimir Mário Vieira / Cenário e figurinos: Domingos da Silva 
e João de Mello Alvim / Recolha de sons: Mamadú Cabiro Djá  
Banda sonora: Mário de Oliveira e Elsa Maria Ramos Gomes  
Fotografia, cartaz e programa: José Luís Aguilar / Vídeo: Atcho 
Express / Direção de cena: Edilta da Silva Dias

75 minutos ~ 5 € ~ M/12

de personagens emblemáticas da dramaturgia 
contemporânea. Constitui um olhar sobre as 
discussões de Género, abordando a violência contra 
a mulher nas suas variantes, questões que passaram  
a ocupar centralmente o trabalho de criação da Tribo 
de Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz”.

Seguindo a linha de investigação sobre teatro ritual de 
origem artaudiana e performance contemporânea, 
a desmontagem de Tânia Farias propõe um mergulho 
num fazer teatral onde o trabalho autoral do ator 
condensa um ato real com um ato simbólico, 
provocando experiências que dissolvam os limites 
entre arte e vida, e ao mesmo tempo potencializem 
a reflexão e o autoconhecimento.

Desvelando os processos de criação de diferentes 
personagens, criadas entre 1999 e 2011, a atriz deixa 
ver quanto as suas vivências pessoais e do coletivo 
Tribo de Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz” atravessam 
os mecanismos de criação. Através da ativação da 
memória corporal, a atriz faz surgir e desaparecer 
as personagens, realizando uma espécie de ritual 
de evocação dos seus mortos para compreensão dos 
desafios de fazer teatro nos dias de hoje.

Criação da atuadora Tânia Farias a partir de quatro personagens 
de espetáculos da Tribo de Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz” 
Conceção e interpretação: Tânia Farias / Produção: Tribo de 
Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz”

90 minutos ~ 5 € ~ M/16

~ TEATRO ~
07 a 09 março 2019 — quinta-feira a sábado

TANTO MAR — FESTIVAL INTERN. DE ARTES
PERFORMATIVAS DE LOULÉ

FOLHA DE MEDRONHO — ASSOCIAÇÃO DE ARTES PERFORMATIVAS
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O festival inclui ainda várias atividades paralelas a desenvolver em diferentes espaços. Ver programa completo em: www.facebook.com/medronhoartes/
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“Revisita o universo de Ingmar Bergman numa 
celebração do seu nascimento e da sua obra. 
A dança, o teatro e o cinema à procura de um  
outro lugar.

A 14 de julho de 1918 nascia Ingmar Bergman. Poucos 
realizadores conseguiram encontrar profundidade no 
interior do ser humano. 
Os seus sonhos cheios de pesadelos foram a base 
inspiradora de muitos dos seus filmes, nos quais 
espaço e tempo se desvanecem do real. 
A impossibilidade de comunicação, a religião 
e a morte são as temáticas mais obsessivas de 
Bergman. No entanto, o que é mais importante na 
vida do realizador é a comunicação que conseguimos 
com outros seres humanos: sem isso estaríamos 
mortos. A redenção, por vezes, aparenta ser o amor, 
mas sempre que as personagens parecem perceber 
isso, a luz é retirada do ecrã. Apesar de lhe interessar 
qualquer ser humano, seja homem ou mulher, 
Bergman não esconde gostar mais de trabalhar 

com mulheres, afirmando que são melhores atrizes, 
talvez porque têm uma relação mais aberta com a sua 
reflexão. A verdade é que as mulheres de Bergman não 
são um mito, elas existem em todo o seu esplendor 
e complexidade. As referências são esmagadoras, 
tanto na quantidade como na dificuldade de análise 
e interpretação de cada personagem. É nessa visão do 
realizador que nos iremos inspirar, nesses homens e 
mulheres assustadoramente reais, na solidão em luta 
constante com o interior.

A meio da noite, sendo um espetáculo que se propõe 
abordar a temática existencialista do encenador 
e cineasta Ingmar Bergman, é simultaneamente 
uma peça sobre o processo de criação numa procura 
incessante de si próprio e dos outros.

Sete intérpretes encontram-se para partilhar as 
suas pesquisas sobre a obra do realizador e criarem, 
coletiva ou individualmente, cenas que possam 
integrar um futuro espetáculo. 

~ DANÇA ~
15 março 2019 — sexta-feira — 21h30 

COMPANHIA OLGA RORIZ
A MEIO DA NOITE

À volta de uma mesa/ilha fecham-se nos seus 
pensamentos, mergulhados nos computadores, 
nos livros, nos vídeos. Tudo nasce desse huis clos 
de criação: o som, a luz, as imagens, as ações e 
contradições, dramas, pesadelos e fantasmas. 
As camadas de representação acumulam-se, criando 
tramas dramatúrgicas onde se mistura a mentira com 
a verdade dos factos.

A meio da noite é uma profunda homenagem 
a Ingmar Bergman, aos atores dos seus filmes e aos 
intérpretes desta Companhia.”

Olga Roriz

Direção: Olga Roriz / Intérpretes: André de Campos, Beatriz Dias, 
Bruno Alexandre, Bruno Alves, Catarina Câmara, Francisco Rolo, 
Rita Calçada Bastos / Banda sonora: Johann Sebastian Bach, Erik 
Satie, Primal Scream, Michelle Gurevich, Franz Schubert, Frédéric 
Chopin, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Dolf van der Linden, Erhard 
Bauschke, Giovanni Fusco, Jefferson Airplane, excertos sonoros 
do filme Metropolis (1927) de Fritz Lang, Persona (1966) de Ingmar 
Bergmar e entrevista a Ingmar Bergman / Seleção musical: Olga 
Roriz, João Rapozo e intérpretes / Cenografia e figurinos: Olga 
Roriz e Ana Vaz / Desenho de luz: Cristina Piedade / Vídeo: Olga 
Roriz e João Rapozo / Desenho de som: Sérgio Milhano / Apoio 
dramatúrgico: Rita Calçada Bastos / Apoio vocal: João Henriques 
Tradução e elocução em Sueco: Birte Lundwall / Assistente de 
ensaios: Ricardo Domingos / Assistente de cenografia e figurinos: 
Rita Osório / Fotografia: Alípio Padilha / Montagem gráfica: Paulo 
Teixeira / Pós-produção áudio e vídeo: João Rapozo / Montagem 
e operação de luz: João Chicó/Contrapeso / Montagem e operação 
de som: Ponto Zurca

Companhia Olga Roriz
Direção: Olga Roriz / Produção e digressões: António Quadros 
Ferro / Gestão: Magda Bull / FOR Dance Theatre e Residências: 
Lina Santos
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80 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável
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~ TEATRO ~
16 março 2019 — sábado — 16h00 às 23h00

CENÁRIOS
XIV MOSTRA DE TEATRO DO CONCELHO DE LOULÉ

~ MÚSICA ~
17 março 2019 — domingo — 17h00

NELSON CONCEIÇÃO
DESCOBRINDO-ME

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

Os espetáculos a apresentar pelas várias companhias 
participantes – criações originais concebidas 
especificamente para a sua estreia na Mostra – têm 
lugar no Cine-Teatro (a partir deste ano num mesmo 

Descobrindo-me é um disco desejado há muito por 
Nelson Conceição. Todavia, a sua dedicação a outras 
causas musicais – como o ensino, com mais de 100 
prémios obtidos através dos seus alunos; a recolha 
e recuperação do património imaterial relacionado 
com os seus antepassados, sendo o coordenador do 
projeto “Terra de Acordeão” e gravando inclusiva-
mente a maioria dos grandes nomes nacionais do 
acordeão no seu estúdio; a colaboração profunda 
em tradições como as Charolas; como elemento 
integrante de projetos de diferentes áreas e contextos 
musicais quer na área mais popular como as “Moças 
Nagragadas”, quer numa vertente mais vanguardista 
como o “Mito Algarvio Ensemble – Cyneticum” sob 
a direção de João Frade – fez com que este trabalho só 
agora se torne uma realidade. 

Por outro lado, todas essas experiências foram 
enriquecedoras para que este álbum tenha diferentes 
influências, sendo maioritariamente constituído por 
temas originais elaborados ao longo dos últimos anos
e até premiados internacionalmente como “A moça que 
gostava da Amália” ou “O Amigo de Alcobaça”. 

5 € (Cine-Teatro Louletano) / Entrada gratuita (freguesias) ~ Público em geral

dia em formato de maratona teatral) e em vários 
espaços das freguesias do concelho, disseminando 
e descentralizando assim a oferta cultural camarária 
no sentido da criação de novos públicos e de conso-
lidação dos já habituais seguidores da prática teatral. 

Ver programa específico

Oriundo de Bordeira, uma localidade pródiga em 
grandes acordeonistas, este disco traduz as inspirações 
e vivências musicais de Nelson Conceição desde 
a sua infância até ao presente com uma diversidade 
de géneros musicais que permite uma simbiose entre 
antepassados e contemporâneos, explorando relações 
entre fado e tango, corridinho e música erudita, ou 
ainda tradições/charolas e jazz manouche/gipsy. 

Aliado a algum virtuosismo e improviso, este trabalho 
pretende trazer sobretudo uma reflexão emocional 
e profunda sobre factos e momentos que atearam a 
criação musical de temas com muito significado como 
“O último Adeus”, dedicado à sua avó materna, ou 
“Histórias de um criador”, em homenagem a João Barra 
Bexiga, entre outros. 

Direção artística: Nelson Conceição / Intérpretes: Nelson 
Conceição (acordeão), Cláudio Sousa (guitarra), Jan Pipal (violino) 
e outros convidados

75 minutos (aprox.) ~ 5 € ~ M/06
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Material Men redux, de Shobana Jeyasingh, aclamado 
pela crítica, é um espetáculo que explora, de forma 
dinâmica e comovente, a violência da perda e da 
criação de novas formas de pertença e integração. 
Um dueto virtuoso para dois bailarinos, artistas da 
diáspora indiana, que escolheram dançar de forma 
muito diferente. Os contrastes de estilo, entre a dança 
clássica indiana e o hip-hop, são os pontos de partida 
para uma exploração dinâmica do ritmo, do lugar 
e da história partilhada. Este trabalho apresenta uma 
banda sonora original composta pela australiana 
Elena Kats-Chernin e sonoplastia de Leafcutter John.

“…maravilhosamente intenso… a duplicidade entre 
clareza e complexidade, contraste e conexão, no seu 
estado puro.” (The Guardian) 
“…talentoso, alternando entre a força e a 
sensibilidade…” (The Times)
 “A dança de Bahoran e Subramaniam... produz  
uma tensão verdadeiramente cativante. A ovação  
e o entusiasmo do público confirmam-no.”  
(Asian Culture Vulture)

A Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a direção 
do maestro Tobias Gossmann, apresenta a pianista 
sueco-japonesa Fuzjko Hemming, num grande 
concerto sinfónico. Serão interpretadas obras de 
Mozart e Beethoven.

PROGRAMA

W. A. Mozart (1756-1791), Concerto para Piano n.°21 
em Dó Maior, K. 467
L. V. Beethoven (1770-1827), Sinfonia n.°4 em Si Bemol 
Maior, Opus 60 

Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira 
e Augusto Trindade, a Orquestra Filarmónica 
Portuguesa é formada por um conjunto de músicos 
de elevado padrão artístico. Os músicos são artistas 
premiados em concursos nacionais e internacionais, 
ex-integrantes da Orquestra Jovem da União Europeia 
e ainda músicos estrangeiros residentes em Portugal 
que se juntaram para criar uma orquestra que fosse 
uma referência e um símbolo de qualidade, atuando 

Conceito, coreografia e direção: Shobana Jeyasingh
Compositor: Elena Kats-Chernin / Cenografia, figurinos e vídeo: 
Simon Daw / Desenho de luz: Floriaan Ganzevoort / Música 
interpretada por Leafcutter John & The Smith Quartet
Bailarinos e co-criadores: Shailesh Bahoran, Sooraj 
Subramaniam / Vozes: Benedict Lloyd-Hughes, Shailesh 
Bahoran, Sooraj Subramaniam / Direção de produção: Sander 
Loonen / Engenheiro de som: Fred de Faye / Pesquisa de imagens: 
Jo Walton / Agradecimentos: Annie McGeoch, Dick Straker

Shobana Jeyasingh Dance é uma estrutura financiada pela Arts 
Council England, the Garcia Foundation, the Oak Foundation

Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada por Ministério 
da Cultura/Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada 
por 365 Algarve/Turismo de Portugal, Câmara Municipal de 
Faro, Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal de Loulé  
Parceiros media: jornal “barlavento”, RUA FM

em todo o território nacional. A orquestra realiza 
concertos sinfónicos, ópera e intenta criar conexões 
com outros géneros artísticos numa procura de 
desenvolvimento de eventos e espetáculos criativos.

Desde a sua fundação, a Orquestra Filarmónica 
Portuguesa assentou a sua atividade em valores sólidos 
e princípios humanos que se refletiram na criação 
de uma marca que pretende valorizar o elemento 
humano, baseando-se na autenticidade das relações 
artísticas. 

Pertencer à família da Orquestra Filarmónica 
Portuguesa significa partilhar valores, promover a 
troca de ideias e integrar um espaço de fomento à 
criatividade. É uma aposta no espírito de equipa, 
no pensamento crítico, na inteligência coletiva, no 
respeito pela diversidade e ainda na ousadia e auto-
superação.

~ DANÇA ~
23 março 2019 — sábado — 21h30

ENCONTROS DO DEVIR
SHOBANA JEYASINGH DANCE (ÍNDIA/INGLATERRA)

~ MÚSICA ~
24 março 2019 — domingo — 17h00

ORQUESTRA FILARMÓNICA
PORTUGUESA

60 minutos ~ 5 € ~ M/10
every day counts

90 minutos (com intervalo) ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável
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~ TEATRO ~
29 a 30 março 2019 — sexta-feira a sábado — 21h30

BANDA SONORA
UMA CRIAÇÃO DE RICARDO NEVES-NEVES E FILIPE RAPOSO

Numa floresta de terror – com a orquestra ao fundo, 
na montanha – vivem três meninas órfãs, de 8, 12 
e 16 anos: as primeiras macrocéfalas e cheias de 
curiosidade científica, as segundas obcecadas pelas 
regras sociais e filhas de um rei da Mesopotâmia, as 
terceiras tão volumosas que sentenciaram a morte da 
mãe com o seu nascimento. 

São três meninas a seis vozes. 
Os três pares de atrizes, com semelhanças físicas 
e tímbricas, povoam o palco num universo ligado ao 
cinema de terror e aos contos tradicionais infantis 
mais negros.

Entre o nonsense, o delírio e a inocência extravagante, 
em forte ligação a uma essência musical, rítmica e 
polifónica, percorremos um caminho pela floresta 
desde a dissecação de sapos até à secreta introdução 
ao tabagismo.

Concerto de abertura do festival
Grandes Períodos da História da Música
O Romantismo

No primeiro concerto dedicado aos grandes períodos 
da História da Música, vamos abordar o Romantismo. 
Marcada pelo lirismo e pela emoção, a fase romântica 
retrata frequentemente o drama humano, os amores 
trágicos e os ideais utópicos. 

Um excelente exemplo disto na música foi toda 
a produção do compositor russo Tchaikovsky. 
A “Quinta Sinfonia”, hoje considerada uma das suas 
melhores obras, teve na estreia, em 1888, uma fraca 
receção por parte do público e da crítica, contribuindo 
bastante para o agudizar do estado depressivo do 
compositor. A Orquestra é dirigida pelo maestro 
convidado Maxime Tortelier. 

Texto e encenação: Ricardo Neves-Neves / Composição e 
orquestração: Filipe Raposo / Elenco: Ana Valentim, Joana 
Campelo, Márcia Cardoso, Rita Cruz, Sílvia Figueiredo e Tânia 
Alves com Orquestra Académica Metropolitana / Maestro: 
Cesário Costa / Direção vocal: João Henriques / Sonoplastia: 
Sérgio Delgado / Desenho de luz: Pedro Domingos / Cenografia: 
Henrique Ralheta / Assistente de cenografia: Sebastião Soares 
Figurinos: Rafaela Mapri / Assistente de figurinos: Madalena 
Sabino / Confeção de guarda-roupa: Ana Sabino Atelier e 
Mónica Félix / Caraterização: Cidália Espadinha / Assistentes de 
caraterização: Beatriz Pessoa, Bruno Saavedra, Dennis Correia, 
Márcia Filipe e Mariana Capinha / Coreografia e movimento: 
Sónia Baptista / Fotografias: Alípio Padilha / Assistência de 
encenação: Rafael Gomes / Segundos assistentes de encenação: 
Cristiana Simões, Diana Matias e Solange Brás / Produção/ 
/Comunicação: Mafalda Simões
Uma co-produção São Luiz Teatro Municipal, Cine-Teatro 
Louletano e Teatro do Eléctrico

Teatro do Eléctrico é uma estrutura financiada por Ministério da 
Cultura/Direção-Geral das Artes e Município de Loulé

O “Concerto para Violoncelo”, de E. Elgar, foi uma das 
últimas obras do compositor britânico que, apesar de 
ter sido criada já no século XX (1919), pode considerar- 
-se uma das últimas obras-primas do espírito 
romântico, ainda que a sua estreia tenha sido também 
um fracasso. Contará com o violoncelista Jed Barahal 
(Estados Unidos da América) como solista convidado.
 
Organização: Orquestra Clássica do Sul / Direção de produção: 
Ana Paula Norte / Assistentes de produção: Rogério Oliveira 
e Maksym Korobkin / Fotografia: Sara Nascimento / Apoio: 365 
Algarve/Turismo de Portugal e Câmara Municipal de Loulé/Cine-
-Teatro Louletano

60 minutos ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/14
Cartão de Amigo aplicável 80 minutos ~ 15 € ~ M/06

~ MÚSICA ~
31 março 2019 — domingo — 17h00

FIMA — FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DO ALGARVE 

ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL E ACADEMIA OCS

every day counts



05 ABR  |  DANÇA  |  encontros do DeVIR 

07 ABR  |  MÚSICA  |  Concertos para bebés

12 A 14 ABR  |  MULTIDISCIPLINAR  |  Som Riscado – Festival  

de Música e Imagem de Loulé  

18 ABR  |  MÚSICA  |  III Festival Internacional de Piano do Algarve

20 ABR  |  MÚSICA  |  IX FiTUALLE – Festival Internacional da Tuna 

Universitária Afonsina de Loulé

24 ABR  |  MÚSICA  |  Sam The Kid & Mundo Segundo com  

Napoleão Mira

27 ABR |  TEATRO  |  Confissões de um coração ardente

30 ABR  |  MULTIDISCIPLINAR  |  40 anos de Casa da Cultura  

de Loulé
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Stepping Stones, por Redouan Ait Chitt e Jeroen 
van der Linden

É um dueto criado a dois que traduz o percurso 
destes bailarinos que se distinguem pela sua 
fisicalidade. A cumplicidade é o trampolim que lhes 
tem permitido ultrapassar com sucesso os desafios 
inerentes a um percurso que funde a dança urbana e 
a dança contemporânea. Esta criação contou com a 
colaboração de Ed Wubbe, diretor artístico do Scapino 
Ballet Roterdam.

Coreografia e interpretação: Redouan Ait Chitt e Jeroen van 
der Linden / Com a colaboração de Ed Wubbe (Scapino Ballet) 
Música: Pensees – Walkmoon / Gidge – Huldra / Figurinos: 
Jorrien Schoneveld / Desenho de luz: Egbert Mellema 
Co-produção: Holland Dance

A moment, por Sabine Molenaar

É um fragmento da performance a solo “Almost alive”. 
Sabine Molenaar examina o que acontece quando 
fechamos os olhos e os ouvidos. Descobre que existem  
imagens no interior das suas pálpebras e que sons 
e vozes ecoam nas cavidades da sua cabeça. É um lugar 
de desorientação mas também de segurança e calma.

“…Através de torções complexas o corpo decompõe-se, não para 
se tornar num número de circo mas para nos introduzir formas 
hipersensíveis, esculturas humanas em constante transformação. 
(…) A ideia de corpo desaparece, as imagens resultantes da sua 
introversão permanecem humanas e pessoais” 

Mirjam van der Linden, in Volkskrant NL

“…Sabine Molenaar descarta todas as formas de reconhecimento 
e expetativa, o seu corpo maleável é inimitável e absolutamente 
livre. Mesmo com os olhos fechados é tão fascinante como 
intérprete e coreógrafa que o espetador fica completamente 
rendido.”

Marcelle Schots, in Theaterkrant NL

~ DANÇA ~
05 abril 2019 — sexta-feira — 21h30 

ENCONTROS DO DEVIR
REDOUAN AIT CHITT E JEROEN VAN DER LINDEN  (HOLANDA) 

SABINE MOLENAAR (BÉLGICA) 
CHEY JURADO (ESPANHA)

Conceito, coreografia e interpretação: Sabine Molenaar 
Música: Jochem Baelus / Luz: Marcel Slagter / Produção: 
Sandman / Tour manager: Kosmonaut and DansBrabant 

A moment integrou a iniciativa Krisztina’s Keuze 2, de 
Krisztina de Châtel, uma co-produção de De Châtel sur Place, 
Dansateliers and DansBrabant

Aqua, por Chey Jurado

Espetáculo criado em 2016 por Chey Jurado, premiado 
bailarino a nível internacional, o qual cruza as danças 
urbanas e a dança contemporânea. Este solo, que 
tem vindo a ser apresentado por todo o mundo, vive 
da fisicalidade do intérprete e permite ao espetador 
submergir-se nas diferentes maneiras de decifrar o 
elemento-água através do movimento.

Coreografia e interpretação: Chey Jurado

Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada por Ministério 
da Cultura/Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada 
por 365 Algarve/Turismo de Portugal, Câmara Municipal de 
Faro, Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal de Loulé  
Parceiros media: jornal “barlavento”, RUA FM

5 € (para o conjunto dos três espetáculos) ~ Público em geral
every day counts
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~ MÚSICA ~
07 abril 2019 — domingo — 10h00 e 11h30

CONCERTOS PARA BEBÉS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

~ MULTIDISCIPLINAR ~
12 a 14 abril 2019 — sexta-feira a domingo 

SOM RISCADO 
FESTIVAL DE MÚSICA E IMAGEM DE LOULÉ

Tema: Uma família em concerto
Convidados: Solistas Musicalmente

Óóbááá
Biababiababá

Em 2018 celebrámos 20 anos de Concertos para Bebés, 
porque em 1998 os intérpretes que fi zeram a estreia 
deste projeto haviam acabado de ser pais.

Hoje, os bebés cresceram e alguns deles são já solistas 
convidados desta grande família MUSICALMENTE. 
Em abril decidimos fi car só em família e relembrar 

O Som Riscado é um festival que fomenta 
cruzamentos e diálogos criativos entre a música de 
cariz experimental e o(s) universo(s) da imagem 
e das artes visuais (desenho, fotografi a, cinema, arte 
digital/imagem animada, entre outras), bem como 
abordagens exploratórias em torno da arte sonora.
 
Em 2019 o festival regressa para a sua 4.ª edição, 
procurando consolidar o seu conceito e principais 
linhas programáticas com a apresentação de 
concertos e performances, exposições e instalações 
interativas, e ainda das componentes refl exiva 
e formativa. 

alguns dos maiores êxitos deste clã, com Monteverdi, 
Bach e Mozart sempre presentes, mas também 
alguns dos temas dos Naragonia, da música antiga e 
tradicional portuguesa, e dos improvisos com papás 
e mamãs.

Olha alííííííí
Yáááám Pá Pámmmm

Privilegia-se, mais uma vez, o reforço das propostas 
interdisciplinares dirigidas aos mais pequenos 
e famílias, continuando ainda um pensamento crítico 
sobre o território louletano numa espécie de escuta 
visualizável que questiona o papel dos sons no seu 
contínuo passado-presente-futuro e no imaginário 
afetivo e simbólico da comunidade.

Tendo o Cine-Teatro Louletano e o Auditório do Solar 
da Música Nova como epicentros, o Som Riscado 
envolve vários espaços da cidade nas suas atividades, 
bem como diversos parceiros institucionais do 
concelho e da região.

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

Ver programa específi co
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~ MÚSICA ~
18 abril 2019 — quinta-feira — 21h30

III FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PIANO DO ALGARVE

MÁRIO LAGINHA E QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS

~ MÚSICA ~
20 abril 2019 — sábado — 21h30

IX FITUALLE
FESTIVAL INTERNACIONAL DA TUNA UNIVERSITÁRIA AFONSINA DE LOULÉ

O Maestro Armando Mota é o responsável pela 
encomenda ao seu amigo e colega Mário Laginha 
do concerto para piano e orquestra. Embora sempre 
com uma agenda preenchida, a perseverança e a 
determinação do maestro têm conseguido que Mário 
Laginha vá escrevendo algumas obras.

A escolha de um quarteto de cordas é algo fora 
do mundo habitual de Mário Laginha, o Jazz. 
É portanto um desafio e algo que o pianista nunca 
escreveu. Em Loulé, terra da mãe do compositor, será 
então a estreia mundial da nova obra de Laginha com 
a participação do Quarteto de Cordas de Matosinhos. 

Este festival conta já com oito edições que decorreram 
entre os anos de 2000 e 2018. Deram origem a um 
CD e a quatro DVD. Regressa novamente neste ano 
de 2019 para a sua 9.ª edição com o Cine-Teatro 
Louletano a receber quatro tunas a concurso, numa 
noite que se espera de muita música, boa disposição 
e espírito académico.

A Tuna Universitária Afonsina de Loulé é uma tuna 
onde os elementos pertencentes são exclusivamente 
do sexo masculino, respeitando assim a velha tradição 
do trovadorismo estudantil. Este projeto teve início 
em meados de novembro de 1999 com algumas ideias 
formadas por parte de elementos da TUNAAF – 
Tuna Académica Dom Afonso III. Essas ideias foram 
finalmente concretizadas numa reunião levada 
a cabo por cinco estudantes: Carlos Viegas, Emiliano 
Silva, Hugo Lopes, João Rodrigues e Júlio Guerreiro. 

Direção artística (do festival): Maestro Armando Mota  
Produção: Associação Artedosul / Publicidade: Frederico Barroso 
Stage manager: Marco Pereira / Gravação áudio e vídeo: Nelson 
Nunes / Projeto financiado por 365 Algarve/Turismo de Portugal 
Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano

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

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

70 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos 
M/06  |  Cartão de Amigo aplicável 3h30 ~ 5 € ~ Público em geral

every day counts
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A parceria vem de longe e moldou-se em palco. 
O norte e o sul. O Alfa e o Omega. O homem do 
segundo piso e o miúdo do sétimo céu. Um de Gaia 
e outro de Chelas.

No meio dos dois, uma história longa de dedicação 
à causa das rimas e das batidas ao ponto de ambos 
serem sinónimos de hip hop. Talvez um seja hip 
e outro hop, um yin e outro yang. Irmãos de sangue, 
irmãos de armas. Irmãos no rap, certamente.

Em segredo, ambos têm cozinhado um álbum feito a 
duas vozes e quatro mãos, do qual já são conhecidos 
quatro temas, que promete ficar para a história do 
hip hop nacional e que é certamente um dos mais 
aguardados de sempre. E compreende-se porquê!

Mundo é o homem do leme do coletivo “Dealema”, 
um dos mais empenhados membros do movimento 
que se espalhou do sul para norte e que se tornou 
língua franca nas ruas. Com o seu grupo de sempre 
gravou algumas das mais preciosas peças do puzzle 
hip hop nacional, incluindo o muito aplaudido 
Alvorada da Alma.

E depois há Sam The Kid, praticamente um sinónimo 
de hip hop, certamente um dos mais fortes símbolos 
que esta cultura gerou entre nós. Insuperável na 
arte das rimas – como Entre(tanto) de 1999 ou 
Sobre(tudo) de 2002, verdadeiros clássicos, provam 
para lá de qualquer dúvida –, Samuel Mira também 
fez escola na MPC. 

~ MÚSICA ~
24 abril 2019 — quarta-feira — 21h30 

SAM THE KID & MUNDO SEGUNDO
(COM NAPOLEÃO MIRA)

Napoleão Mira nasceu em Entradas, concelho 
de Castro Verde, em 1956. Vive no Algarve, em 
Lagoa, desde 1983. Fundou, dirigiu e colaborou em 
várias revistas e jornais. No campo musical assinou 
“Pratica(mente)” e “Slides – Retratos da Cidade 
Branca” para o aclamado disco Pratica(mente) de 
Sam The Kid, seu filho. Também com este criou 
e interpretou, para o primeiro Festival Silêncio!, 
o espetáculo “Palavras Nossas”. 

Colaborou em vários trabalhos discográficos, 
nomeadamente com Dino & The Soulmotion, Orelha 
Negra, Sir Scratch e o projeto “Hip Hop Pessoa”. 
Napoleão Mira publicou diversos livros, entre eles 
crónicas, relatos de viagens, romances. 

Nos últimos anos criou quer com o coletivo Reflect 
(Pedro Pinto/Kimahera) quer, mais recentemente, 
com o projeto “Grafonola Voadora” (com Luís 
Galrito e João Espada) vários formatos em torno da 
spoken word e dos seus cruzamentos com a poesia 
cantada e a música instrumental.  

75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável
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~ TEATRO ~
27 abril 2019 — sábado — 21h30

CONFISSÕES DE UM CORAÇÃO ARDENTE 
A PARTIR DE FIÓDOR DOSTOIÉVSKI

~ MULTIDISCIPLINAR ~
30 abril 2019 — terça-feira — 21h30

40 ANOS DE CASA DA CULTURA  
DE LOULÉ

Quem não ama aborrece-se, no sentido mais radical do 
termo. E quem se aborrece desenvolve infalivelmente as 
mais sólidas deformações da alma e do corpo.

Dostoiévski

Considerado na época “o profeta da literatura 
russa”, (a obra de) Fiódor Dostoiévski veio despertar 
a curiosidade dos leitores mais ávidos de se 
deixarem provocar a pensar e procurar respostas 
às várias questões eternas e malditas da existência 
humana. Levada por essa curiosidade e inspirada 
na complexidade caótica do universo literário 
marcadamente masculino do autor, a peça Confissões 
de um coração ardente mergulha a fundo nos seus 
romances, invocando o romantismo patente na 
sua obra. 

Para isso, e recorrendo a ambientes de grande 
subtileza, nos quais a tensão psicológica tem o lugar 

No dia em que se comemora o Dia Internacional do 
Jazz, celebramos os 40 anos de valoroso percurso da 
Casa da Cultura de Loulé, uma resiliente associação 
cultural que tem realizado um trabalho regular 
e continuado de referência no concelho de Loulé 
(e na região) nos campos das artes performativas 
e visuais, e não só. 

Com uma dinâmica que tem contribuído para uma 
entusiástica e apaixonada aproximação de várias 
gerações ao mundo artístico, a Casa da Cultura 
tem estimulado múltiplas expressões e abordagens, 
promovendo a diversidade cultural, a cidadania 
e os valores da participação e cooperação.

primordial no desenrolar da ação, o espetáculo 
explora, a partir de algumas das suas obras, 
a irracionalidade nos comportamentos dos heróis, as 
suas obsessões e os seus conflitos, traços indeléveis do 
realismo que carateriza toda a obra de Dostoiévski. 

O cruzamento destes diferentes textos permite 
a possibilidade de um jogo de ligações entre os seus 
heróis, cujo objetivo será, acima de tudo, realçar os 
temas centrais do universo do autor: o Amor, 
a procura da Felicidade a todo o custo e a Liberdade 
do indivíduo.

A partir de Fiódor Dostoiévski / Encenação: Carla Maciel  
Assistência de encenação: Teresa Coutinho / Interpretação: 
Albano Jerónimo, Gonçalo Waddington, Marco Paiva, Miguel 
Loureiro, Teresa Coutinho, Tonan Quito / Música original: 
Pedro Marques / Desenho de luz: Daniel Worm d’Assumpção  
Coordenação de produção: Manuel Poças / Co-produção: Centro 
Cultural de Belém e Cine-Teatro Louletano

Para festejar a marcante efeméride, os seus membros 
prepararam uma noite única com teatro, música, 
conteúdos audiovisuais, literatura, expressões 
plásticas e muitas memórias (vividas e imaginadas) 
no nosso palco. 

Ao mesmo tempo, e tendo em conta o dia em causa, 
é apresentada uma antevisão da próxima edição do 
incontornável Festival Internacional de Jazz de Loulé 
(o segundo mais antigo do país sem interrupções), 
que em 2019 completa a bonita idade de 25 anos. 

90 minutos (aprox.) ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12
Cartão de Amigo aplicável

2 horas ~ 5 € ~ Público em geral



03 MAI  |  TEATRO  |  Hotel Louisiana Quarto 58 

05 MAI  |  MÚSICA  |  Concertos para bebés

11 MAI  |  DANÇA  |  encontros do DeVIR

12 MAI  |  MÚSICA  |   Íris

16 A 18 MAI |  TEATRO/DANÇA  |  Abel e Amália 

16 MAI  |  CONVERSAS À QUINTA  |  Nuno Carinhas

20 A 21 MAI  |  TEATRO  |  É pró Menino e prá Menina

23 A 26 MAI  |  CINEMA  |  XII Festa do Cinema Italiano

24 MAI  |  MÚSICA  |  FIMA – Festival Internacional de Música 
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25 MAI  |  MÚSICA  |  Concerto de apresentação do festival MED

29 MAI  |  MÚSICA  |  Por terras do Zeca [tributo]

31 MAI  |  TEATRO  |  Improvável
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~ TEATRO ~
03 maio 2019 — sexta-feira — 21h30

HOTEL LOUISIANA QUARTO 58 
JOÃO SAMÕES

“O velho homem sai todos os dias do hotel por volta 
das duas e meia da tarde, sempre impecavelmente 
vestido. Na sua carteira em pele de crocodilo, um 
único cartão: o seu bilhete de identidade. Senta-se 
na esplanada do mesmo café, onde no passado se 
encontrava com os seus amigos e companheiros de 
estrada, já todos mortos ou a viver no campo, fuma 
um cigarro ou dois e almoça um prato de lentilhas. 
Depois vai dar o seu passeio diário pelo jardim, 
onde se senta a observar as mulheres belas e a 
meditar sobre a arte da vida. Vê todos os dias coisas 
extraordinárias. Já estaria certamente morto, se tivesse 
um apartamento para ficar a pensar atrás das cortinas. 
Caminhar, caminhar, caminhar para observar e 
desfrutar a vida. Mas o que pensa este homem? Como 
sopram tão fortes ventos de liberdade e revolta em tão 
monocórdica rotina?

Hotel Louisiana Quarto 58 é um retrato de Albert 
Cossery, um dos mais fascinantes escritores do século 
XX. Um homem que viveu como as personagens dos 
seus livros, acreditando que a verdadeira riqueza 
é o ócio, o culto do prazer e do tempo para a reflexão 

e contemplação da beleza e turbulência do mundo, 
e que o desprendimento de tudo o que nos ensinam, 
todos os dogmas e valores, é a condição necessária 
para cada um fazer a sua própria revolução. Mestre 
de uma literatura de combate a todas as formas de 
autoritarismo e valores hegemónicos que nos moldam 
e transformam em corpos escravizados pelos ciclos 
de trabalho, produção e consumo, e dono de uma 
singular e diletante filosofia de vida, na encruzilhada 
entre o Ocidente e o Oriente.”

João Samões

Criação, dramaturgia, cenografia, encenação: João Samões  
Texto: João Samões a partir da vida e obra de Albert Cossery  
Interpretação: Cláudio da Silva / Música: “Pablo Picasso” de 
Jonathan Richman / Desenho de luz: Anaísa Guerreiro / Direção 
técnica e operação de luz: Celestino Verdades / Direção de 
produção: João Samões e Mónia Mota / Produção: Debataberto 
Registo e edição do vídeo promocional: João Dias / Registo de 
fotografia: João Tuna / Apoio: Teatro-Estúdio António Assunção, 
Programa Gulbenkian Língua e Cultura Portuguesas  
Co-produção: Debataberto, Teatro Nacional São João

60 minutos ~ 8 € ou 6 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável
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~ MÚSICA ~
05 maio 2019 — domingo — 10h00 e 11h30 

CONCERTOS PARA BEBÉS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

Tema: Barrocos, Românticos e Ousados 
Convidados: Daniel Miguéis (violino) e Rogério 
Medeiros (violoncelo)

BááááBach
BábábabáBach

Como os bebés, abraçam-se os violoncelos 
e embalam-se os violinos. Neste concerto vamos ouvir 
os dois como solistas convidados, a solo 
e em dueto.

Os bebés gostam de os ouvir especialmente na música 
barroca, enquanto os adultos que os trazem quase 

sempre preferem os temas românticos do século XIX.
Mas como o Rogério além de violoncelista 
é compositor vamos poder ouvir algumas obras 
originais do século XXI! Siiiiiiim, aqueles sons mais 
inesperados e nada (ou muuuuito) românticos que nos 
deixam a pensar, e que deliciam todos os bebés sem 
exceção.

Mennnnnnd
Brááááááhhh
Bába

45 minutos ~ 5 € ~ crianças dos 0 aos 5 anos (lotação limitada)
Requer inscrição prévia: cinereservas@cm-loule-pt / 289414604
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~ DANÇA ~
11 maio 2019 — sábado — 21h30

ENCONTROS DO DEVIR
SAMUEL LEFREUVRE E FLORENCIA DEMESTRI (BÉLGICA)

~ MÚSICA ~
12 maio 2019 — domingo — 17h00 

ÍRIS
BALADAS 

E se essa “caixa preta” do teatro ganhasse vida 
e assumisse uma forma corporal, com livre arbítrio 
e plena de desejo, que histórias contaria?

A partir deste cenário simples, mas improvável, 
Florencia Demestri e Samuel Lefeuvre criaram 
Le Terrier, que funde dança e teatro: um mergulho no 
abismo, onde se trata mais de visões/sensações do que 
de narração. Um poema de caminhos sinuosos que 
procura distorcer a noção de corpo, de espaço 
e de tempo.

Íris é uma banda de rock com origem no Algarve 
e uma das mais antigas de Portugal. 

Estávamos em julho de 1979, quando um grupo de 
quatro rapazes resolveu formar uma banda que teve 
como intenção principal fazer e tocar boa música. 
Como tantas outras bandas que à altura proliferavam 
pelo sul do país, começaram desde logo por atuar nos 
bailes e em festas um pouco por todo o Algarve. 

Trinta anos de carreira que se confundem com 
a história da música ligeira portuguesa, mas que são um 
marco incontornável na identificação de uma região. 
Raros são os que não se recordam, nos anos idos de 
1996, do aparecimento de um tema que se tornou num 
dos maiores sucessos da banda. Trazia como maior 
inovação a interpretação de música rock cantada com 
pronúncia algarvia. 

Coreografia: Florencia Demestri, Samuel Lefeuvre / Interpretação: 
Ricardo Ambrozio, Florencia Demestri, Samuel Lefeuvre, 
Laureline Richard & Lief Weuts / Dramaturgia: Olivier Hespel  
Luz: Benjamin Van Thiel & Arnaud Gerniers / Música: Dimitri 
Coppe / Figurinos: Isabelle Lhoas / Assistente: Jérémy Grynberg 
Produção: LOG asbl, Kosmonaut Production / Co-produção: 
Les Brigittines, CCN Nantes (dans le cadre de l’Accueil Studio), 
Halles de Schaerbeek, Théâtre Marni / Apoios: Fédération 
Wallonie-Bruxelles – Service de la Danse, Association 
Beaumarchais – SACD, Wallonie-Bruxelles International, Grand 
Studio, CC Berchem, CDC Le Gymnase (Roubaix), KC de Werf, 
Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek-St-
-Jean, Space Belgica / Distribuição/Touring: Arts Management 
Agency (AMA)

Organização: DeVIR/CAPa / Estrutura financiada por Ministério 
da Cultura/Direção-Geral das Artes / Iniciativa co-financiada 
por 365 Algarve/Turismo de Portugal, Câmara Municipal de 
Faro, Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal de Loulé  
Parceiros media: jornal “barlavento”, RUA FM

“Oh Mãe, Aquêle Moçe Batê-me” – uma versão do tema 
“The House Of The Rising Sun”, imortalizada pelos 
Animals –, foi a canção desta banda que mais impacto 
criou até hoje, mas o sucesso não se ficou por aqui.

Em 2007 editam o CD+DVD Íris ao vivo com Ensemble 
Petrov, em que se juntam a uma orquestra de cordas, 
marco importante no percurso da banda. Na vanguarda 
da inovação e na senda da qualidade, os Íris regressaram 
aos estúdios de gravação e produziram Sueste, resultado 
de um longo processo de maturação desde a edição de 
A2 Sul, último álbum de originais em 2003. Seguiu-se 
em 2014 o disco Ao acaso e no final de 2016 o trabalho 
ao vivo CD+DVD Baladas. 

60 minutos ~ 5 € ~ M/10
every day counts

75 minutos ~ 8 € ou 6 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável
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~ TEATRO/DANÇA ~
16 e 17 maio 2019 — quinta-feira e sexta-feira (sessões para escolas)

18 maio 2019 — sábado — 16h00  (sessão para famílias, seguida de oficina às 17h30)

ABEL E AMÁLIA 
VAIVÉM INSUFLÁVEL — COMPANHIA SATÉLITE DA CORPODEHOJE

Abel e Amália (título provisório) são duas crianças 
gémeas, que nascem com temperamentos totalmente 
diferentes. Abel é pessimista e vê tudo sob uma lente de 
tristeza e aborrecimento, enquanto Amália está sempre 
bem disposta e feliz, e encontra sempre coisas positivas 
em qualquer situação. Até que um dia algo misterioso 
acontece!

É uma peça de teatro/dança para a infância com recurso 
ao teatro de objetos e fantoches, em que se desperta 
para a positividade como forma de olhar a vida. 
É um apelo à gratidão e apreciação de coisas boas que 
às vezes aparentam ser difíceis. Na contemporaneidade 
em que vivemos, em que muitas vezes existe pouco 
tempo para apreciar, contemplar e refletir, esta peça 
promove a aceitação perante os desafios e dificuldades 
sem medos e sem resistência, mas com uma atitude 
positiva e de conquista, estimulando a atenção cuidada 
e observadora perante o que acontece, bem como 
a curiosidade e a descoberta, deixando espaço para 
o desconhecido como algo misteriosamente bom.  

A peça fala de como é importante valorizar pequenas 
coisas que acontecem na vida e sentir-lhes o sabor, 
e desfrutar da vida de olhos fechados como quem 
pensa, experimenta e arrisca sem saber o final, mas 
avança com confiança.

O espetáculo é acompanhado de uma oficina 
que explora o movimento a partir das emoções e 
experimenta as suas influências no corpo e expressão. 
No final é criado o diário das coisas boas para 
levar para casa e preencher a cada dia descrevendo, 
desenhando ou usando outras formas para registar 
tudo que de bom acontece. E assim se criam somas de 
afetos e alegrias a brindar a vida!

Conceção e encenação: Ana Borges / Interpretação e co-criação: 
Ana Madureira e Helen Ainsworth / Design gráfico: Ana 
Madureira / Produção: corpodehoje / Co-produção: Câmara 
Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano / Apoio: Direção 
Regional de Cultura do Algarve, Município de Tavira e Manor 
Properties (Tavira)
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~ CONVERSAS À QUINTA ~
16 maio 2019 — quinta-feira — 21h00 

NUNO CARINHAS

Nuno Carinhas nasceu em Lisboa em 1954. Pintor, 
cenógrafo, figurinista e encenador.

É membro da Sociedade Portuguesa de Autores. 
Estudou Pintura na Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa. Como encenador, destaca-se o trabalho 
realizado com o Teatro Nacional São João (TNSJ), no 
Porto, e com estruturas como Cão Solteiro, ASSéDIO, 
Ensemble, Escola de Mulheres e Novo Grupo/
/Teatro Aberto. Entre a extensa lista de companhias 
e instituições com quem colaborou, contam-se também 
o Teatro Nacional de São Carlos, Ballet Gulbenkian, 
Companhia Nacional de Bailado, A Escola da Noite, 
Teatro Bruto, Teatro Nacional D. Maria II, São Luiz 
Teatro Municipal, Chapitô e Os Cómicos. 

Como cenógrafo e figurinista, tem trabalhado com 
criadores como Ricardo Pais, Fernanda Lapa, João 
Lourenço, Fernanda Alves, Jorge Listopad, Paula 
Massano, Vasco Wellenkamp, Olga Roriz, Paulo 
Ribeiro, Joaquim Leitão, entre outros. 

Nas suas encenações, tem contado com a colaboração 
de criadores de múltiplas áreas e disciplinas, como: João 
Mendes Ribeiro e Nuno Lacerda Lopes (cenografia); 
Vera Castro e Ana Vaz (cenografia e figurinos); 
Bernardo Monteiro, Vin Burnham e Mariana Sá 
Nogueira (figurinos); Francisco Leal (desenho de som); 
Nuno Meira, Paulo Graça, Daniel Worm d’Assumpção, 
Carlos Assis, Dominique Bruguière, João Carlos Coelho 
e Rui Simão (desenho de luz); Luís Madureira e João 
Henriques (voz e elocução). 

Dos espetáculos encenados para o TNSJ, refiram-se: 
O Grande Teatro do Mundo, de Calderón de la Barca 
(1996); A Ilusão Cómica, de Corneille (1999); O Tio 
Vânia, de Tchékhov (2005); Todos os que Falam, quatro 
“dramatículos” de Beckett (2006); Beiras, três peças 
de Gil Vicente (2007); e Tambores na Noite, de Bertolt 
Brecht (2009).

Foi diretor artístico do TNSJ entre março de 2009 
e dezembro de 2018.

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12
50 minutos (espetáculo) / 60 minutos (oficina) ~ 2 € [criança] e 4 € [adulto] (espetáculo) / 

12 € [família até 3 pessoas] (espetáculo + oficina) ~ M/06
A oficina requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604
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~ TEATRO ~
20 a 21 maio 2019 — segunda a terça-feira (sessões para escolas)

21 maio 2019 — terça-feira — 18h00 às 21h00 (workshop)

É PRÓ MENINO E PRÁ MENINA
CATARINA REQUEIJO

~ CINEMA ~
23 a 26 maio 2019 — quinta-feira a domingo

XII FESTA 
DO CINEMA ITALIANO

As meninas gostam de cor-de-rosa, brincam com 
bonecas e dançam ballet? Os meninos gostam de 
azul, brincam com carrinhos e jogam futebol? Ou as 
meninas jogam futebol e os meninos brincam com 
bonecas? O que é que as meninas podem fazer e os 
meninos não podem? O que querem ser (e podem ser) 
quando forem grandes? 

Estas e outras questões colocadas às crianças, assim 
como as suas respostas, hesitações e também os seus 
silêncios, foram o ponto de partida para a construção 
do novo espetáculo de Catarina Requeijo. 

Em cena, um homem e uma mulher darão corpo  
a várias situações e a diversas personagens. 

A Festa do Cinema Italiano, o principal evento em 
Portugal dedicado ao cinema e cultura italianos, celebra 
em 2019 a sua 12.ª edição e estará em Loulé pela sexta 
vez, de 23 a 26 de maio, no Cine-Teatro Louletano. 

Além da exibição de algumas das melhores produções 
da recente cinematografia italiana, o festival irá 
proporcionar ao público algarvio outras atividades 
e momentos de entretenimento, ligados à língua, 
gastronomia e música italianas. 

A Festa do Cinema Italiano pretende assim ser um 
momento de encontro e descoberta das culturas de 
dois países que, apesar da distância, apresentam muitas 
afinidades.

Para cima do palco levam-se as questões de Género, 
procurando questionar estereótipos, retirar etiquetas 
e deixar o espetador com muitas, muitas dúvidas.

Encenação: Catarina Requeijo / Interpretação: João Nunes 
Monteiro e Marta Cerqueira / Cenografia e figurinos: Maria 
João Castelo / Desenho de luz: José Álvaro Correia / Assessoria 
artística: Miguel Fragata / Pesquisa em contexto escolar: Catarina 
Requeijo e Vera Alvelos / Técnico de som e luz: Catarina Côdea 
Produção: Maria João Santos / Co-produção: Formiga Atómica 
Associação Cultural, São Luiz Teatro Municipal, Centro de Artes 
de Ovar, Centro Cultural Vila Flor e Cine-Teatro Louletano

Este festival de cariz internacional marca presença 
em 20 cidades portuguesas e também em Angola, 
Moçambique e em todas as principais capitais 
do Brasil. 

Organização: Associação Il Sorpasso 
Apoio: Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano, 
Embaixada de Itália e Ministério da Cultura de Itália

30 minutos (espetáculo) / 3 horas (formação) ~ Entrada gratuita (espetáculo) / 5 € (formação)  
3 > 6 anos (espetáculo) / Educadores, mediadores e outros artistas com interesse pela criação dirigida  

à infância (formação)
O workshop requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

Ver programa específico
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Para este concerto foi convidada a Orquestra do 
Norte, que se apresentará com um maestro e solista 
convidados, respetivamente Jan Wierzba e Marco 
Pereira.   

O programa a apresentar inclui a abertura de 
“Coriolanus”, Op. 62, de Ludwig van Beethoven 
e a “Sinfonia n.º 4 em Lá maior ‘Italiana’”, de Felix 
Mendelssohn. 

Juntamente com o violoncelista Marco Pereira 
(solista), a Orquestra irá interpretar o “Concerto para 
Violoncelo” de Robert Schumann.

O Cine-Teatro volta a acolher a apresentação/antevisão 
da próxima edição do Festival MED, que se realiza 
entre 27 e 30 de junho na zona histórica da cidade. Para 
além de um alinhamento musical que traz a Portugal 
os melhores nomes das músicas do mundo, este 
festival aposta também numa fusão de manifestações 
culturais que vai desde a gastronomia às artes plásticas, 
animação de rua, artesanato, dança, workshops e muito 
mais, com um claro objetivo de divulgar as várias 
culturas do mundo. O MED é já, indiscutivelmente, um 
dos festivais de referência de promoção da world music 
que acontecem em território europeu.

Fogo Fogo, o projeto de Francisco Rebelo (baixo), João 
Gomes (teclas), Márcio Silva (bateria), Danilo Lopes 
e David Pessoa (vozes/guitarra), tem agitado com 
incontrolável energia as pistas de dança lisboetas. 

Organização: Orquestra Clássica do Sul / Direção de produção: 
Ana Paula Norte / Assistentes de produção: Rogério Oliveira 
e Maksym Korobkin / Fotografia: Sara Nascimento / Apoio: 365 
Algarve/Turismo de Portugal e Câmara Municipal de Loulé/Cine-
-Teatro Louletano

A banda é uma urgente manifestação de uma  
cultura que, qual vulcão, está prestes a explodir. 
Os músicos envolvidos são ultra-experientes, profundos 
conhecedores dos múltiplos grooves de inspiração 
africana e atiram-se a funanás e a música de baile de 
festa africana como se 1987 tivesse sido anteontem. 
E neste contexto assumem a mais primordial das 
missões: fazer dançar sem truques, apenas com energia 
de bpms carregados, com a bateria e o baixo em 
permanente derrapagem e os sons inspirados na “gaita” 
(a concertina) a comandarem a identidade melódica. 

Os Fogo Fogo podem muito bem ser o acontecimento 
do ano que ainda ninguém descobriu. Mas depois da 
erupção nada vai ficar igual…

~ MÚSICA ~
24 maio 2019 — sexta-feira — 21h00

FIMA — FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DO ALGARVE 

ORQUESTRA DO NORTE

~ MÚSICA ~
25 maio 2019 — sábado — 21h30 

CONCERTO DE APRESENTAÇÃO
DO FESTIVAL MED 

FOGO FOGO

70 minutos ~ 12 € ~ M/06 120 minutos ~ 5 € ~ Público em geral
every day counts
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Este concerto é um tributo à obra de José Afonso 
como compositor e como poeta.

Um espetáculo diversificado que integrará algumas 
das suas canções mais conhecidas, como “Verdes são 
os campos”, “Que amor não me engana”, “Índios de 
meia praia” e “Venham mais cinco”, as quais surgem 
revestidas de novos arranjos, mas também temas 
originais baseados na sua figura, e outras composições 
menos conhecidas do público, de que são exemplo 
“Papuça”, “Lá no Xepangara” ou “Ali está o rio”. 

Trata do reencontro improvável (?) entre dois homens 
que antes se haviam cruzado em dado momento 
e circunstância das suas vidas em papéis opostos. 
Eram então ambos jovens. Conheceram-se na 
tristemente célebre Rua António Maria Cardoso, na 
sede da PIDE/DGS, em Lisboa. Um era prisioneiro 
político e o outro o seu algoz. Um foi torturado, o outro 
foi o seu torturador.

O espetáculo desenvolve-se em dois momentos 
distintos. No primeiro – dois monólogos interiores –  
as personagens falam de si, cada uma relata a sua 

O concerto contará com interpretações em variados 
formatos, nomeadamente a solo e em dueto e quarteto.
Esta digressão de 2019 conta com os arranjos 
e direção musical de Davide Zaccaria e com as vozes 
dos reconhecidos cantores Zeca Medeiros, Filipa Pais, 
João Afonso (sobrinho de Zeca) e Maria Anadon, 
acompanhados por conceituados músicos.

Direção artística e arranjos: Davide Zaccaria / Intérpretes: João 
Afonso, Filipa Pais, Zeca Medeiros e Maria Anadon / Músicos: 
Davide Zaccaria (violoncelo), Armindo Neves (guitarra), Luis 
Pinto (baixo), Ivo Martins (bateria), Paolo Massamatici (oboé)  
Produção: José Moças (Tradisom)

própria vida passada e presente; no segundo, acontece 
o reencontro e então é que se dá o embate das suas 
distintas realidades atuais. A ação decorre poucos dias 
antes dos 45 anos do 25 de abril de 1974.
 
Texto: José Martins / Encenação: Luís Vicente / Assistente de 
encenação: Sara Mendes Vicente / Espaço cénico: Luís Vicente 
Adereços: Tó Quintas / Desenho e operação de luz: Otávio 
Oliveira / Intérpretes: Luís Vicente e Pedro Monteiro / Produção: 
Elisabete Martins / Uma produção da ACTA – A Companhia de 
Teatro do Algarve

~ MÚSICA ~
29 maio 2019 — quarta-feira — 21h30 

POR TERRAS DO ZECA
ZECA MEDEIROS, FILIPA PAIS, JOÃO AFONSO E MARIA ANADON

~ TEATRO ~
31 maio 2019 — sexta-feira — 21h30 

IMPROVÁVEL
ACTA — A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE

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

60 minutos ~ 5 € ~ M/12



02 JUN  |  MÚSICA  |  Concertos para bebés 

07 JUN  |  DANÇA  |  Clara Andermatt e João Lucas

15 JUN  |  MÚSICA  |  Paião [tributo]

21 A 23 JUN  |  TEATRO  |  Soberana 
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~ MÚSICA ~
02 junho 2019 — domingo — 10h00 e 11h30

CONCERTOS PARA BEBÉS 
COMPANHIA MUSICALMENTE

~ DANÇA ~
07 junho 2019 — sexta-feira — 21h30 

PARECE QUE O MUNDO 
CLARA ANDERMATT E JOÃO LUCAS

Tema: Quântico ma non troppo 
Convidado: Hugo Correia (multi-instrumentista)

ZZzzzZZrr
RRrrrRRrrzz

Quando somos bebés tudo nos interessa e tudo nos 
importa. Queremos conhecer e ser parte de todo 
o mundo. Depois crescemos e vamos encontrando 
os nossos ninhos onde nos acomodamos, cada um 
a seu jeito.

“A coreógrafa Clara Andermatt junta-se ao pianista e 
compositor João Lucas, seu colaborador de longa data. 
Uma cumplicidade alimentada pelo questionamento 
das relações expressivas entre o movimento e a 
música.

Parece que o Mundo, inspirado no livro Palomar, 
de Italo Calvino, é uma montra que nos aproxima 
do mundo que observa e é observado. Conjugando 
intuição e pensamento metódico, a nossa atenção 
às coisas movimenta-se pela imensidão daquilo que 
parece – quer nas relações mais amplas com o cosmos 
ou com o infinito, quer no âmbito mais restrito 
das observações quotidianas, construindo os seus 
símbolos e os seus significados.

Mas alguns, os eleitos, insatisfeitos com o mundo que 
encontram, decidem acrescentar-lhe outros mundos. 
É assim o Hugo, que faz uma música sem nome, 
do “Lendário homem do Trigo” ao contrabaixo 
da Orquestra Clássica, da “Guitarra Portuguesa 
Quântica” ao humor musical mais refinado. E não 
é que os bebés reconhecem o seu génio virtuoso aos 
primeiros acordes?!!!

Zibazigazááá
Bómommmm
Lop

Com um elenco de bailarinos e músicos, esta peça, 
tal como a obra que a inspira, oscila entre três planos 
distintos: o da observação, o da narrativa e o da 
meditação.”

Clara Andermatt e João Lucas

Direção: Clara Andermatt / Co-criação: Clara Andermatt e João 
Lucas / Intérpretes: Ana Moreno, Felix Lozano, Gil Dionísio, 
Joana Guerra, João Madeira, Jolanda Loellmann e Liliana Garcia  
Composição de música eletrónica: Jonas Runa / Cenografia: 
Artur Pinheiro / Figurinos: Ana Direito / Desenho de luz: José 
Álvaro Correia / Operação de som: Ricardo Figueiredo / Apoios: 
O Espaço do Tempo, Musibéria, Estúdios Vítor Córdon  
CNB- TNSC, Jazzy Dance Studios, Playbowling de Cascais, 
Teatro do Bairro / Parceiros de comunicação: Antena 2, Lisboa 
Arte Hostel / Produção: Companhia Clara Andermatt  
Co-produção: São Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal do 
Porto, Cine-Teatro Louletano e Companhia Clara Andermatt

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

80 minutos (aprox.) ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
 Cartão de Amigo aplicável
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~ MÚSICA ~
15 junho 2019 — sábado — 21h30 

PAIÃO 
A SUPERBANDA DE HOMENAGEM A CARLOS PAIÃO

~ TEATRO ~
21 e 22 junho 2019 — sexta-feira e sábado — 21h30

23 junho 2019 — domingo — 17h00

SOBERANA 
DE RICARDO NEVES-NEVES

Este novo projeto promete abanar o panorama 
musical em Portugal resgatando as pérolas  
musicais criadas e eternizadas por Carlos Paião,  
o “extraterrestre” que marcou a música portuguesa 
nos anos 80.

Paião junta alguns dos nomes mais carismáticos do 
momento numa autêntica seleção de luxo: Marlon 
(Os Azeitonas), Jorge Benvinda (Virgem Suta) João 
Pedro Coimbra (Mesa), VIA e Nuno Figueiredo 
(Virgem Suta/Ultraleve).

Depois de A Freguesia, texto e encenação de Ricardo 
Neves-Neves (em 2017), espetáculo que encerrou  
o programa comemorativo dos 100 anos da Freguesia 
de Quarteira, a Câmara Municipal de Loulé/Cine-
-Teatro Louletano dirigem um novo convite ao 
Teatro do Eléctrico, desta feita a criação de um outro 
espetáculo a partir de uma temática ou realidade do 
concelho de Loulé, neste caso a Mãe Soberana.

Soberana é uma investigação e dramaturgia de Ana 
Lázaro e Ricardo Neves-Neves, com encenação de 
Ricardo Neves-Neves e direção musical de Rita Nunes, 
sobre a procissão e os festejos religiosos da Mãe 
Soberana, que acontecem anualmente em Loulé no dia 
de Páscoa (“Festa Pequena”) e duas semanas depois 
(“Festa Grande”).

“Pó de Arroz” é o single de apresentação do álbum 
Paião e é também a primeira prova de que este 
supergrupo reinventa de forma prodigiosa a obra  
do talentoso Carlos Paião.

A banda apresenta ao vivo um espetáculo dinâmico, 
com uma forte componente cénica, e com um 
alinhamento que se traduz num autêntico desfilar 
de êxitos: “Cinderela”, “Play-back”, “Vinho do Porto 
(Vinho de Portugal)” ou “Canção do Beijinho”, entre 
muitos outros, fazem de cada concerto uma grande 
festa coletiva.

Encenação: Ricardo Neves-Neves / Coro: em distribuição
Elenco: em distribuição / Direção musical: Rita Nunes
Orquestra: Ivo Rodrigues (trompete), José Almeida (baixo), 
José Massarrão (saxofone alto), Marcos Lázaro (violino), Rita 
Nunes (saxofone alto e barítono), Rui Pereira (bateria), Simon 
Wadsworth (piano), Tomás Pimentel (trompete), Xavier Ribeiro 
(trombone) / Direção vocal: João Henriques / Sonoplastia: Sérgio 
Delgado / Cenário: Henrique Ralheta / Figurinos: Rafaela Mapril 
Luz: Pedro Domingos / Vídeo: Eduardo Breda / Fotografias: 
Alípio Padilha / Produção/Comunicação: Mafalda Simões 
Uma encomenda: Cine-Teatro Louletano / Uma co-produção: 
Cine-Teatro Louletano, Teatro do Eléctrico e São Luiz Teatro 
Municipal

Teatro do Eléctrico é uma estrutura financiada por Ministério da 
Cultura/Direção-Geral das Artes e Município de Loulé

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

A definir  ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ A classificar pela CCE
Cartão de Amigo aplicável





Por cultura entendo a mais intensa vida interior, 
a de mais batalha, a de mais inquietação, a de mais ânsia.

Miguel de Unamuno

Auditório do Solar
da Música Nova
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Para este momento muito especial, que marca  
a abertura de uma novo auditório municipal (com 
capacidade para 120 lugares) na cidade de Loulé 
dedicado às artes performativas, encomendámos um 
concerto ao Conservatório de Música de Loulé, dando 
assim o mote para uma articulação triangular que 
se pretende regular, estimulante e criativa entre três 
espaços com missões diferenciadas mas com várias 
linhas de intervenção transversais:  Cine-Teatro, 
Conservatório e, agora, a nova sala no Solar.  
O espetáculo a apresentar, com um repertório variado 
e apelativo, está a cargo de um grupo de docentes do 
Conservatório de Música, sob a coordenação musical 
de Manuel Rocha, que atualmente lidera a direção 
pedagógica daquela instituição.

Manuel Rocha nasceu em Coimbra em 1962, onde aprendeu 
violino, tendo depois rumado a Moscovo onde se formou durante 
seis anos como professor de violino e músico de orquestra. 
É membro, e uma das forças motrizes, da Brigada Victor 
Jara (desde 1977) e do GEFAC, e foi um participante ativo no 
Movimento Alfa em torno das Campanhas de Alfabetização em 
1975. Deu aulas e passou depois a diretor do Conservatório de 
Música de Coimbra. Trabalhou como músico e compositor em 
bandas sonoras para teatro, cinema e televisão, colaborando com 
reconhecidos intérpretes e compositores nacionais.

 ~ MÚSICA ~
01 fevereiro 2019 — sexta-feira — 21h30

INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO
DO SOLAR DA MÚSICA NOVA 

CONCERTO COM DOCENTES DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE LOULÉ
FRANCISCO ROSADO 

60 minutos (aprox.) ~ Entrada gratuita ~ Público em geral
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Em inícios de 2017, João Tiago Neto, mentor de bandas 
como os Melomeno – Rítmica e os Nome, grupos 
que se evidenciaram no panorama musical algarvio, 
decide criar um novo projeto de sua autoria de nome 
GALOPIM (môço de recados). Com um EP de quatro 
temas lançado no ano de estreia e gravado no estúdio 
Mentecapta Produções Áudio com a produção de 
Francisco Aragão, GALOPIM conta já com várias 
participações em festivais.

O GALOPIM é escrito em português com letras 
que nos levam a histórias já vividas, passando pelo 
quotidiano e não esquecendo o amor em todo o seu 
esplendor. Com um estilo musical que passa do 
pop-eletrónico ao low-fi experimental, o “moço de 
recados” avança para uma nova etapa, em que tem 
a companhia do músico, também ele algarvio, André 
de Oliveira nas guitarras e sintetizadores, entre 
outros convidados.

Raquel Ralha e Pedro Renato trabalham juntos 
desde o tempo dos Belle Chase Hotel. Prosseguiram 
caminho com Wraygunn, Azembla’s Quartet e, mais 
recentemente, com Mancines. A convite do programa 
“Cover de Bruxelas”, que emite semanalmente na Rádio 
Universidade de Coimbra, juntaram-se na Blue House, 
pela primeira vez como um duo, para gravar três covers. 
Assim surgiram as versões de “Nerves” (Bauhaus), 
“Peek-A-Boo” (Siouxsie and The Banshees) e “Right 
Now” (Herbie Mann/Mel Tormé), que funcionaram 
como motor de arranque a The Devil’s Choice, Vol. I, 
um disco integral de versões, editado pela mão da Lux 
Records, que revisita alguns dos mais marcantes temas 
da vasta biblioteca musical que preenche o imaginário 
único dos dois músicos.

~ MÚSICA ~
16 fevereiro 2019 — sábado — 21h30

GALOPIM
RAQUEL RALHA & PEDRO RENATO 

CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS (I)

120 minutos (com intervalo) ~ 5 € ~ M/06



A formação transitiva GermInArte, ministrada pela 
prestigiada Companhia de Música Teatral, integra-se 
no projeto GermInArte – Transformação Artística para 
o Desenvolvimento Social e Humano a partir da Infância 
e é composta por três módulos (“Colos de Música”, 
“Bebé Plimplim” e “Super-sonics”), pretendendo 
proporcionar vivências musicais que possam enriquecer 
a interação com bebés e crianças. 

São explorados instrumentos comunicacionais ao nível 
do corpo, da voz e da utilização de recursos sonoros não 
convencionais, bem como a integração de repertório 
musical e de movimento em diferentes contextos 
educativos, além de possibilitar a fruição de momentos 
significativos de interação musical e o contacto com 
outros profissionais que lidam com a infância em 
diferentes contextos.

Tendo como princípios basilares a teoria de 
aprendizagem musical e a conceção da música como 
instrumento de comunicação, bem como a ideia 
de paisagem sonora e de fazer música com sons 
quotidianos, os módulos propõem: atividades de 
movimento, de exploração vocal e de aprendizagem de 
canções e cantos rítmicos; atividades de escuta ativa, 
movimento e prática vocal, enquanto matéria-prima 
para um trabalho de desenvolvimento pessoal ao nível 
da interação humana; e atividades de escuta tímbrica, 
composição e performance musical com recursos 
sonoros não convencionais, valorizando o seu potencial 
expressivo e inclusivo.

~ FORMAÇÃO ~
18 a 20 fevereiro 2019 — segunda a quarta-feira — 18h00 às 21h00

FORMAÇÃO TRANSITIVA
GERMINARTE

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL
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3 horas (por módulo/dia) ~ 10 € (por módulo) ~ Educadores, mediadores, músicos e outros artistas 
com interesse pela criação dirigida à infância 

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

5 € (por módulo/dia, de 18 a 20 março) / 5 € 
(por concerto, a 21 e 22 março) / 15 € (masterclass 
a 23 março) / 10 € ou 8 € (concerto a 24 março)
*Requer inscrição prévia, limitada: 
cinereservas@cm-loule.pt / 289414604
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O reconhecido maestro, pedagogo e comunicador 
Osvaldo Ferreira ruma a Loulé para descomplicar  
a música clássica ao longo de uma semana (em modo 
intensivo) dedicada a este cativante e riquíssimo 
universo musical, a qual inclui: conversas performativas 
para o público em geral; sessões informais de mediação 
musical nas escolas do 2.º ciclo; concertos comentados; 
performances na cidade em contextos outdoor com 
alunos do Conservatório de Música de Loulé; uma carta 
branca com diversos convidados especiais numa volta 
ao mundo musical; e uma masterclass para alunos 
e docentes do ensino especializado da música.

Osvaldo Ferreira concluiu o Curso Superior de Violino pelo 
Conservatório de Música do Porto, sendo-lhe atribuído nesse ano, 
pela Fundação Engenheiro António Almeida, o prémio de melhor 
aluno. Concluiu o Mestrado em Direção de Orquestra em Chicago 
e pós-graduação no Conservatório de São Petersburgo, na classe 
de Ilya Mussin. Laureado em 1999 no Concurso Sergei Prokofiev, 
na Rússia, recebeu do maestro David Zinman uma “Fellowship” 
do Aspen Music Festival, nos Estados Unidos da América, onde 
frequentou a American Conductors Academy e recebeu o prémio 
“Academy Conductor” em 2001. Foi assistente de Claudio Abbado 
em Berlim e Salzburgo, e tem sido maestro convidado regular de 
todas as principais orquestras e festivais de música de Portugal, 
tendo dirigido importantes orquestras na Rússia, Europa 
Comunitária, Brasil e Estados Unidos da América.

~ MEDIAÇÃO ~
18 a 24 março 2019 — segunda-feira a domingo

MÚSICA CLÁSSICA 
PARA TODOS 

OSVALDO FERREIRA E CONVIDADOS

18 a 20 março  |  18h30 às 20h30 
Conversas descontraídas à volta da música clássica*
19 a 21 março  |  manhãs e tardes  
Conversas performativas: A música clássica em 60 
minutos?  
(a realizar em contexto escolar)
21 março  |  21h30 
Recital de piano por Fuzjko Hemming (comentado por 
Osvaldo Ferreira)
22 março  |  21h30 
Carta Branca a Osvaldo Ferreira (com 11 convidados 
especiais)
23 março  |  10h00 às 13h00 / 14h30 às 16h00 
Masterclass sobre novas metodologias para o ensino das 
cordas / Método Suzuki: 25 anos em Portugal*
24 março  |  17h00 
Concerto com Orquestra Filarmónica Portuguesa  
(a realizar no Cine-Teatro Louletano)
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~ CONFERÊNCIA ~
28 março 2019 — quinta-feira — 21h30

FLORIR A SUL: FORMAÇÃO EM ARTE
PARA A INFÂNCIA PÓS-GERMINARTE 

HELENA RODRIGUES & PAULO MARIA RODRIGUES 
(COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL)

O projeto GermInArte – Transformação Artística 
para o Desenvolvimento Social e Humano a partir da 
Infância, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian 
entre 2015 e 2018, deixou uma série de reflexões e de 
práticas de formação de caráter artístico e educativo 
visando a qualificação de profissionais em contacto com 
a infância. Desde logo adotou uma perspetiva holística 
na forma de fazer coabitar profissionais com diferentes 
perfis de formação e na forma de abordar as práticas 
artísticas nos cuidados e na educação na infância. 
A par da exposição de um conjunto de ideias plasmadas 
no Manifesto GermInArte, nesta comunicação mostra-se 
o percurso deste projeto, dando a conhecer as diferentes 
modalidades de formação criadas. 

Promover o bem-estar e contribuir para o desenvolvi-
mento social e humano a partir da primeira infância 
continua a ser um grande objetivo, numa viagem cheia 

de perguntas, resiliência e muita esperança. 
Como será florir a Sul? 

Helena Rodrigues é professora do Departamento de Ciências 
Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Investigadora do Centro de 
Estudos de Sociologia e Estética Musical, fundou o Laboratório 
de Música e Comunicação na Infância. Estudou com Edwin 
Gordon ao longo de vinte anos, que orientou também o seu 
Doutoramento. Divulga a sua teoria de aprendizagem musical 
desde 1994. Colwyn Trevarthen é outra relevante influência 
no seu trabalho. Com uma formação de base nas áreas da 
Psicologia e da Música, tem-se interessado também pelas áreas 
do teatro físico e dos efeitos terapêuticos da música. O conjunto 
destes e outros saberes tem-na levado a formular uma proposta 
original de formação, visando contribuir para uma melhoria 
dos cuidados na infância. Foi “Researcher Fellow” da Royal 
Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts. É diretora 
artística da Companhia de Música Teatral, cujo trabalho tem 
sido apresentado em Portugal, Áustria, Bélgica, Brasil, China, 
Espanha, Dinamarca, Finlândia, Macau, Reino Unido, Finlândia, 
Tailândia, etc.

75 minutos (com debate) ~ Entrada gratuita ~ Educadores, mediadores, músicos e outros artistas 
com interesse pela criação dirigida à infância

Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604
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Lince, o alter-ego artístico de Sofia Ribeiro, traz 
a palco o seu primeiro disco, Hold To Gold, lançado no 
final de 2018. Depois do EP Drops, que mereceu lugar 
de destaque nos balanços musicais de 2017, Hold To 
Gold reforça a matriz na música criada por Lince. 

Entre apelos à dança e à contemplação ou entre 
diálogos e monólogos (nalguns casos como se de 
mantras se tratassem num quase paralelismo musical 
com a obra visual “Memento”), Sofia constrói bases 
sonoras que nos provocam e nos obrigam a percorrer 
as sonoridades clássicas de um piano por entre 
a densidade da eletrónica servida por ritmos 
e registos contemporâneos.

“A base de piano continua presente e dá às minhas 
melodias vocais uma casa que as protege sem as 
prender. Esta base faz-me sentir confortável, mas 
frágil e delicada ao mesmo tempo. Em cada tema 
a evolução sonora acontece ora com a componente 
eletrónica dos sintetizadores e beats, ora com 
acrescentos vocais, que dão aos temas mais força 
quando a mensagem assim o exige.”, explica-nos Sofia, 
por estas palavras que, em concerto, vamos poder 
sentir pela mão da sua voz profunda e cristalina.

~ MÚSICA ~
06 abril 2019 — sábado — 21h30

LINCE 
CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS (II)

60 minutos ~ 5 € ~ M/06



5 € (concerto a 17 maio) / 10 € ou 20 € (masterclass 
a 18 maio: nível iniciado – até ao 4.º grau; ou 
avançado – a partir do 5.º grau)
*Requer inscrição prévia, limitada: 
cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

O nome maior da guitarra clássica em Portugal, Pedro 
Jóia, aceitou o convite para três dias de prazerosa 
exploração dos mistérios e potencialidades daquele 
estimulante instrumento. Em Loulé estão previstas idas 
às escolas para conversas performativas de mediação 
musical, um concerto comentado a partir de obras, 
compositores e intérpretes selecionados pelo convidado 
e uma masterclass destinada a alunos e docentes do 
ensino especializado da música. 

Pedro Jóia é guitarrista, compositor e diretor musical. Começou 
a tocar guitarra aos sete anos de idade e depois iniciou-se no  
universo do flamenco. Aos 19 anos começa a tocar profissional-
mente tanto a solo como em diferentes formações na Europa, 
Ásia, América do Sul e África. Compõe regularmente para 
teatro e cinema, e lançou seis discos em nome próprio. Entre 
1997 e 2003 lecionou na Universidade de Évora. Nos cinco 
anos seguintes viveu no Brasil e tocou regularmente com Ney 
Matogrosso, Yamandú Costa e Gilberto Gil, entre outros. 
Em 2008 recebeu o Prémio Carlos Paredes com o seu álbum 
À Espera de Armandinho. Já em 2011 iniciou uma colaboração 
estreita com alguns dos nomes mais promissores do novo fado, 
como Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro, explorando abordagens 
musicais inovadoras para o fado tradicional. A partir de 2012 
toca em concerto e em gravações com Mariza, bem como com 
o coletivo Resistência, para além do seu projeto “Pedro Jóia Trio”. 

~ MEDIAÇÃO ~
16 a 18 maio 2019 — quinta-feira a sábado 

PEDRO JÓIA 
CICLO INSTRUMENTALIA (I)

16 a 17 maio  |  manhãs e tardes 
Conversas performativas  
(a realizar em contexto escolar)
17 maio  |  21h30 
Concerto comentado
18 maio  |  10h00 às 13h00  
(nível inicial – até ao 4.º grau) / 14h00 às 20h00 
(nível avançado – a partir do 5.º grau) 
Masterclass sobre guitarra clássica*
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Pessoalíssima (música que mudou a minha vida) 
é um novo ciclo de tertúlias musicadas, em ambiente 
intimista e informal, de proximidade com o público, 
em que o convidado é desafiado a revisitar temas que 
marcaram o seu percurso, e a partilhar histórias 
e curiosidades em torno dos mesmos. 

Luísa Sobral é uma das compositoras e cantoras mais 
importantes da nova geração de músicos portugueses. 
Estreou-se em 2011 com a edição de The Cherry on 
My Cake, um álbum bem recebido pelo público e pela 
crítica. Seguiu-se There’s A Flower In My Bedroom 
(2013), com convidados como Jamie Cullum, António 
Zambujo e Mário Laginha, Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa (2014) 
onde expande o seu universo para fora dos limites 
estéticos dos seus dois primeiros discos, e Luísa (2016), 
que foi gravado em Los Angeles pelo prestigiado 
produtor norte-americano Joe Henry. Em 2017 compôs 
“Amar Pelos Dois”, o tema vencedor do Festival 
Eurovisão da Canção, interpretado pelo seu irmão 
Salvador Sobral. 

No final de 2018 editou Rosa, o seu quinto álbum 
de originais. Para a produção convidou o catalão  
Raül Refree, um dos mais prestigiados produtores  
e multi-instrumentistas espanhóis. Para além 
da voz e guitarra, Luísa Sobral e o seu produtor 
privilegiaram os instrumentos clássicos: um trio de 
sopros e percussão clássica. Este é o seu álbum mais 
pessoal, maduro e intimista. A beleza das composições 
é realçada pelo despojamento dos arranjos e pela 
cumplicidade criativa entre Luísa e Refree. 

~ MEDIAÇÃO ~
04 junho 2019 — terça-feira — 21h30

LUÍSA SOBRAL 
CICLO PESSOALÍSSIMA (I)

75 minutos ~ 5 € ~ M/06
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Os Cassete Pirata estrearam-se com o lançamento  
do EP homónimo em 2017, ano que terminou com 
a marca de segunda canção, “Pó no Pé”, mais votada 
no top Antena 3.

A banda desvenda agora as suas novas canções,  
tendo lançado o primeiro tema desta leva com  
o vídeo “Outro Final Qualquer”. Liderada pelo João 
Firmino (mais conhecido como Pir), vocalista  
e compositor da maior parte dos temas, conta com  
o monstro da bateria João Pinheiro (Diabo na Cruz, 
TV Rural), o pulso firme de António Quintino no baixo 
(Samuel Úria), a dupla única de cantoras e teclistas 
que este país conhece – Margarida Campelo e Joana 
Espadinha – e o produtor musical Luís Nunes (aka 
Benjamim).

Vindos maioritariamente das escolas de jazz de Lisboa 
e Amesterdão, os Cassete Pirata trazem as canções rock 
diretamente da juventude que reprimiram durante o 
estudo de harmonias de jazz demasiado complicadas. 
O lirismo das melodias e o som psicadélico dos teclados 
vêm de quem juntou os Supertramp e Melody’s Echo 
Chamber aos discos de Coltrane e Milton Nascimento. 

Com a sua sonoridade rock muito própria e o seu já 
invejável percurso, os Cassete Pirata são reconhecidos 
como uma das mais promissoras jovens bandas do 
panorama nacional. 

~ MÚSICA ~
08 junho 2019 — sábado — 21h30

CASSETE PIRATA
CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS (III)

60 minutos ~ 5 € ~ M/06
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A designação “Formação Imersiva” pretende 
descrever um processo de aquisição de competências 
artísticas, educacionais e relacionais através de 
uma prática intensiva em que os formandos têm 
a oportunidade de construir as suas próprias 
aprendizagens de forma incorporada (no sentido de 
“embodied cognition” ou “embodied feeling”). 

O percurso formativo culmina numa apresentação 
artística em que os artistas e especialistas nos vários 
conteúdos de formação abordados participam também.

São valorizadas vivências integradas ao nível da 
escuta, da voz, do movimento e das emoções –  
matéria-prima essencial na interação humana 
e em particular no contacto com crianças. 

Jardim Interior tem ainda a particularidade de situar 
o contexto artístico e educativo num território em 
que os recursos expressivos da voz e do corpo se 
intersetam com instrumentos alternativos e com 
elementos da paisagem sonora, nomeadamente de 
espaços ao ar livre. A partir de um património de 
ideias previamente existente, cada edição de Jardim 
Interior tem em conta as caraterísticas específicas dos 
participantes e do espaço onde é desenvolvido.

~ FORMAÇÃO ~
01 a 07 julho 2019 — segunda-feira a domingo

FORMAÇÃO IMERSIVA
JARDIM INTERIOR

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

42 horas [regime intensivo] ~ 100 € ~ Educadores, mediadores, músicos e outros artistas 
com interesse pela criação dirigida à infância

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





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 650 pessoas já aderiram ao Cartão de 
Amigo desde 2016. 

Os dados pessoais obtidos são tratados nos termos 
previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(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.
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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
facebook.com/cineteatrolouletano [página 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

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 1716

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 17 1816

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 17 1816

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 17 1816

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 17 1816

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 1716

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 1716

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15

1 32 4 65 7 98 10

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 17 18 1916

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 17 18 1916

1 32 4 65 7 98 10 1211 B
C
D
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I
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K
L

M
N

A
B1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 16

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 16

A
B1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15 16

1 32 4 65 7 98 10 1211 1413 15

1
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2

4

1

3

2
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5

C
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1

3

2

1

3

2

C

D

1

3

2
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D

4

6

5

4

6

5

C

D

4

6

5

E

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
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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
E-mail
redeazulalgarve@gmail.com
Página FB
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 várias das mais 
emblemáticas salas de espetáculo a nível nacional.  

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

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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2.ª TEMPORADA DE 2019
ANTEVISÃO

A temporada que decorre entre setembro e dezembro 
de 2019 promete, mais uma vez, uma programação 
temperada pelo ecletismo e arrojo. Pretendemos 
desenvolver um trabalho consistente e de 
continuidade no que concerne à aproximação dos 
vários públicos ao universo das artes performativas, 
e para tal continuamos a apostar numa agenda 
concertada de propostas que deambula 
dinamicamente entre o Cine-Teatro e o Auditório 
do Solar da Música Nova abraçando diferentes 
formatos, estéticas e protagonistas.
 
Seis grandes eventos marcam o segundo semestre de 
2019, com passagem pelos nossos palcos: mais uma 
edição do contagiante FOMe – Festival de Objetos 
e Marionetas & Outros Comeres na 2.ª quinzena de 
setembro, depois do inegável sucesso em 2018; 
a realização da Bienal Ibérica do Património Cultural 
em Loulé em outubro, de 11 a 13, sucedendo assim 
a Valladolid como cidade anfitriã deste importante 
evento; o inquietante festival transdisciplinar Verão 
Azul, numa co-produção CasaBranca, Cine-Teatro 
Louletano, Teatro das Figuras (Faro) e Câmara 
Municipal de Lagos, o qual promete desassossegar 
criativamente as várias cidades que o integram;  
as comemorações oficiais do centenário do 
nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, 
num ambicioso programa conjunto delineado entre 
os Municípios de Loulé e Lagos; o já incontornável 
LUZA – Festival Internacional de Luz do Algarve, 
que se estende a vários pontos de Loulé e que 
revelará momentos de grande beleza e reinvenção 
artísticas em torno da Luz; e o acolhimento do 
prestigiado 69.º Troféu Mundial de Acordeão, que 
decorre entre 3 e 9 de novembro, contando com  
a presença de 52 delegações internacionais e vários 
candidatos a concurso nas diferentes categorias de 
solista (música clássica e ligeira), música de câmara 
e orquestra.

 Para além destes faróis culturais, a agenda do Cine- 
-Teatro inclui vários espetáculos especiais, em 
estreias absolutas a sul, não só na área da Música 
como noutras linguagens artísticas. Concertos, 
dança contemporânea, teatro e formatos 
multidisciplinares continuarão a pontuar a nossa 
programação, com um claro reforço da oferta 
dirigida à comunidade escolar, a qual vem no 
seguimento da forte aposta nessa área já evidenciada 
na presente temporada. 

O incremento das co-produções é igualmente uma 
tónica, bem como um olhar especial sobre projetos 
que impliquem uma reflexão e pensamento críticos 
sobre o território e um efetivo envolvimento da 
comunidade local, casos das colaborações com o 
Teatro do Vestido e a associação Amarelo Silvestre.   
 
Quanto ao Auditório do Solar, permanecerá fiel  
à sua intervenção centrada na mediação artística  
e cultural (iniciada em fevereiro de 2018) com várias 
propostas específicas que conferem mais saber  
e sabor à fruição da programação, abrindo novos 
horizontes, perspetivas e gostos, num precioso 
papel de envolvimento e “contágio” da comunidade 
em geral e da escolar em particular para todo um 
“admirável mundo novo” que é a Cultura e as Artes.
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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  

DESIGN 
Susana Leal 

FOTOGRAFIA 
Jorge Gomes

VÍDEO 
Loulé Film Office (coord.)

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA
Andre Deltell

BILHETEIRA
Paula Lopes

APOIO DE PALCO
Helena Gaspar
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Ruben Martins, Unipessoal
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Assunção Aleixo, Sónia Brás, Suzete Rodrigues 
e Verónica Silva
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CONVIDE OS SEUS AMIGOS A GOSTAR  
DA NOSSA PÁGINA DE FACEBOOK

       cineteatrolouletano

 
JÁ PODE SEGUIR-NOS TAMBÉM NO INSTAGRAM

       cineteatrolouletano


