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no teatro, os Cenários – Mostra de Teatro de 
Loulé conhecem a sua 12.ª edição, destacando-
-se ainda a peça Leôncio & Lena, vencedora 
do 1.º Convite à Criação lançado pela rede 
azul – rede de teatros do algarve, O judeu 
que guardou portugueses no Quarto de Van 
Gogh, que aborda o tema do holocausto, e a 
inquietante A Noite da Iguana, peça dos artistas 
unidos que traz a loulé os reconhecidos atores 
nuno lopes e maria João luís no âmbito do 
Dia Mundial do Teatro. lugar ainda para uma 
criação diretamente do Chile, Pájaro, pela 
prestigiada Fundación teatro a mil, e para 
teatro culinário intercultural, com Pasta e Basta 
– Um Mambo Italiano, a realizar em Quarteira 
nas comemorações do centenário da freguesia. 

a Dança é ainda mais valorizada nesta 
temporada e inclui, além de propostas na área 
do contemporâneo (com a estreia absoluta 
no algarve de Suspensão, da Companhia 
Clara andermatt, e as Interferências pela 
associação cultural corpodehoje), dois fins-
de--semana dedicados ao tango e Flamenco, 
com espetáculos e workshops com aclamados 
protagonistas. 

inicia-se uma parceria com a prestigiada 
Companhia de música teatral, que abarca 
palestras, formação intensiva e espetáculos 
interdisciplinares na área da arte para a 
infância, num ciclo programático que constitui 
uma das apostas estratégicas para 2017, a que se 
somam um inédito concerto dos Dead Combo 
e o reconhecido espetáculo Barlavento, ambos 
para a comunidade escolar do concelho. 

muitas e variadas propostas também no 
universo do Cinema, com mais uma edição da 
Monstrare – Mostra Internacional de Cinema 
Social, a VII Mostra de Cinema da América 
Latina, a Festa do Cinema Italiano e a estreia 
no algarve do documentário da realizadora 
louletana Cláudia rita oliveira sobre Cruzeiro 
seixas e a sua relação com o surrealista mário 
Cesariny. 

são muitas as razões para se deixar contagiar 
por um palco reinventado que espera por si! 

O Presidente, vítor aleixo

Para o primeiro semestre de 2017 a reforçada 
equipa do Cine-teatro definiu uma 
programação que volta a primar pela qualidade, 
diversidade e inovação, e que é o reflexo de 
uma aposta clara e ambiciosa deste executivo 
municipal na área da Cultura como um dos seus 
pilares fundamentais de atuação.

Prosseguem assim os encontros inéditos do 
ciclo musical O Longe é Aqui, juntando o 
Perigo Público com os Couple Coffee, o trio 
de Jazz de loulé com Pedro abrunhosa e a 
banda Filarmónica artistas de minerva com 
os virgem suta. o ciclo Femina apresentará, 
ao longo de 2017, grandes vozes no feminino, 
como teresa salgueiro, rita redshoes, luísa 
sobral ou aurea. Fado revisitado com os 
inspiradores Camané e mário laginha assinala, 
a 1 de fevereiro, mais um aniversário da 
elevação de loulé a Cidade. não faltará ainda a 
Avenida Paulista, grande mostra da nova música 
brasileira, numa parceria com o são luiz 
teatro municipal (lisboa). uma palavra para 
um encontro especial entre João afonso e luís 
galrito na passagem dos 30 anos do falecimento 
do cantautor José afonso, e para o concerto 
da brigada victor Jara nas comemorações da 
revolução de abril. 

novamente nesta temporada, o Festival meD 
associa-se ao Cine-teatro para promover um 
conjunto de espetáculos da sua programação 
que se inserem na temática deste evento de 
world music, dando a conhecer as bandas ou 
artistas que trazem a palco as sonoridades 
tradicionais e fusões musicais centradas nas 
raízes identitárias.

no âmbito do programa 365 Algarve, o palco do 
Cine-teatro recebe a orquestra metropolitana 
de lisboa e laurent rossi, uma extensão do 
festival Segredos de Lucía, que evoca o mago 
da guitarra Paco de lucía e a sua ligação ao 
algarve, e o Acordeão d’Alma, concerto-tertúlia 
no Dia Mundial do Acordeão. De sublinhar 
a 3.ª edição dos Encontros do DeVIR, que 
junta renomados artistas de várias áreas para 
questionar e repensar o território louletano, e o 
Som Riscado – Festival de Música e Imagem de 
Loulé, que volta em abril para novas propostas 
de diálogo entre som e imagem, reforçando a 
sua oferta para o público infantil e famílias. 

envoLver, esTimuLar,  
inovar na CuLTura
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Janeiro
01 Jan | Música | concerTos De ano novo 10
05, 06 e 07 Jan | cineMa | MONSTRARE 11
08 Jan | Música | enconTro De charolas e Janeiras De loulé 12
14 Jan | TeaTro | leôncio & lena 13
15 Jan | Música | Teresa salgueiro 14
20 Jan | TeaTro | o noMe Da rosa 16
22 Jan | Música | caMinus Duo 18
26, 27, 28 e 29 Jan | cineMa | vii MosTra De cineMa Da aMérica laTina 19

Fevereiro
01 fev | Música | o faDo revisiTaDo Por caMané e Mário laginha 22
04 fev | TeaTro | o JuDeu Que guarDou PorTugueses no QuarTo De 
van gogh 23
05 fev | huMor | PeDro Tochas 24
09, 10, 11 e 12 fev | TeaTro [culinário] | PasTa e BasTa – uM MaMBo 
iTaliano 25
09 fev | Dos saBores Da culTura | horácio cosTa 26
10 fev | Música | 17.º fesTival al-MuTaMiD 27
11 e 12 fev | Música | aveniDa PaulisTa 28
15 fev | Música | BarlavenTo 32
17 fev | Música | Perigo PúBlico coM couPle coffee 34
18 fev | TeaTro | a noiTe canTa 36
20 fev | conferência | DesenvolviMenTo Musical e criação 
arTísTica 38
24 fev | Música | riTa reDshoes 39

março
Mar | TeaTro | cenários – Xii MosTra De TeaTro De loulé 42
03 e 04 Mar | Dança | fesTa Do Tango 43
05 Mar | TeaTro | Tv-fuTureX 44
08 e 09 Mar | Música | DeaD coMBo 45
09 Mar | conversas à QuinTa | José carlos fernanDes 46
10 Mar | Música | o sul De José afonso 47
12 Mar | Música/Poesia | Júlio resenDe e Júlio MachaDo vaz 48
18 Mar | Música | luísa soBral 49

20, 21 e 22 Mar | forMação | coMPanhia De Música TeaTral 50
25 Mar | Música | Tualle – Tuna universiTária afonsina De loulé 52
31 Mar | TeaTro | a noiTe Da iguana 53

abriL
05, 06, 07, 08 e 09 aBr | fesTival | soM riscaDo 56
15 e 29 aBr | fesTival | enconTros Do Devir 57
21 aBr | Dança | susPensão 58
22 aBr | Música | aurea 59
24 aBr | Música | BrigaDa vicTor Jara 60
27 aBr | Dos saBores Da culTura | carlos aQuino 61

maio
03 Mai | Música | Trio De Jazz De loulé coM PeDro aBrunhosa 64
04 Mai | fesTival | fiMa – orQuesTra MeTroPoliTana De lisBoa 66
06 Mai | Música | acorDeão D’alMa 67
07 Mai | Música | aliBaBach 68
11 Mai | conversas à QuinTa | JacinTo lucas Pires 70
12, 13 e 14 Mai | cineMa | 10ª fesTa Do cineMa iTaliano 71
19 Mai | fesTival | segreDos De lucía – friDay nighTs De lucía 72
20 Mai | Música | concerTo De aPresenTação Do fesTival MeD 74
21 Mai | fesTival | fiMa – laurenT rossi  75
26 Mai | PerforMance | inTerferências_vol.06 76
27 e 28 Mai | Dança | flaMenco WeekenD 77

Junho
04 Jun | TeaTro | PaJaro 80
08 Jun | Dos saBores Da culTura | anTónio clareza 81
11 Jun | huMor | nilTon 82
16 Jun | Música | ciclo loulé clássico 83
17 Jun | cineMa | cruzeiro seiXas – as carTas Do rei arTur 84
24 Jun | Música | BanDa filarMónica arTisTas De Minerva coM 
virgeM suTa 86

Programação
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Não somos filme. Não existe uma foto que nos una. Teríamos de juntar 
todas as películas do mundo e ainda assim faltaria coragem à rotação 
da Terra para nos movimentar na direção certa. A existência, a pior 

realização do mundo. Somos caos, vazio que nunca se quererá inteiro, 
Cinemascope em dívida de milímetros. Quatro dimensões de carne e 

respirações às quais nenhum ângulo fará nunca justiça.

01 Jan | Música | concerTos De ano novo 10
05, 06 e 07 Jan | cineMa | MONSTRARE 11
08 Jan | Música | enconTro De charolas e Janeiras De loulé 12
14 Jan | TeaTro | leôncio & lena 13
15 Jan | Música | Teresa salgueiro 14
20 Jan | TeaTro | o noMe Da rosa 16
22 Jan | Música | caMinus Duo 18
26, 27, 28 e 29 Jan | cineMa | vii MosTra De cineMa Da aMérica laTina 19

Janeiro



10 11

70 minutos ~ 10 € ~ Público em geral 3 € ~ Público em geral

a orquestra Clássica do sul e o Cine-teatro 
louletano convidam-no a iniciar o ano de 2017 
com música, e novamente com dois concertos, 
correspondendo assim da melhor maneira à 
grande adesão de público a esta contagiante 
proposta. 

os tradicionais Concertos de ano novo 
sugerem celebração e, ao estilo de viena, 
apresentam valsas e polcas de strauss, para além 

de outros clássicos de mozart, haydn, bartók, 
beethoven e brahms. estes concertos serão 
dirigidos pelo convidado ben Palmer, maestro 
de carreira internacional que virá de londres 
para abrilhantar este programa. 

~ Música ~
01 janeiro 2017 – domingo – 16h00 e 18h00

ConCerTos  
de ano novo

PeLa orquesTra CLássiCa do suL

“monstrare”, palavra latina que significa tornar 
algo visível, ou denunciar, dá novamente o mote 
para a 3.ª Mostra Internacional de Cinema Social 
promovida pela Câmara municipal de loulé/ 
/loulé Film office. este é o primeiro evento em 
Portugal dedicado exclusivamente ao cinema 
sobre temáticas sociais, sendo também o 
primeiro evento de cinema na europa em 2017. 

a Mostra contará com uma componente de 
reflexão e debate para além das películas 
internacionais a exibir (De Cabeça Erguida, 
da atriz e realizadora francesa emmanuelle 
bercot, drama que abriu o Festival de Cannes 
em 2015, e o aclamado documentário Human, 
de Yann arthus-bertrand), encerrando com o 
espetáculo Edge, que cruza a dança inclusiva e 
o cinema, sendo assinado por ana rita barata 
(coreografia) e Pedro sena nunes (filme).  

Ver programa específico

~ cineMa ~
05, 06 e 07 janeiro 2017 – quinta-feira a sábado

Monstrare
iii mosTra inTernaCionaL de Cinema soCiaL
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90 minutos ~ 5 € ~ M/123 horas ~ Entrada gratuita ~ M/03

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

um pouco por todo o algarve, da serra ao 
mar, ecoam vozes que, aquecidas por uma 
fé fortemente enraizada ou pelo prazer do 
convívio social e do desafio criativo e artístico 
de manter e renovar a tradição, entoam versos 
em que celebram a rota para belém, o canto do 
Presépio, os cantares do ano bom e os cânticos 
de reis.

o Cine-teatro volta a acolher este encontro de 
partilha musical em que participam: grupo de 
Janeiras da agal/rancho Folclórico infantil e 
Juvenil de loulé, Charola das barreiras brancas, 
grupo de Janeiras de são sebastião, Charola 
dos machados, grupo de Janeiras da Fundação 
antónio aleixo, Charola Juventude união 
bordeirense e grupo “a Força da tradição” 
(Paderne).

organização: associação grupo dos amigos de 
loulé / apoio: Câmara municipal de loulé/Cine- 
-teatro louletano 

~ Música ~
08 janeiro 2017 – domingo – 15h30

enConTro de CharoLas 
e Janeiras de LouLé

Dois reinos dividem o algarve, o pequeno reino 
do barlavento e o pequeno reino do sotavento. 
leôncio e lena são príncipes destes distintos 
reinos. Por vontade real, os seus destinos 
cruzar-se-ão por vias do matrimónio. ambos 
fogem para lisboa. sim, diz que se cruzam e 
sem se conhecerem apaixonam-se e casam. ah, 
o acaso e tal, mas não é bem assim. 

o belíssimo texto de georg büchner, Leôncio 
e Lena, que serve de base a esta peça, é 
transversal a todas as gerações e sociedades. 
uma narrativa simples e ao mesmo tempo 
muito vanguardista que não deixou João de 
brito indiferente, que aproveitou o romantismo 

e poética das palavras para trabalhar questões 
como o metateatro, a dissonância, a música, 
o vídeo e a desconstrução. Partindo desta 
base dramatúrgica, o encenador procurou 
as identidades e especificidades da história 
e cultura algarvias, mormente os inevitáveis 
contrastes entre barlavento e sotavento, e criou 
uma peça original, questionadora e cativante.

encenação e espaço cénico: João de brito 
interpretação: andré nunes, Carlos malvarez e Joana 
ribeiro santos / Desenho de luz: nuno Figueira  
Fotografia e vídeo: rita Figueiredo / Produção: 
lama – laboratório de artes e média do algarve  
apoio: Câmara municipal de Faro, rede aZul e 
Direção regional de Cultura do algarve  

~ TeaTro ~
14 janeiro 2017 – sábado – 21h30 

LeônCio & Lena 
de João de briTo 

Peça vencedora do 1.º Convite à Criação
lançado pela Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve
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90 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável 

não é exagero classificar a voz de teresa 
salgueiro como um dos tesouros imateriais 
da cultura portuguesa contemporânea: o seu 
percurso de três décadas, iniciado com os 
madredeus em 1986, e prosseguido, a partir 
de 2007, em nome próprio, garantiu-lhe sólido 
reconhecimento internacional e um carinho 
muito especial por parte do público português 
que se habituou a encontrar na sua voz uma das 
mais belas marcas da sua própria identidade.

Depois de múltiplos projetos em que colaborou 
com diversos artistas e explorou um vasto leque 
de influências, teresa salgueiro inaugura uma 
nova faceta ao produzir o seu primeiro álbum 
autoral O Mistério, em que assina a escrita da 
música e das letras. Com este disco, realizou 
uma viagem ininterrupta durante quatro anos, 
revisitando as maiores salas de espetáculos do 
mundo.

~ Música ~
15 janeiro 2017 – domingo – 17h00 

Teresa saLgueiro
 CiCLo FEMINA (i)

O Horizonte, o seu mais recente disco, 
lançado em outubro de 2016 e composto por 
material inteiramente original, é o mote para 
este novo concerto em estreia no algarve. 
teresa salgueiro assume-se como criadora de 
ambientes mágicos de uma beleza indiscutível 
e revela a singular multiplicidade das suas 
facetas artísticas, ao interpretar os seus arranjos 
originais para canções portuguesas, temas 
do seu repertório de autora, sem esquecer a 
homenagem ao seu antigo grupo, em canções 
que todos sentimos de forma muito próxima.

teresa salgueiro ruma a loulé para iniciar um 
novo ciclo, Femina, que decorrerá no Cine-
-teatro ao longo de 2017, dedicado a grandes 
vozes nacionais no feminino e abrangendo 
várias tendências musicais, que inclui ainda 
conversas com as intérpretes convidadas e 
privilegia a estreia absoluta, na região, de novos 
trabalhos discográficos das mesmas.    
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50 minutos ~ 5 € ~ M/12 

no desporto assiste-se, muitas vezes, a 
verdadeiros espetáculos. atores principais e 
secundários, audiências apaixonadas, drama, 
suor e lágrimas... como no teatro. ao palco do 
Cine-teatro louletano chega O Nome da Rosa, 
espetáculo criado por Pedro Zegre Penim com 
rosa mota, a partir de um convite do teatro 
municipal do Porto.

neste processo criativo, Pedro Penim começou 
por investigar um momento-chave da carreira 
da rosa, que é também um marco do desporto 
mundial, a maratona Feminina de atenas de 

1982, a primeira a ser disputada num evento 
oficial internacional e que rosa venceu. o 
facto de ter acontecido na grécia não é de todo 
inocente [maratona é, segundo a mitologia, 
a cidade de onde parte Pheidippides, o 
mensageiro que deve anunciar, em atenas, a 
vitória dos gregos contra os Persas. a distância 
entre as duas cidades marca, ainda hoje, a 
distância a percorrer pelos atletas]. outro 
eixo importante é a palavra “meta”, que em 
português designa o fim da corrida mas que é 
também a palavra grega da auto- 
-referencialidade, do conceito sobre o próprio 

~ TeaTro ~
20 janeiro 2017 – sexta-feira – 21h30

o nome da rosa
uma maraTona TeaTraL Com rosa moTa conceito. Penim quis ligar esse lugar do 

universo desportivo da rosa a um lugar do 
seu universo criativo: um sintoma da criação 
artística mais recente que é o cansaço da 
meta (da metalinguagem, claro). o título do 
espetáculo refere-se ao romance do umberto 
eco que foi adaptado para o cinema. no último 
capítulo do livro, adso, um ancião, olha para o 
seu passado e chega à conclusão de que todas 
as memórias e recordações que estimamos só 
nos lembram coisas que perdemos e que já não 
existem. e ilustra este pensamento com um 
provérbio em latim: stat rosa pristina nomine, 
nomina nuda tenemus, e que significa: a rosa 
antiga permanece no nome, nada temos além 
dos nomes. 

o espetáculo também pretende olhar para 
o passado da rosa, para a sua vitória quase 
iniciática em atenas, mas fazer desse momento 
e desse passado glorioso um caminho para 
a abertura de significados no presente, no 
momento do espetáculo. nunca se trata de uma 
biografia narrativa e linear. É uma rosa dentro 
de uma rosa dentro de uma rosa, que no fim 
corta a meta.

texto: Pedro Zegre Penim e hugo van der Ding  
encenação: Pedro Zegre Penim / Com: rosa mota, 
mariana magalhães, Pedro Zegre Penim, hugo van 
der Ding, Joana magalhães, mafalda banquart, Xana 
novais, luísa osório / som: tiago Pinto / Desenho 
de luz: rui monteiro / edição vídeo: Jorge Quintela 
operação vídeo: hugo moutinho / Produção: teatro 
municipal do Porto / Co-produção: teatro Praga
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3 € ~ Público em geral

Joana vieira (piano) e mikhail shumov 
(violoncelo) criaram o Caminus Duo em 
2009, mostrando-se desde cedo como um duo 
promissor, tendo realizado concertos no reino 
unido, rússia e itália e participado também 
em masterclasses, nomeadamente com natália 
gutman. 

numa viagem pelo repertório romântico 
para violoncelo e piano, este concerto inclui 
algumas das obras mais emblemáticas deste 
período, abrangendo compositores como 
Fauré, tchaikovsky, saint-saëns e grieg. as 
peças apresentadas, maioritariamente de curta 
duração, dirigem-se a miúdos e graúdos, num 
percurso cativante pelo universo da música 
clássica. 

~ Música ~
22 janeiro 2017 – domingo – 15h30

Caminus duo 
ConCerTo de Piano e vioLonCeLo Para FamíLias a Mostra de Cinema da América Latina regressa 

para a sua sétima edição e, depois da estreia 
em lisboa, no Cinema são Jorge, estende-se 
novamente a loulé, apresentando algumas das 
mais recentes propostas cinematográficas do 
cinema latino-americano.

a abrir a Mostra surge Poesia Sin Fin, de 
alejandro Jodorowski, considerado pela 
crítica como um dos filmes mais belos do 
mestre chileno, essencial para conhecer e 
compreender a vida e obra do realizador. 
segue-se o primeiro filme de ficção científica 
feito em Cuba, Omega 3, que fala de uma 
hipotética guerra mundial causada pela luta 
entre vegetarianos e macrobióticos. Já La 
Familia Reyna, drama familiar dirigido por 
tito rodríguez (da república Dominicana), 
conta a história de isaac, jovem empreendedor, 

e da sua relação com o rebelde e irreverente 
irmão mais velho ismael. lugar ainda para a 
comédia, com o filme argentino Truman, que 
fala de Julián, doente terminal, de reencontros e 
da cumplicidade com um fiel cão que dá nome 
à película. Do Panamá emerge um drama, 
Salsipuedes, meticulosamente pensado e escrito, 
que explora sem pudor o submundo criminoso, 
a corrupção policial e os segredos familiares. 
a fechar esta Mostra, uma ponte entre brasil 
e Portugal, Estive em Lisboa e lembrei de você, 
drama em torno da dura realidade da imigração 
e dos seus mais subterrâneos meandros, entre 
sonhos, desencantos e diferenças culturais.

Ver programa específico 

organização: Casa da américa latina (lisboa)
Co-apresentação: Cinema são Jorge e Cine-teatro 
louletano

~ cineMa ~
26, 27, 28 e 29 janeiro 2017 – quinta-feira a domingo

vii mosTra de Cinema 
da amériCa LaTina

60 minutos ~ 3 € ~ M/06



20 21

Sei que tudo parou e de repente do silêncio irrompeu a tua silhueta negra 
como um carnaval solitário. Por acaso tinhas coração, e o meu, meio 

torto das pauladas, ainda se lembrou que também sabia bater. Batemos e 
quando o concerto acabou guardámos para sempre aqueles bilhetes, que, 
talvez por obra do acaso, estavam em lugares diferentes mas no mesmo 

lugar. O lugar onde acabaríamos por viver para sempre juntos.

01 fev | Música | o faDo revisiTaDo Por caMané e Mário laginha 22
04 fev | TeaTro | o JuDeu Que guarDou PorTugueses no QuarTo De 
van gogh 23
05 fev | huMor | PeDro Tochas 24
09, 10, 11 e 12 fev | TeaTro [culinário] | PasTa e BasTa – uM MaMBo 
iTaliano 25
09 fev | Dos saBores Da culTura | horácio cosTa 26
10 fev | Música | 17.º fesTival al-MuTaMiD 27
11 e 12 fev | Música | aveniDa PaulisTa 28
15 fev | Música | BarlavenTo 32
17 fev | Música | Perigo PúBlico coM couPle coffee 34
18 fev | TeaTro | a noiTe canTa 36
20 fev | conferência | DesenvolviMenTo Musical e criação 
arTísTica 38
24 fev | Música | riTa reDshoes 39

Fevereiro



22 23

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

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

um piano e uma voz. não é preciso mais nada. 
e se o piano for tocado por mário laginha 
e a voz for a de Camané, o que chegava para 
fazer um bom encontro musical passa a ser 
argumento bastante para se esperar algo de 
muito especial. Com uma vantagem: já há 
experiências concretas desta dupla em palco. 
mário laginha e Camané já se encontraram 
várias vezes, para tocarem temas como “ai 
margarida” (poema de Álvaro de Campos e 

música de mário laginha) ou “abandono” 
(palavras de mourão-Ferreira e música de 
alain oulman), e uma das coisas que fica 
provado é que o fado não só sobrevive fora do 
seu núcleo instrumental mais canónico, como 
ganha novas competências e se enriquece, sem 
perder nada do que lhe é essencial, inclusive a 
carga simbólica que o associa à chamada “alma 
nacional”. mário laginha e Camané – outra 
forma de dizer “genial” a tocar e cantar o fado.

~ Música ~
01 fevereiro 2017 – quarta-feira – 21h30 

o Fado revisiTado 
Por Camané e mário Laginha

O judeu que guardou portugueses no Quarto 
de Van Gogh resulta de um trabalho de 
investigação sobre os portugueses vítimas do 
holocausto nazi. apesar da expectável angústia 
que o tema pressupõe, a abordagem estética 
deste trabalho confere-lhe leveza, algum humor 
e o sentimento de resgate e homenagem a todos 
os portugueses que durante a ii guerra mundial 
se encontravam em França. um deles foi tomás 
vieira, de albufeira; o outro, Casimiro martins, 
de loulé, que fizeram a viagem juntos para 
Dachau no “comboio fantasma”. Carroceiro, 
o primeiro, lenhador, o segundo, mas ambos 

elementos ativos da resistência francesa. mais 
que o infortúnio, uniu-os as recordações do 
algarve e o amor a um quadro assinado por 
van gogh. a viagem é também uma reflexão 
sobre o conhecimento, essencial à vida: “o saber 
é a única coisa que podemos levar, porque está 
em nós. Deus é um par de botas. É com as botas 
que fazemos o nosso caminho. não conheço 
religião mais genuína que o amor a um par de 
botas…”, refere tomás, depois de ter concluído 
que “não há pior demónio que o esquecimento”. 

texto e encenação: luísa monteiro / interpretação: 
raphael

~ TeaTro ~
04 fevereiro 2017 – sábado – 21h30

o Judeu que guardou PorTugueses 
no quarTo de van gogh

PeLa CTC – ComPanhia de TeaTro ConTemPorâneo 
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3h30 (incluindo refeição) ~ 5 € ~ M/12 (dias 09, 10 e 11) e M/06 (dia 12)
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

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

Pedro tochas volta a um palco que conhece 
bem para apresentar aos seus muitos seguidores 
a sul um remix com os melhores momentos de 
dois dos seus espetáculos de stand up comedy: 
Maiores de 18 e Já tenho idade para ter juízo. 

Pequenas histórias, divagações, alucinações, 
improvisações e interações com o público, 
fazem parte deste Remix que mais parece uma 
conversa entre amigos. a não perder para quem 
gosta de rir com as pequenas coisas da vida.

~ HuMor ~
05 fevereiro 2017 – domingo – 17h00 

Pedro ToChas
aPresenTa REMIx M18/ Já TENHO IDADE…

adorar, do latim ad oris, significa “levar à boca”.
Comer é como beijar. Comendo ingredientes do 
oriente ao ocidente, do norte ao sul, beijamos 
o mundo todo. adorar o mundo em toda a sua 
expressão, fazer com que seja parte de nós. 
Pasta e Basta é isto: comer o mundo, comer 
histórias.
a história que vos contamos é feita de três 
pratos que são um encontro de quatro 
geografias: Índia, Cabo verde, Portugal, itália. 
Juntos fazemos e comemos massa, um agente 
secreto que nos instiga a olhar o mundo com 
outros olhos – ou com outra barriga!

[no domingo a sessão é para experienciar em família. 
uma outra história, receitas diferentes, e um prato 
colorido e divertido que une pais, filhos e avós numa 
descoberta coletiva.]

um espetáculo de giacomo scalisi / em co- 
-criação com miguel Fragata e afonso Cruz 
textos: afonso Cruz / intérpretes: andré amálio e 
giacomo scalisi / Desenho de luz: Joaquim madaíl 
Produção e difusão: Clara antunes / Produção e 
acompanhamento: sara Palácios / Carpintaria de 
cena e apoio ao transporte e montagem: Daniel 
neagoe / Produção: Cosanostra / Co-produção: 
Festival toDos – Caminhada de Culturas / em 
colaboração com Conserveira de lisboa / apoio: 
Paróquia de Quarteira 

~ TeaTro [culinário] ~
09, 10 e 11 fevereiro 2017 – quinta-feira a sábado – 19h30

12 fevereiro 2017 – domingo – 11h30 (versão para famílias)
Salão Paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar (Quarteira)

No âmbito do Programa Comemorativo do Centenário da Freguesia de Quarteira

PasTa e basTa 
um mambo iTaLiano
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60 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06 
Cartão de Amigo aplicável120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06

o Cine-teatro prossegue esta rubrica regular 
que tem vindo a ganhar a adesão crescente 
e entusiasta do público. a abrir os “sabores” 
nesta temporada desafiámos horácio Costa 
(o “major”, como é conhecido) a vir partilhar 
connosco o seu inquieto e persistente 
contributo para a dinamização e divulgação 
musicais em loulé e na região, o qual se mistura 
intimamente com o percurso do “mítico” bar 
bafo de baco. 

Perseguindo um sonho, que vinha da 
adolescência, de abrir um bar de música ao 
vivo, e influenciado pela então frequência de 
muitos locais de lazer com seu pai e tios – 

chegou mesmo a ter em sua casa um espaço que 
funcionava como bar para divertir-se com os 
amigos durante as férias escolares –, em outubro 
de 1992 horácio Costa abriu o bar bafo de baco 
na cidade de loulé. 

ao longo destes 24 anos o bar foi evoluindo e 
criando uma identidade muito própria, com 
maior enfoque na música ao vivo, estando neste 
momento referenciado a nível internacional 
como uma sala de média dimensão a ser 
visitada pelas bandas em tour europeia, tendo 
por lá passado nomes grandes da música 
nacional e internacional, bem como as ditas 
“bandas de garagem” locais.

~ Dos sabores Da culTura ~
09 fevereiro 2017 – quinta-feira – 21h00 

horáCio CosTa 

o grupo el laFF apresenta um repertório de 
músicas do magrebe, médio oriente e música 
sufí de países tão diversos como a turquia, 
egito, marrocos ou tunísia. o canto solista e 
os coros são acompanhados por instrumentos 
tradicionais do mundo árabe (nay, mizmar, 
mijwiz, violino, darbouka, bendir, rik…).

el laFF faz-se também acompanhar de uma 
bailarina que dá a conhecer uma das danças 

mais antigas do mundo: a dança oriental. ao 
longo do espetáculo faz-se um percurso pelos 
principais ritmos da música e dança orientais, 
tais como: masmoudi kebir, wadha kebir, 
malfuf, samahi, masmudi saghayir.

abdelatif louzari: violino e voz / F. Depiaggi: nay, 
mizmar e mijwiz / Chello “al arabi”: darbouka, 
bendir, rik / mercedes Campello: dança oriental e 
giro sufí

~ Música ~
10 fevereiro 2017 – sexta-feira – 21h30

17.º FesTivaL aL-muTamid 

eL LaFF
Música árabe e Dança orienTal
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100 minutos ~ 15 € ou 13 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

no âmbito de Lisboa, capital iberico-americana 
de Cultura 2017, o Cine-teatro louletano 
associa-se ao são luiz teatro municipal e 
estende a sul a Avenida Paulista, numa segunda 
edição (a inicial fora em 2011, apenas em 
lisboa) recheada de surpresas mas mantendo 
o conceito de apresentar no nosso país novos 
talentos vindos do brasil. a Avenida começa 
por ser atravessada por momo, vindo do rio 
de Janeiro por via de lisboa, onde agora reside, 
e ainda por Dom la nena, voz de Porto alegre 
e do mundo que também chama “casa” a Paris. 

momo abrirá esta Avenida Paulista com as 
íntimas canções que compõem o seu novo 
álbum, produzido por cá por marcelo Camelo. 
o cantor que conta com gente como David 
byrne ou Patti smith entre a sua legião de 
admiradores é criador de canções fundas, 
plenas de alma e lirismo, que arrebatam quem 
lhes concede a atenção que exigem. 

logo depois virá Dom la nena, cantora e 
violoncelista que o nosso país já conhece, 
trazendo até nós o seu mais recente trabalho 

~ Música ~
11 fevereiro 2017 – sábado – 21h30

avenida PauLisTa
dom La nena (PorTo aLegre)

concerTo De aberTura: MoMo (rio De Janeiro)

Soyo, curiosamente co-produzido por si com 
marcelo Camelo também. Dom apresentará 
ainda uma seleção de temas que integram o seu 
novo eP. Dela, escreveu-se na New Yorker: “ela 
soa natural em português, francês, espanhol 
ou inglês, talvez porque a sua abordagem a 

toda a música soe tão ternurenta e sincera.” É 
dessa sinceridade que se faz toda esta Avenida 
Paulista: talentos criados no brasil à medida do 
mundo que os quer ouvir.

Co-apresentação: são luiz teatro municipal, 
uguru e Cine-teatro louletano
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100 minutos ~ 15 € ou 13 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

mariana aydar regressa a esta montra da 
modernidade brasileira depois de aí ter 
marcado presença em 2011, em lisboa, ao 
lado de talentos emergentes como raf vilar, 
Thiago Petit ou tulipa ruiz. Desta feita, coroa 
o segundo de dois dias de programa com um 
espetáculo inédito ao lado de Dani black. 

a aplaudida voz de Pedaço de Uma Asa trocará 
canções em palco com o jovem compositor 
Dani black, que tem dado hinos às novas 
gerações brasileiras a partir de são Paulo, como 
aconteceu com o hit viral “trono de estudar”, 
que resultou em versões de gente como Chico 
buarque ou arnaldo antunes, por exemplo. 

~ Música ~
12 fevereiro 2017 – domingo – 17h00

avenida PauLisTa
mariana aydar & dani bLaCk (são PauLo)

concerTo De aberTura: Marcia casTro (baía)

Cumplicidade made in são Paulo para um 
concerto que se espera único e imperdível.

na primeira parte estará marcia Castro, 
cantora e compositora baiana que fez do álbum 
Das Coisas Que Surgem, lançado em 2014, 
um dos títulos mais aplaudidos dos tempos 

mais recentes no brasil, facto completamente 
atribuível ao seu singular talento capaz de se 
espraiar por samba e ska, por frevo e pop e o 
que mais o seu coração ditar.

Co-apresentação: são luiz teatro municipal, 
uguru e Cine-teatro louletano
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45 minutos ~ 2 € ~ M/04

Barlavento é um espetáculo com canções 
de várias épocas em português de diversas 
latitudes. uma viagem pelo tempo e pelo 
espaço que continua o percurso em conjunto 
de Carla galvão, Fernando mota e rui rebelo 
no desenvolvimento de uma linguagem cénica 
multidisciplinar e universal, criada em projetos 
anteriores como Canções Nómadas, Nana Nana 
e Peixe Lua.

Barlavento desenrola-se à volta de uma 
máquina de cena, uma carroça-barco-habitação 
ao mesmo tempo cenário, tela e instrumento 
musical. Dela saem estruturas e objetos sonoros, 
na sua vela são projetadas imagens e espaços, 
nela habitam os três
cantores-contadores.

~ Música ~
15 fevereiro 2017 – quarta-feira – 10h30 e 14h30 (escolas)  

barLavenTo 
de CarLa gaLvão, Fernando moTa e rui rebeLo 

“barlavento” e “sotavento” são termos náuticos 
que se referem ao lado da embarcação de onde 
e para onde sopra o vento, respetivamente. 
barlavento é o lado do barco que recebe o vento. 
sotavento é o lado do barco que solta o vento.

Criação e interpretação: Carla galvão, Fernando 
mota e rui rebelo / Conceção do barco-instrumento: 
marco Fonseca com elenco / realização plástica: 
marco Fonseca / Desenho de luz e operação 
técnica: nuno Figueira / Fotografias de olhos: suren 
manvelyan (série Animal Eyes) / Fotografia: susana 
Paiva / uma encomenda: CCb/Fábrica das artes 
Co-produção: artemrede (abrantes, alcobaça, 
sobral de monte agraço, moita e montijo), CCb/ 
/Fábrica das artes e são luiz teatro municipal 
agradecimentos: nuno Cintrão, sogapal, estância do 
areeiro, maria repas gonçalves, Jorge laurentino, 
José mário branco e manuela de Freitas
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90 minutos ~ 2,50 € ~ M/12

o ciclo musical O Longe é Aqui tem promovido, 
desde 2016, encontros inéditos entre 
reconhecidas figuras/projetos a nível nacional 
e artistas naturais ou ligados ao concelho de 
loulé, identificando complementaridades, 
fomentando cumplicidades e lançando desafios 
criativos estimulantes para ambas as partes. 
Desta vez, convidámos o conhecido músico 
quarteirense Perigo Público a juntar-se aos 
contagiantes Couple Coffee para um encontro 
inédito que vai percorrer e reinventar a obra 

musical do cantautor José afonso (no mês e ano 
em que se assinalam 30 anos sobre a sua morte), 
as canções de Fausto e o próprio repertório dos 
Couple e do Perigo Público. 

Perigo Público (nome artístico de Élton mota) 
é um artista que ao longo destes últimos 
anos tem vindo a cimentar o seu nome na 
cena do hip-hop nacional, depois de algumas 
participações em projetos com nomes como 
Dino d´santiago ou tribruto. espetador 

~ Música ~
17 fevereiro 2017 – sexta-feira – 21h30

Salão Paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar (Quarteira)
No âmbito do Programa Comemorativo do Centenário da Freguesia de Quarteira

Perigo PúbLiCo  
Com CouPLe CoFFee 

CiCLo O LONGE é AQUI (v)

atento, nómada, apaixonado pela música e 
pelo sentido das palavras, observador do 
quotidiano, inconformista inveterado, audaz e 
incorrigível, que com a maturidade que a idade 
traz soube esculpir a fúria e a espontaneidade, 
transformando-as em reflexões com outra 
densidade e refinamento. o improviso 
inconsequente deu assim lugar a rima e prosa 
mais adulta, mais atenta, mas não menos 
acutilante, mordaz e por vezes politicamente 
incorreta.

os Couple Coffee são luanda Cozetti (voz) 
e norton Daiello (baixo), projeto que cria 
música como café puro, que vicia, desperta e 
eletriza. Dessa alquimia resulta uma música 
singular, original e sofisticada. a comunicação 
com o público é imediata. não há quem fique 
indiferente a estes músicos tão virtuosos quanto 
originais. são tanto a mais portuguesa das 
bandas brasileiras como a mais brasileira das 

bandas portuguesas. entre outros trabalhos, têm 
no seu currículo o álbum Co’as Tamanquinhas 
do Zeca!, que apresenta uma abordagem 
única ao trabalho de José afonso, refletindo 
as experiências e visões da geração pós-Zeca 
e pós-revolução, numa viagem que usa uma 
linguagem musical próxima da bossa nova, jazz 
e música popular brasileira. em março deste 
ano editam Fausto Food, um tributo à obra de 
Fausto. 

organização: Cine-teatro louletano e Comissão 
das Comemorações do Centenário da Freguesia de 
Quarteira / apoio: Paróquia de Quarteira
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90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
Cartão de Amigo aplicável

no espetáculo A Noite Canta (a partir da obra A 
Noite Canta os Seus Cantos, de Jon Fosse) vive-
-se o dia de um jovem casal com um filho 
recém-nascido. num último esforço para a 
realização individual, os desejos de ambos 
colidem de forma assoladora. na sala-de-estar 
da sua casa – apresentada como prisão e/ou 
como refúgio do mundo – assistimos, muito 
próximos, a uma tragédia contemporânea 
íntima e delicada, que explora as fraquezas 
de um casal a adiar o fim da relação. numa 
linguagem escassa, de palavras aparentemente 
banais, com uma música própria, feita 
de repetições e silêncios, a morte surge 
inesperadamente. 

o autor Jon Fosse abre janelas para a vida, 
para questões existenciais. escreve com amor 
e empatia sobre os que são deixados para trás. 
as suas personagens surgem frequentemente 
em estado de sonolência ou de fadiga, porque 
não podem deixar de pensar no que pode 
acontecer. a possibilidade é sempre mais real 
do que o atual. É por isso que ele escreve sobre 
mudanças. Como se cada lugar novo pudesse 
oferecer o que o passado não conseguiu. a vida 
não é senão esperar, estar suspenso entre o 
passado e o futuro, num presente que não pode 
ser capturado. todos têm o mesmo medo de 
serem abandonados.

~ TeaTro ~
18 fevereiro 2017 – sábado – 21h30 

a noiTe CanTa
de Tiago Correia

encenação e Dramaturgia: tiago Correia / texto: a 
partir de “a noite Canta os seus Cantos”, de Jon Fosse  
tradução: Pedro Porto Fernandes / interpretação: 
ana moreira, antónio Parra e Pedro almendra, 
antónio Durães (voz) e Cristina Carvalhal (voz)  
Cenografia: ana gormicho / Desenho de luz: rui 
monteiro / Figurinos: Patrícia shim / sonoplastia: 
nélson silva / imagem: Francisco lobo / Design 
gráfico: inês gomes Ferreira / Produção: tiago 

Correia / Coordenação de produção: Pedro barbosa  
Co-produção: Cão Danado, a turma, teatro 
municipal do Porto e Fitei / apoios: Panmixia, 
Pedras e Pêssegos, Dente de leite, ao Cabo teatro 
agradecimentos: Centro de Documentação tnsJ, 
antónio morais, José Caldeira, nuno m. Cardoso, 
Paula braga, Pedro Correia, renato marinho, rui 
Pinheiro e vera sousa
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75 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

60 minutos (com debate) ~ Entrada gratuita ~ Alunos de licenciatura e mestrado nas áreas da Educação Pré- 
-Escolar e Educação Básica, educadores de infância, docentes, animadores/mediadores socioculturais, músicos, 

programadores, bibliotecários e curiosos. Requer inscrição prévia: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

esta palestra inaugural, proferida pela 
reconhecida Prof.ª helena rodrigues, marca o 
início de uma parceria de continuidade com a 
prestigiada Companhia de Música Teatral, aqui 
em estreita colaboração com a universidade 
do algarve e a Rede AZUL – Rede de Teatros do 
Algarve. o Cine-teatro introduz assim na sua 
intervenção para 2017 uma linha estratégica de 
programação que visa, sobretudo, colmatar uma 
lacuna relevante identificável na região algarvia 
a nível do campo da arte para a infância: a 
falta de componente formativa especializada 
e atualizada, bem como de reflexão crítica e 
debate, e ainda de inovadoras/questionadoras 
abordagens performativas dirigidas às primeiras 
infâncias.  

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

~ conferência ~
20 fevereiro 2017 – segunda-feira – 18h00 

desenvoLvimenTo musiCaL 
e Criação arTísTiCa

Por heLena rodrigues (ComPanhia de músiCa TeaTraL) rita redshoes iniciou o seu percurso como 
baterista num grupo de teatro de escola, 
passou por inúmeros projetos musicais 
como autora e intérprete, onde tocou muitos 
instrumentos e gravou vários discos (atomic 
bees, Photographs, rebel red Dog, David 
Fonseca, The legendary tigerman, noiserv). 
tem também colaborado em inúmeras bandas 
sonoras premiadas para teatro e cinema, tendo, 
inclusivamente, discos editados nesta área. 
recentemente tocou no lendário Joe’s Pub, em 
nova iorque, e apresentou também em nova 
iorque, no moma, e posteriormente em berlim, 
a banda sonora original do documentário 
Portugueses no Soho, de ana ventura miranda. 

em 2016, depois de Golden Era (2008), Lights 
& Darks (2010) e de Life is a Second of Love 

(2014), rita redshoes rumou em Junho a 
berlim, onde gravou o seu quarto álbum de 
estúdio. o novo registo discográfico, Her, 
contou com a produção de victor van vugt, 
produtor do seminal disco de nick Cave, 
Murder Ballads, e do disco de beth orton, 
Trailer Park, vencedor do prestigiado mercury 
Prize. o produtor australiano já trabalhou 
também com artistas tão diversos como 
P.J.harvey, Depeche mode, The Fall, billy bragg 
ou einsturzende neubauten, entre outros. 

além de ser o álbum em que a artista mais 
instrumentos tocou (piano, omnichord, teclados 
e guitarra acústica), é também o trabalho em 
que rita escreve e interpreta, pela primeira vez 
a solo, três temas em português, um dos quais 
em co-autoria com Pedro da silva martins.

~ Música ~
24 fevereiro 2017 – sexta-feira – 21h30

riTa redshoes
 CiCLo FEMINA (ii)
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Chorei a tua morte sem penas, sem lágrimas. Eu, artista que fingi a 
morte em vida e durante três meses pensei nisso, pensei nela e deitei-me 
a seu lado até lhe sentir a derrocada. Eles sorriram e bateram palmas, 

e tivemos de morrer tantas vezes mais quantas foram precisas para 
acreditarem que realmente morremos. Não existe nada além da vida 
do que acreditar. Enquanto nos abraçámos eles choravam e quando 

chorámos eles abraçaram-se. Círculo invertido entre a vida e o palco. 
Público cabeça para baixo e ator pés para cima. Iguais.

Mar | TeaTro | cenários – Xii MosTra De TeaTro De loulé 42
03 e 04 Mar | Dança | fesTa Do Tango 43
05 Mar | TeaTro | Tv-fuTureX 44
08 e 09 Mar | Música | DeaD coMBo 45
09 Mar | conversas à QuinTa | José carlos fernanDes 46
10 Mar | Música | sul De José afonso   47
12 Mar | Música/Poesia | Júlio resenDe e Júlio MachaDo vaz 48
18 Mar | Música | luísa soBral 49
20, 21 e 22 Mar | forMação | coMPanhia De Música TeaTral 50
25 Mar | Música | Tualle – Tuna universiTária afonsina De loulé 52
31 Mar | TeaTro | a noiTe Da iguana 53

 

março
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Workshop: 20 € (bailarino) e 30 € (par de bailarinos) / Espetáculo: 12 € ou 10 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos ~ M/06 ~ Cartão de Amigo aplicável

O workshop requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 2894146045 € (Cine-Teatro Louletano) / Entrada gratuita (freguesias) ~ Público em geral

o Cenários é uma iniciativa da Câmara 
municipal de loulé que pretende promover 
o teatro junto de vários públicos e, 
simultaneamente, incentivar os grupos de 
teatro do concelho a prosseguirem o seu 
trabalho através da atribuição de uma bolsa de 
apoio ao teatro e da disponibilização de uma 
componente formativa para os mesmos. 

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

Ver programa específico 

~ TeaTro ~
março 2017

Cenários
Xii mosTra de TeaTro de LouLé

a Festa do Tango, especialmente dirigida 
aos inúmeros amantes desta linguagem e 
imaginário artísticos, inclui uma componente 
formativa com workshops para diferentes níveis 
ministrada por marcos monzón e amira luna, 
bem como um espetáculo de tango com o la 
Porteña tango & eugenia giordano, encerrando 
com uma milonga.

la Porteña tango é um grupo que ao longo 
da sua vasta trajetória já gravou quatro cd’s e 
um DvD, produzidos pelo importante músico 
argentino litto nebbia. mais de vinte países e 
quatro continentes receberam este espetáculo 
de enorme beleza visual e sonora, que é uma 
preciosa homenagem a um dos géneros de 

música e dança mais belos e universais. em 
loulé o prestigiado agrupamento apresenta o 
espetáculo Danzarin, com alejandro Picciano 
na guitarra, Federico Peuvrel no piano e matías 
Picciano no bandoneón, o qual conta com 
a participação especial da cantora eugenia 
giordano e do par marcos monzón e amira 
luna, bailarinos e coreógrafos finalistas do 
Mundial de Tango 2015.

Workshop 
nível 1 (nível iniciado): 03 março (18h00 às 19h00) e 
04 março (15h00 às 16h00)
nível 2 (nível médio): 03 março (19h30 às 20h30) e 
04 março (16h30 às 17h30)

~ Dança ~
03 e 04 março 2017 – sexta-feira e sábado (workshop)

04 março 2017 – sábado – 21h30 (espetáculo)
04 março 2017 – sábado – 22h50 (milonga)

FesTa do Tango
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a TV-Futurex é uma peça de teatro educativa 
e participativa sobre os temas da amizade, 
Dinheiro e Futuro, dirigida a crianças, 
professores e famílias, e criada no âmbito do iv 
Festival Cool tour.

numa televisão gigante, em direto, são 
visionado vários programas que têm a 
particularidade de falar sobre uma dada 
temática nas suas várias facetas. as locutoras, 
atrizes e marionetas, também “saem” da 
televisão para interagir com o público que 
é levado a participar em certas partes da 

história. além de teatro fórum para crianças, 
esta peça reúne muitos outros ingredientes: 
marionetas, teatro sombra, música & ritmo 
e muita brincadeira. num tom lúdico, esta 
criação consegue falar sobre assuntos sérios e 
importantes nas vidas das crianças.

o objetivo é sensibilizar e educar através do 
teatro, para mais reflexão e tolerância e menos 
exclusão social, contribuindo para a formação 
de um pensamento crítico e fomentando a 
discussão aberta e o recurso à criatividade na 
resolução de problemas comuns. 

~ TeaTro ~
05 março 2017 – domingo – 15h30

Tv-FuTureX 
Porque as Crianças nunCa deiXam de brinCar!

De nicole lissy e laura De WiTTe

uma fábula sobre o poder da música. 
a partir de duas personagens, gato-pingado e 
escanzelado (Dead Combo), entramos numa 
viagem ao centro dos corações, onde a alegria 
ainda não floresceu. 
Cheio de quadros e de metáforas, este conto 
aproxima-nos de um universo em que a música 
é a matéria primordial para que o sorriso tenha 
a qualidade da felicidade. 
um espetáculo de sombras, no qual músicos, 
marionetas, paisagens e objetos se encontram 
num imaginário sem palavras, cheio de notas 
musicais.

ideia: Pedro gonçalves, tó trips, ainhoa vidal, 
nuno salsinha, Carla martinez e helder nelson 
música: Dead Combo / atriz: ainhoa vidal  
Cenografia: Carla martinez / Desenho e operação 
de luz e vídeo: nuno salsinha (tela negra)  
Desenho e operação de som: helder nelson  
artwork: mackintóxico

Co-produção rede big bang / o espetáculo A Cidade 
da Tristeza Profunda é uma encomenda CCb/Fábrica 
das artes e uma co-produção rede europeia big 
bang, financiada pelo Programa europa Criativa da 
união europeia

~ Música ~
08 março 2017 – quarta-feira – 9h30 e 11h30 (escolas)

08 março 2017 – quarta-feira – 21h30 (famílias)
09 março 2017 – quinta-feira – 9h30, 11h30 e 14h00 (escolas)

dead Combo
a Cidade da TrisTeza ProFunda

45 minutos ~ 3 € ~ 04 aos 12 anos
40 minutos ~ 2 € (escolas) e 3 € (famílias) ~ M/05

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



46 47

 80 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/1290 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

Continuando a privilegiar figuras de referência 
para reflexão e debate sobre novos caminhos, 
desafios e oportunidades na área cultural, o 
Cine-teatro convidou José Carlos Fernandes 
para abrir as Conversas nesta temporada, numa 
sessão em que a música, os livros, a crítica e o(s) 
público(s) darão o mote.

José Carlos Fernandes (n. 1964, loulé) é 
responsável pela secção Jazz & Clássica das 
revistas Time Out lisboa (semanal) e Time 
Out Porto (mensal) desde o primeiro número, 
em 2007 e 2010, respetivamente, e também 
escreve sobre pop-rock para as mesmas revistas. 
não dispõe de qualquer qualificação para 
exercer esta atividade e é até duro de ouvido, 
mas apresentou-se na entrevista de emprego 
alegando possuir um mestrado em musicologia 

pela musikhochschule lübeck, onde terá 
defendido tese com o título “stilgeschichtliche 
untersuchungen zum Klavierwerk des 
Thomaskantors Johann Kuhnau” (algo que 
nunca alguém se atreveu a verificar). escreve 
também regularmente sobre livros nas revistas 
acima mencionadas.

Desde fevereiro de 2015 que publica 
semanalmente no Observador artigos sobre 
música clássica, jazz, livros, etimologia, 
milagres, impostos, figurões nazis, sultões 
otomanos, capitalismo selvagem, animais 
domésticos e o fim do mundo.

JCF vive em Querença com humperdinck, o 
seu crocodilo de estimação.

~ conversas à QuinTa ~
09 março 2017 – quinta-feira – 21h00 

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

o espetáculo evoca o seu ofício de professor, em 
lagos e em Faro nos anos 60, os seus locais de 
convívio e inspiração musical, as memórias dos 
concertos clandestinos que realizou na região, 
as histórias que se contavam a seu respeito, 
as músicas e letras que produziu sobre ou 
inspiradas no algarve, o período em que privou 
com figuras como luíza neto Jorge, antónio 
barahona, antónio ramos rosa e Pité, e a sua 
ligação ao mar, à ria Formosa (onde pescava e 
fazia longos passeios com esse círculo de amigos 
no mítico “barco do Diabo”) e a olhão, onde 
conheceria a sua segunda mulher, Zélia, natural 
da Fuzeta.

voz e guitarra: João afonso / voz e guitarra: luís 
galrito / guitarra e coros: rogério Pires / vJ: João 
espada / Declamação: sónia Pereira  

~ Música ~
10 março 2017 – sexta-feira – 21h30

o suL de José aFonso
João aFonso & Luís gaLriTo Com barCo do diabo 
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70 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável

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

um pianista, um sexólogo, música, conversas 
e muita poesia. são estes os ingredientes para 
o (des)concerto que Júlio resende e Júlio 
machado vaz apresentam à luz da aventura 
artística que os uniu: Poesia Homónima.

Júlio machado vaz disse a Júlio resende que 
ele devia fazer algo com a poesia do seu amor 
literário. Júlio resende disse a Júlio machado 
vaz que só juntava música a poesia se fosse o 
próprio psiquiatra a ler essa poesia. o sexólogo, 
não temendo tabus, aceitou. e depois dos 
ensaios e desconcertos fez-se um disco. o disco 

chama-se Poesia Homónima por Júlio Resende 
e Júlio Machado Vaz, e versa sobre eugénio de 
andrade e gonçalo m. tavares. Dois olhares 
distintos sobre a poesia e que muita música 
inspirou nos dedos do pianista e do psiquiatra 
com o mesmo nome. 

o projeto é agora levado a palco a partir da obra 
destes e de outros poetas dos afetos literários 
dos dois homónimos.

~ Música/Poesia ~
12 março 2017 – domingo – 17h00 

Poesia homónima 
Por JúLio resende 

e JúLio maChado vaz Luísa é o quarto álbum de originais de luísa 
sobral, editado em 2016 e agora apresentado ao 
vivo. neste disco estreitam-se a cumplicidade 
e os laços afetivos com quem ouve, em novas 
canções e letras tocantes, que a colocam num 
novo patamar de maturidade criativa: ainda 
mais segura, exigente, autêntica e espontânea. 
Foi gravado em los angeles, no mítico united 
recording studios, por onde já passaram nomes 
históricos como Frank sinatra, ray Charles, ella 
Fitzgerald, Jay-Z, radiohead ou u2.
 
ao leme da produção esteve Joe henry, 
vencedor de três Grammy Awards, que para 
além de uma sólida carreira em nome próprio 
assina trabalhos de músicos como elvis 
Costello, solomon burke, beck ou madonna. 

após ter vivido por quatro anos nos eua, luísa 
sobral 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 17 canções 
e prestigiados convidados, como Jamie Cullum 
e os portugueses antónio Zambujo e mário 
laginha. a sua discografia conta ainda com  
Lu-Pu-i-Pi-Sa-Pa, editado em 2014, que 
expande o seu universo para fora dos limites 
estéticos dos seus dois primeiros discos. 

em 2017, luísa sobral volta a percorrer o país, 
agora com novas canções. em palco está em 
casa. e tem a amabilidade generosa de nos 
convidar a visitá-la. e de nos fazer sentir em 
casa. 

~ Música ~
18 março 2017 – sábado – 21h30 

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

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

Prosseguindo, numa lógica de continuidade, 
com a colaboração estratégica com a 
Companhia de música teatral (Cmt), 
o Cine-teatro apresenta uma formação 
transitiva integrada no Projeto GermInArte – 
Transformação Artística para o Desenvolvimento 
Social e Humano a partir da Infância. este 
projeto da Cmt baseia-se na publicação 
Manual para a Construção de Jardins Interiores 
(edição da Fundação Calouste gulbenkian) e 
aborda várias perspetivas estéticas e educativas 
para a infância. 

a formação a realizar em loulé é composta 
por três módulos (“Colos de música”, “bebé 
Plimplim” e “super-sonics”) e pretende 
proporcionar vivências musicais que possam 
enriquecer a interação com bebés e crianças. 
além de permitir conhecer melhor as 
potencialidades educativas do Manual para a 
Construção de Jardins Interiores, a formação 
explora instrumentos comunicacionais ao nível 
do corpo, da voz e do uso de recursos sonoros 
não convencionais, bem como a utilização 
de repertório musical e de movimento em 

~ forMação ~
20, 21 e 22 março 2017 – segunda a quarta-feira 

18h00 às 21h00

Formação TransiTiva 
germinarTe

PeLa ComPanhia de músiCa TeaTraL 
diferentes contextos educativos, além de 
possibilitar a fruição de momentos significativos 
de interação musical e o contacto com outros 
profissionais que lidam com 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.
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2 horas (aprox.) ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/14
Cartão de Amigo aplicável3 horas ~ 5 € ~ Público em geral

este Festival leva já seis edições, que 
decorreram entre os anos de 2000 e 2016. 
Deram origem a um CD e a dois DvD’s duplos, 
o ultimo dos quais o do v Fitualle (2014), 
que homenageou bruno Cavaco “Descaderado”. 
regressa novamente este ano para a sua 7.ª 
edição, recebendo no palco do Cine-teatro 
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 
representante do instituto no qual estudam 
os seus elementos, o instituto superior Dom 
afonso iii em loulé, sendo um agrupamento 
musical 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. Desde 
então a tuna tem tido várias atuações pelas 
mais diversas regiões de Portugal, desde o 
algarve passando pelo alentejo, estremadura, 
beiras, açores e madeira. Com o seu espírito 
académico e através da música, a tuna leva 
a todos os recantos a alegria e o entusiasmo 
algarvios, elevando bem alto o nome da cidade 
de loulé e do inuaF.

~ Música ~ 
25 março 2017 – sábado – 21h30 

vii FiTuaLLe
FesTivaL inTernaCionaL da Tuna universiTária 

aFonsina de LouLé uma modesta pensão junto ao mar, na costa do 
Pacífico. um ex-pastor no limiar de um colapso 
nervoso. uma viúva, maxine, é quem se ocupa 
do hotel. e surge uma pintora amadora que 
tenta vender os seus quadros, enquanto passeia 
o seu avô moribundo de hotel em hotel, sem 
dinheiro. e uma iguana presa que se vai soltar 
naquela noite. 

e, ao fim da carreira, há uma redenção. os 
conflitos que vimos na Gata em Telhado de 
Zinco Quente, o lamento do Doce Pássaro da 
Juventude, a ansiedade do Jardim Zoológico 
de Vidro, as peças de tennessee Williams que 
temos andado a fazer desde 2015, desvanecem- 
-se aqui. É dolorosa a noite, agitam-se os 
corpos, é tormentosa a vida. mas há uma 

redenção, chega a sabedoria, neste hotelzito 
longe da louca multidão.

A Noite da Iguana, de tennessee Williams 
tradução: Dulce Fernandes / Com: nuno lopes 
(lawrence shannon), maria João luís (maxine 
Faulk), isabel muñoz Cardoso (Judith Fellowes), 
Joana bárcia (hannah Jelkes), Pedro Carraca 
(hank Prosner), tiago matias (Jakelatta), João 
meireles (herr Fahrenkopf), ana amaral (Frau 
Fahrenkopf), Pedro gabriel marques (Pancho), 
Catarina Wallenstein (Charlotte goodall), américo 
silva (nonno), João Delgado (Pedro), bruno Xavier 
(Wolfgang), vânia rodrigues (hilda) / Cenografia e 
figurinos: rita lopes alves / luz: Pedro Domingos  
som: andré Pires / Coordenação técnica: João Chicó 
assistência de encenação: nuno gonçalo rodrigues 
e bernardo alves / Produção: João meireles  
encenação: Jorge silva melo / uma produção: 
artistas unidos/sltm/tnsJ

~ TeaTro ~
31 março 2017 – sexta-feira – 21h30 

NO âMBITO DO DIA MUNDIAL DO TEATRO

a noiTe da iguana
PeLos arTisTas unidos 
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Não tenho culpa que a utopia seja aquilo que mantém os sonhos vivos, 
não tenho culpa de ser criança, de pintar o escuro da noite com um 
luar cheio de ídolos e heróis. Acredito no caráter e acredito que cada 

frequência que me toca desenha no meu chão, desenha no meu caminho 
estradas de luz. Acredito num mundo diferente e melhor sempre que me 
olho ao espelho. Escolhi ser quem sou e escolhi saber por onde não vou, 

e, mesmo que livremente à deriva, vi nos cravos a beleza que muitos 
apenas aceitam nas rosas.

05, 06, 07, 08 e 09 aBr | fesTival | soM riscaDo 56
15 e 29 aBr | fesTival | enconTros Do Devir 57
21 aBr | Dança | susPensão 58
22 aBr | Música | aurea 59
24 aBr | Música | BrigaDa vicTor Jara 60
27 aBr | Dos saBores Da culTura | carlos aQuino 61

abriL
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o Som Riscado é um festival que pretende 
fomentar cruzamentos e diálogos criativos entre 
a nova música portuguesa de cariz experimental 
e o(s) universo(s) da imagem e das artes visuais 
(desenho, fotografia, cinema, arte digital/ 
/imagem animada, design, entre outras). 
 
Depois de uma edição zero em 2016 que deu a 
conhecer o conceito e as suas principais linhas 
programáticas, o festival regressa para uma 
segunda edição em que aposta novamente 
em concertos e performances, exposições e 
instalações interativas, e ainda nas componentes 
reflexiva e formativa. relativamente à 
edição inicial, há um reforço das propostas 

interdisciplinares dirigidas aos mais pequenos 
e famílias, continuando ainda a reflexão sobre 
o território louletano numa espécie de escuta 
visualizável que questiona o papel dos sons 
no seu contínuo passado-presente-futuro e no 
imaginário afetivo e simbólico da comunidade.

tendo o Cine-teatro louletano como epicentro, 
o Som Riscado envolve vários espaços da 
cidade nas suas atividades, bem como diversos 
parceiros institucionais do concelho e da região.

Ver programa específico

~ fesTival ~
05, 06, 07, 08 e 09 abril 2017 – quarta-feira a domingo 

som risCado
FesTivaL de músiCa e imagem de LouLé 

este festival quer continuar a pensar o território, 
aliando o social ao cultural, o ecológico e 
político ao artístico. Pretende ser um desafio 
reflexivo sobre a nossa identidade territorial: 
como nos vemos, um exercício de imaginação 
e análise critica sobre o que somos, feita pelos 
de fora; como nos vêm, sem menosprezar a 
realidade fantasiosa que fabricamos; como 
nos damos a ver, ou como nos vendemos, que 
condiciona o desenvolvimento de uma região 
que vive quase exclusivamente de e para o 
turismo.

há que discutir as nossas esperanças e recusar 
as falsas inevitabilidades que nos tolhem a 
vontade e a imaginação de querermos ser 
melhor. Queremos promover a criação de um 
pensamento alternativo que nos ajude a delinear 
o futuro aproveitando as potencialidades do 
território (serra/litoral) e as singularidades 

das comunidades, numa perspetiva de 
complementaridade.

este encontro envolve criadores nacionais e 
internacionais, cruzando-os com investigadores 
e com as comunidades de quatro localidades 
(Faro, loulé Quarteira e s. brás de alportel), 
convocando todos a refletir, a especular sobre o 
presente, tentando contribuir para a criação de 
olhares desafiadores sobre o que somos e o que 
ainda temos. 

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 loulé, Câmara municipal de 
são brás de alportel / apoios: ualg, aldeia da luz, 
al-Portel, tertúlia Farense / Parceiros media: Jornal 
Barlavento, rua Fm 
Ver programa específico

~ fesTival ~
15 abril 2017 – sábado – 21h30 / 29 abril 2017 – sábado – 21h30 

enConTros do devir 
Cidades uTóPiCas, Cidades Possíveis 

every day counts
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90 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
Cartão de Amigo aplicável60 minutos ~ 5 € ~ M/06

Uma coreógrafa, dois compositores: Clara 
Andermatt, Jonas Runa e António Sá-Dantas.
Uma performance, um concerto, uma coreografia 
musical. 
Momentos previstos de imprevisibilidade sentida, 
tudo nasce em cada instante, todo o som é criado 
ao vivo.

neste projeto é desenvolvido um instrumento 
sensível à luz, montado em vários pontos do 
espaço. os personagens modulam e criam 
som (eletroacústico) pelas sombras que vão 
projetando.     

experimentação com/e invenção de novos 
instrumentos e novas técnicas de criação sonora 
– em Suspensão procuramos encontrar novas 
ligações, novos modos de pensar o movimento, 

novos sons, novos modos de pensar o conjunto 
como apenas um elemento.

Cenas que são variadas e revisitadas, não 
contam uma história cronológica, mas criam e 
sugerem figuras, sensações, pequenas histórias 
(como Kagel), que fluem de uma para outra, que 
voltam, que ficam, que desaparecem…

Direção: Clara andermatt / Criação, interpretação 
e espaço cénico: Clara andermatt, Jonas runa, 
antónio sá-Dantas / Desenho de luz: Wilma 
moutinho / Consultor artístico: victor rua  
Figurinos: ana Direito / Construção espaço cénico: 
sergio Cobos / assistência: guy swinnerton 
sistema eletrónico de interação luz/som: Jonas runa  
operação de som: ricardo Figueiredo / Produção: 
aCCCa / Co-produção: teatro viriato / apoio: 
espaço do tempo

~ Dança ~
21 abril 2017 – sexta-feira – 21h30

susPensão
PeLa ComPanhia CLara andermaTT

o que é que leva uma artista com uma carreira 
consolidada a começar de novo? É que é de 
começar de novo que se trata quando se pensa 
em Restart, o novo disco de aurea. Para trás 
ficou a segurança de uma fórmula que lhe valeu 
várias Platinas: a soul inspirada nos clássicos 
anos 60, nos heróis otis redding, aretha 
Franklin ou al green. a procura de um lugar 
só seu falou mais alto. um lugar sem tempo, 
sem género vincado que, sem nunca se desviar 
das origens que a inspiram, sejam soul ou 
Jazz, sejam Pop ou rock, seja o seu mais fiel 
reflexo. o reflexo de uma artista madura que, 
dominando a sua linguagem, sabe que a sua arte 
é alimentada pelo inconformismo. 

aurea deixou o conforto da sua banda para trás 
e voou para os estados unidos, para trabalhar 
com a lendária baterista Cindy blackman 
santana e com o extraordinário baixista Jack 
Daley – a dupla que assegura a produção de 
Restart e que já foi a secção rítmica de gente 
como lenny Kravitz ou Joss stone –, em busca 
desse lugar que a define e a distingue.

nenhum artista consegue sustentar uma 
carreira marcante sem assumir riscos, sem se 
reinventar e sem procurar, constantemente, 
vincar a sua personalidade. Começar de novo 
faz parte do caminho a que apenas estão 
destinados os eleitos. e aurea é um deles.

~ Música ~
22 abril 2017 – sábado – 21h30 

aurea
CiCLo FEMINA (iv)
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120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06
90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável 

a brigada victor Jara nasceu em Coimbra 
em 1975, tendo-se dedicado, ao longo dos 
anos, à recolha de músicas de todas as regiões 
portuguesas. os seus concertos são um 
reflexo desta diversidade, congregando as 
canções mais ritmadas do norte com belas 
harmonias do alentejo e até mesmo com 
influências trazidas por emigrantes de lugares 
tão contrastantes como o norte de África e 
a escócia. Considerada por muitos como o 
grupo de referência da nova música tradicional, 
a brigada aporta ao cancioneiro tradicional 
sonoridades distintas, através da introdução de 
novos instrumentos e arranjos criativos. Como 

disse um velho admirador da brigada: “victor 
Jara sentir-se-ia certamente orgulhoso.”

em 2015 a brigada comemorou 40 anos de 
uma carreira marcante. muitas cantigas, vindas 
de um chão em que viveram outras vidas, 
onde foram eito de trigo, embalo de menino, 
incitamento de homens e de bichos, testemunho 
de fé. nos muitos palcos aonde as foram 
levando, essas canções ganharam novos timbres, 
mais vozes, outras idades. em loulé o grupo 
revisita essas viagens sem esquecer a evocação 
musical dos valores da liberdade e igualdade 
proclamados pela revolução dos cravos. 

~ Música ~
24 abril 2017 – segunda-feira – 21h30 

brigada viCTor Jara 

em abril, mês em que se realiza a Festa em 
honra de nossa senhora da Piedade (a Mãe 
Soberana), uma das mais enraizadas tradições 
louletanas e a maior manifestação religiosa a 
sul de Fátima, o Cine-teatro convidou o Padre 
Carlos aquino a partilhar a sua visão sobre 
esta grande manifestação pascal que se inicia 
no Domingo de Páscoa (a Festa Pequena) e se 
estende ao longo de quinze dias, culminando 
na Festa Grande. esta festividade representa 
um grande momento de fervor religioso 
e testemunho cristão para a comunidade 
louletana, sendo também um dos principais 
cartazes turísticos do Concelho de loulé.

Carlos manuel Patrício de aquino nasceu a 27 
de maio de 1969 em vila real de santo antónio. 
ordenado Padre a 29 de junho de 1993 na sé de 
Faro, fez o curso teológico no instituto superior 
de teologia de Évora e formou-se em liturgia 
em roma nos anos de 1999 e 2000 no Pontifício 
instituto de santo anselmo. na Diocese do 
algarve é pároco (moderador) das paróquias 
da cidade de loulé, exercendo ainda, de forma 
dinâmica e entusiasta, diversas outras funções a 
nível religioso, cultural e social. 

~ Dos sabores Da culTura ~
27 abril 2017 – quinta-feira – 21h00

CarLos aquino 
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Um piscar de olhos e não estás. Não estou, não estamos, metades. O 
preto e o branco a tentarem fazer das notas de um acordeão o cinzento. 
Dedilhados de guitarra como chapinhar de cores no lago do romance. 
és... Não sei o que és. Vamos perder-nos em Itália e tropeçar nas fitas 

cortadas do Fellini? Tortos como Pizza? Não! Não me seduzas outra vez. 
A tua música é um acidente de carro prestes a acontecer, transformas as 
minhas pernas em esparguete e eu com a fome toda do mundo para te 

amar. Deixa-me contemplar-te.

03 Mai | Música | Trio De Jazz De loulé coM PeDro aBrunhosa 64
04 Mai | fesTival | fiMa – orQuesTra MeTroPoliTana De lisBoa 66
06 Mai | Música | acorDeão D’alMa 67
07 Mai | Música | aliBaBach 68
11 Mai | conversas à QuinTa | JacinTo lucas Pires 70
12, 13 e 14 Mai | cineMa | 10.ª fesTa Do cineMa iTaliano 71
19 Mai | fesTival | segreDos De lucía – friDay nighTs De lucía 72
20 Mai | Música | concerTo De aPresenTação Do fesTival MeD 2017 74
21 Mai | fesTival | fiMa – laurenT rossi  75
26 Mai | PerforMance | inTerferências_vol.06 76
27 e 28 Mai | Dança | flaMenco WeekenD 77

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

no âmbito do ciclo musical O Longe é Aqui, 
o sexto desafio lançado pelo Cine-teatro 
junta o recém-criado trio de Jazz de loulé e 
Pedro abrunhosa, num diálogo com tanto de 
improvável como de “previsível”. 

Composto por João Pedro Coelho (piano), 
antónio Quintino (contrabaixo) e João Pereira 
(bateria), o trio de Jazz de loulé estreou-se em 
julho de 2016 no encerramento do 21.º Festival 
de Jazz de loulé, e foi constituído no âmbito de 

uma iniciativa lançada pela Câmara municipal 
de loulé ao nível da sua política cultural, isto 
após uma seleção, entre nove candidaturas, que 
teve como júri mário laginha, Pedro moreira e 
hugo alves.   

o trio de Jazz de loulé é uma novidade no 
panorama cultural algarvio e pretende cimentar 
o trabalho de duas décadas desenvolvido na 
área do Jazz em loulé, permitindo quer a 
constituição de uma oferta regular na área, quer 

~ Música ~
03 maio 2017 – quarta-feira – 21h30

Trio de Jazz  
de LouLé Com Pedro 

abrunhosa
CiCLo O LONGE é AQUI (vi)

a apresentação do agrupamento em contextos 
nacionais e internacionais, colocando loulé 
como um dos destinos culturais de excelência 
a sul e possibilitando a fixação de criadores na 
região algarvia.

neste concerto inédito Pedro abrunhosa 
revisita o seu repertório (e não só) à luz de 
ambientes e tonalidades jazzísticas que lhe 
são bem familiares. sendo mais conhecido do 
grande público pelo seu ascendente e aclamado 
percurso desde o lançamento do álbum Viagens, 
em 1994 com os bandemónio, até ao mais 
recente Contramão (2013) com os Comité 
Caviar, o reconhecido intérprete e compositor 

chegou à música pela via erudita e nos anos 80, 
quando chegou ao jazz, era um erudito a tocar 
jazz, tendo fundado a escola de Jazz do Porto 
e a orquestra da mesma, e colaborando, por 
toda a europa, com grandes nomes da cena 
jazzística. 

É assim possível confirmar que, desde sempre, 
Pedro abrunhosa escolheu o caminho mais 
difícil… e mais desafiante, como este espetáculo 
especialmente concebido para loulé em 
parceria com um talentoso e inspirado trio de 
jovens músicos. 
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120 minutos ~ 5 € ~ M/0670 minutos (com intervalo) ~ 12 € ~ M/06

o FIMA 2017 – Festival Internacional de Música 
do Algarve apresenta “amores impossíveis” 
com a orquestra metropolitana de lisboa, pela 
batuta do maestro luís Carvalho.

Pedro e inês, Pelléas e mélisande, orfeu e 
eurídice... histórias de amores proibidos que 
contam o drama de quem, na impossibilidade 
de viver sem “o outro”, se entrega na comunhão 
da morte. são narrativas reais ou ficcionadas 
que incendeiam a imaginação da humanidade 
desde sempre. este programa espreita por 
essa frondosa janela e dá de caras com três 
obras musicais plenas de fantasia e densidade 
dramática.

Programa
obras de: 
l. Carvalho – Nise Lacrimosa 
J. sibelius – Pelléas et Mélisande, suite, op. 46
i. stravinsky – Orpheus 

organização: orquestra Clássica do sul / estrutura 
financiada por: ministério da Cultura – Direção- 
-geral das artes / iniciativa co-financiada por: 365 
algarve/turismo de Portugal e Câmara municipal 
de loulé

~ fesTival ~
04 maio 2017 – quinta-feira – 21h00

Fima – FesTivaL inTernaCionaL 
de músiCa do aLgarve

aPresenTa orquesTra meTroPoLiTana de Lisboa
Acordeão d’Alma é um concerto que retrata 
uma história única e incontornável: a alma 
de um acordeão que o algarve traz no peito. 
esta iniciativa, organizada pela Mito Algarvio 
– Associação de Acordeonistas do Algarve, 
enquadra-se nas comemorações do Dia 
Mundial do Acordeão, que é celebrado em todo 
o mundo no dia 6 de maio (em 1829, no mesmo 
dia, foi apresentada a patente do acordeão).

Conceituados músicos de nível mundial 
dão o mote a este serão: João Frade, nelson 
Conceição, João Filipe guerreiro, Duo Paris 
moscovo (composto pelos campeões mundiais 
Domi emorine e roman Jbanov), entre outros. 
Partilhando o palco com estes virtuosos 
intérpretes há um painel de convidados que, 

em jeito de tertúlia informal moderada por um 
jornalista, revisita os labirintos e fascínios de 
um instrumento que marca indelevelmente a 
identidade cultural algarvia.   

os momentos musicais são reinventados por 
um prestigiado artista visual que através de 
desenho digital em tempo real irá captar e 
reinventar a essência de cada tema, dialogando 
com o intérprete e conferindo uma tonalidade 
mais interdisciplinar e experimental às 
sonoridades apresentadas. 

organização: mito algarvio – associação de 
acordeonistas do algarve / iniciativa co-financiada 
por: 365 algarve/turismo de Portugal e Câmara 
municipal de loulé 

~ Música ~ 
06 maio 2017 – sábado – 21h30

dia mundiaL do aCordeão 

aCordeão d’aLma
every day counts

every day counts
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45 minutos ~ 3 € ~ bebés até aos 24 meses acompanhados pelos pais
Requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

Depois da palestra inaugural (fevereiro) e da 
formação transitiva (março) já realizadas no 
âmbito da parceria entre o Cine-teatro e a 
Companhia de música teatral (Cmt) para 
2017, a qual se centra na arte para a infância, 
chega agora a vez de apresentar uma das 
propostas performativas mais reconhecidas da 
Companhia.   

AliBaBach é um espetáculo para pais e bebés 
que explora o universo de J.s. bach como 
elemento de mediação para a comunicação 
musical entre adultos e crianças muito 

pequenas. Fundamenta-se na vasta experiência 
da Cmt em projetos com ou para bebés, como 
Bebé Babá, Bebé PlimPlim ou Andakibébé, em 
que se expõem os bebés a estímulos musicais 
ricos e contrastantes e a elementos basilares 
da construção do discurso musical e da sua 
compreensão (como padrões melódicos e 
rítmicos), e em que se promovem interações e a 
comunicação entre pais e bebés através de jogos 
baseados em elementos musicais. 

este espetáculo foi construído a partir das 
Variações Goldberg, num exercício livre em que 

~ Música ~
07 maio 2017 – domingo – 11h00 e 16h00

aLibabaCh
PeLa ComPanhia de músiCa TeaTraL 

elementos de cada uma das variações deram 
origem a novos quadros que conjugam música, 
dança e teatro. atravessa uma variedade de 
caraterísticas musicais contrastantes (pulsações, 
tonalidades), radicada na voz dos dois 
intérpretes (abordada com plasticidade e com 
referências claras a várias influências da música 
vocal erudita e étnica), com a intervenção 
pontual de instrumentos de brincar. 

AliBaBach alterna momentos de energia e 
outros de grande interioridade com um humor 
delicado e subtil, num registo íntimo e poético, 

de grande proximidade e interatividade com 
o público. É um convite para que Pais e bebés 
entrem na música (e na de bach em particular) 
de ouvidos e olhos abertos. 

Conceção e produção: Companhia de música teatral  
música e direção artística: Paulo maria rodrigues  
Pesquisa e gestão de recursos educativos: helena 
rodrigues / Cenografia e figurinos: De nós – ana 
guedes, José simões, Paulo maria rodrigues (coord.)
interpretação: Pedro ramos e sandra rosado 
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90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

a Festa do Cinema italiano é o principal evento, 
em Portugal, dedicado ao cinema e à cultura 
italiana. De 12 a 14 de maio, regressa pela 
quinta vez a loulé, apresentando algumas das 
melhores produções do cinema do “belpaese” 
no Cine-teatro louletano.

além da exibição de algumas das mais 
interessantes obras da recente cinematografia 
italiana, é proposto ao público algarvio um 
conjunto de atividades paralelas ligadas à 
língua, gastronomia e música de itália. Com este 
evento pretende-se proporcionar um momento 
de encontro e descoberta que contribua para 
aproximar dois países e duas culturas com 
grandes afinidades.

Para além de loulé, a Festa do Cinema italiano 
estará presente em muitas cidades portuguesas, 
entre as quais lisboa, Porto e Coimbra. 
internacionalmente, acontece ainda em luanda 
(angola), maputo (moçambique) e em sete 
cidades do brasil.

organização: associação il sorpasso / apoio: 
embaixada de itália, instituto italiano de Cultura de 
lisboa e Câmara municipal de loulé/Cine-teatro 
louletano

Ver programa específico

~ cineMa ~
12, 13 e 14 maio 2017 – sexta-feira a domingo

 10.ª FesTa do Cinema 
iTaLiano 

Para as Conversas de maio desafiámos 
um convidado muito especial. o escritor, 
dramaturgo e músico Jacinto lucas Pires ruma 
a loulé e, depois de um encontro com alunos 
e docentes do ensino secundário durante o 
dia, partilha no Cine-teatro o seu percurso e 
visão sobre teatro, educação, música e outros 
temas inquietantes na área cultural e artística, 
fomentando ainda a reflexão e debate com o 
público. 

Jacinto lucas Pires escreve romances, contos, 
peças de teatro, filmes, música. o seu último 
romance é O verdadeiro ator, que ganhou o 
grande Prémio de literatura Dst 2013 e foi 
publicado nos eua pela Dzanc (The true actor, 
tradução de Jaime braz e Dean Thomas ellis). 
em 2016, a Cotovia publicou a sua nova coleção 
de contos, Grosso modo. no teatro Jacinto 
lucas Pires trabalha com diferentes grupos e 
encenadores. Faz parte da companhia Ninguém 
e da banda Os Quais. e tem um blogue, O que 
eu gosto de bombas de gasolina. 

~ conversas à QuinTa ~
11 maio 2017 – quinta-feira – 21h00

JaCinTo LuCas Pires 
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90 minutos ~ 5 € ~ M/06

neste aguardado concerto em loulé, a cargo 
do prestigiado Pedro Jóia trio (com Pedro Jóia 
na guitarra, João Frade no acordeão e norton 
Daiello no baixo), participa ainda um músico 
louletano como convidado especial, num 
diálogo inédito e surpreendente que evoca o 
mago Paco. 

Paco de lucía era o mais novo de cinco irmãos, 
e foi com seu pai, antonio sánchez, também 
guitarrista de flamenco, que aprendeu os 
primeiros acordes. Como era costume na maior 
parte da andaluzia, o seu nome artístico foi 

adotado em honra da mãe, de origem algarvia. 
em 1958, com apenas onze anos de idade, 
Paco fez a sua primeira aparição pública na 
rádio algeciras, começando aí o seu percurso 
ascendente muito ligado ao flamenco, atingindo 
um reconhecimento notável a nível mundial.  
em 1981 haveria de gravar o álbum Castro 
Marín, em memória da terra que viu nascer a 
sua mãe. 

organização: Câmara municipal de Castro marim / 
iniciativa co-financiada por: 365 algarve/turismo de 
Portugal e Câmara municipal de loulé 

a Câmara municipal de loulé, através do 
Cine-teatro, associa-se em 2017 a este festival 
lançado no ano transato pelo município 
de Castro marim, o qual teve mariza como 
madrinha e embaixadora, e que agora se 
estende a outros pontos do algarve com o 
mesmo objetivo: homenagear as raízes algarvias 
do grande génio da guitarra Paco de lucía, 
visto que a sua mãe lúcia, ou luzia como se 
dizia no português do seu tempo, nasceu em 
monte Francisco (concelho de Castro marim) 
e atendendo a que Paco sempre manteve uma 
forte ligação afetiva a esse lugar. 

esta parceria intermunicipal tem também 
como motivação uma aposta na formação 
de novos públicos através de uma política de 
descentralização e circulação de eventos (neste 
caso o festival) por vários pontos da região que 
possam beneficiar desta marca cultural, aqui 
integrada também no programa 365 Algarve, 
o qual pretende contribuir para um maior 
enriquecimento e diversificação da oferta 
cultural e turística na região durante a chamada 
“época baixa”. 

~ fesTival ~
19 maio 2017 – sexta-feira – 21h30 

segredos de LuCía
Friday nighTs de LuCía 

every day counts
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80 minutos ~ 8 € ~ M/06120 minutos ~ 5 € ~ Público em geral 

o FIMA 2017 – Festival Internacional de Música 
do Algarve apresenta Uma história da Trompa, 
um espetáculo musical multimédia ao vivo que 
conta a história da trompa desde a sua origem 
até aos nossos dias. este instrumento, presente 
desde os primórdios da humanidade com o 
corno animal, até aos nossos dias com a trompa 
moderna, será tocado ao vivo por um trompista, 
interpretando extratos de obras com diversos 
instrumentos ligados à família da trompa.

a performance em palco tem como cenário um 
filme projetado num grande ecran, ilustrando 

com audiovisuais os vários quadros da evolução 
da trompa. neste filme descobrimos, através 
das brincadeiras e dos olhos curiosos de duas 
crianças, as transformações e as variantes do 
instrumento, os intérpretes e os compositores 
que, no seu conjunto, constituem o rico 
património deste instrumento. 

organização: orquestra Clássica do sul / estrutura 
financiada por: ministério da Cultura – Direção- 
-geral das artes / iniciativa co-financiada por: 365 
algarve/turismo de Portugal e Câmara municipal 
de loulé

~ fesTival ~
21 maio 2017 – domingo – 19h00 

Fima – FesTivaL inTernaCionaL 
de músiCa do aLgarve

aPresenTa LaurenT rossi 

o Cine-teatro volta a acolher a apresentação/ 
/antevisão da próxima edição do Festival MED, 
que se realiza entre 29 de junho e 2 de julho 
na zona histórica da cidade. Para além de 
um alinhamento musical que traz a Portugal 
os melhores nomes das músicas do mundo, 
este festival aposta também numa fusão 
de manifestações culturais que vai desde a 
gastronomia às artes plásticas, animação de rua, 
artesanato, dança, workshops e muito mais, com 
um claro objetivo de divulgar as várias culturas 
do mundo. o MED é já, indiscutivelmente, 
um dos festivais de referência de promoção 
da world music que acontecem em território 
europeu.

nesta apresentação atuará a banda tribali, um 
coletivo de contagiantes músicos que aposta 
numa linguagem de fusão de géneros musicais 
(world music com dança, rock, reggae, ska e 
blues) e de instrumentação que tem feito furor 
junto dos muitos fãs e multidões que os têm 
acolhido em inúmeros festivais um pouco por 
toda a europa e não só. Diversidade, energia, 
surpresa, experimentalismo e fiesta são os 
ingredientes que os viajantes tribali trazem 
a loulé para “incendiar” os seguidores das 
sonoridades do mundo, dando assim o melhor 
mote para a edição de 2017 do MED.  

~ Música ~
20 maio 2017 – sábado – 21h30

ConCerTo de aPresenTação do FesTivaL med 2017

TribaLi 

every day counts
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Workshop: 20 € / Espetáculo: 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos 
Cartão de Amigo aplicável

Oficina: 12 € (para M/15, com ou sem experiência em dança) / Performance final: 5 € 
A oficina requer inscrição prévia, limitada: cinereservas@cm-loule.pt / 289414604 

voltando a apostar na área da Dança, e depois 
da Festa do Tango realizada em março, o Cine-
-teatro apresenta agora o Flamenco Weekend. 
esta proposta inclui um workshop de dança 
(tangos flamencos) para iniciados, bem como 
um espetáculo intitulado “Cuadro Flamenco”, 
ambos com o reconhecido bailador sevilhano 
David Pérez. este, com apenas 22 anos, obteve 
o principal Prémio “el Desplante” no mais 
prestigiado e antigo festival flamenco de 
espanha (Festival Internacional Flamenco de La 
Unión).

neste espetáculo Pérez funde de forma 
magistral os “palos” (géneros) flamencos mais 
antigos com o flamenco mais contemporâneo, 
fazendo-se acompanhar da bailadora convidada 
maria José león, de miguel Pérez (guitarra) e 
de Cristina tovar & Jeromo segura no cante e 
palmas. logo depois tem lugar um charmoso 
momento de venenciamento de vinho com 
degustação de presunto ibérico, especialmente 
dirigido ao público presente. 

Workshop
nível 1 (nível iniciado): 27 maio (15h30 às 16h40) e 
28 maio (10h30 às 11h40)  

~ Dança ~
27 e 28 maio 2017 – sábado e domingo (workshop)

27 maio 2017 – sábado – 21h30 (espetáculo)

FLamenCo Weekend
esta oficina de pesquisa e criação coreográfica, 
dirigida por ana borges, assenta num período 
prévio de formação (20 a 25 de maio) e numa 
performance final (26 de maio). Interferências 
são performances que resultam de oficinas 
de pesquisa e criação coreográfica sob o tema 
dança/espaço/arquitetura. nestas oficinas os 
participantes são colocados na situação de 
criador enquanto multiplicador/ 
/desmultiplicador dos elementos que o espaço 
oferece como material de criação artística. 

seguindo uma estética ligada aos movimentos 
de dança americana dos anos 60/70 do séc. XX, 
de coreógrafos como trisha brown e Yvonne 

rainer, fazendo interagir dança e arquitetura, e 
tendo associada a ideia de democratização do 
corpo na dança, ana borges cria uma relação 
ao espaço, com o corpo como caminho, como 
sua extensão, seu prolongamento. nesta ligação 
poética criam-se conexões sensoriais e cinéticas 
que absorvem o espaço como segunda pele. a 
performance final tem a colaboração do coletivo 
de música improvisada Desdobrável.

Conceção: ana borges e hugo Quinta / Direção 
artística: ana borges / assistência coreográfica: inês 
Férin / videasta (a definir) / iniciativa co-financiada 
por: 365 algarve/turismo de Portugal e Câmara 
municipal de loulé  

~ PerforMance ~
26 maio 2017 – sexta-feira – 21h30

inTerFerênCias_voL.06
PeLa CorPodehoJe

every day counts
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Junho

 

04 Jun | TeaTro | PáJaro 80
08 Jun | Dos saBores Da culTura | anTónio clareza 81
11 Jun | huMor | nilTon 82
16 Jun | Música | ciclo loulé clássico 83
17 Jun | cineMa | cruzeiro seiXas – as carTas Do rei arTur 84
24 Jun | Música | BanDa filarMónica arTisTas De Minerva coM 
virgeM suTa  85

O olhar de uma criança tem um poder fenomenal. Ele vê as coisas tal 
como elas são, sem preconceitos ou julgamentos, sem rótulos de certo 
ou errado, de bonito ou feio, de humano ou sobrenatural. Um herói 
não necessitará então de ser o Super-Homem, as Tartarugas Ninja 

ou o Batman, nem algo do género. Pode ser o pai, a mãe, o irmão, os 
avós. O olhar da criança é verdadeiro e para ele um herói não precisa 
de voar para habitar nos seus sonhos ou colorir as suas fantasias, ele 

simplesmente tem de estar, ser e sorrir, cantando, contando histórias ou 
mostrando-lhe que a arte é a expressão da vida e que um poema pode 

salvar o mundo. “Bom dia Avô!”
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120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06
90 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16 

Cartão de Amigo aplicável

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

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

primeiro grupo de música Ye-Ye de loulé, na 
década de 60, os “Caveiras negras”. 

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

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

~ Dos sabores Da culTura ~
08 junho 2017 – quinta-feira – 21h00 

anTónio CLareza 

É o dia mais frio do ano. muito tarde, pela noite 
dentro, um grupo de amigos, todos eles ligados 
ao mundo humanista e artístico, conversam e 
tomam vinho num ambiente jocoso e snob. a 
dona da casa decide sair para deitar o lixo fora. 
Quando volta traz consigo um desconhecido 
que encontrou dormindo na sarjeta. o recém- 
-chegado afirma não ser um homem, mas sim 
um pássaro. 

o grupo de convivas acolhe-o com amabilidade, 
mas em pouco tempo começa a sentir-se 
incomodado e agredido pela inquietante 
e intimidante presença daquela figura. a 
atmosfera psicológica precipita-se e torna-se 

cada vez mais violenta, de maneira dissimulada 
mas intensa, e decisiva.      

Pájaro é a terceira obra escrita por trinidad 
gonzález, depois de La reunión (estreada em 
2012 no ciclo “teatro hoy”) e de Elías, agora em 
absoluta estreia no algarve.  

Direção e dramaturgia: trinidad gonzález Jansana  
Produção: maria Fernanda olivares / Com: maría 
Fernanda olivares, nicolás Pavez, nicolás Zárate, 
trinidad gonzález / Desenho de luz: Claudia Yolin  
assistente de iluminação: nicole needham / música: 
tomás gonzález

Peça falada em espanhol

~ TeaTro ~
04 junho 2017 – domingo – 17h00

PáJaro 
PeLa FundaCión TeaTro a miL (ChiLe)
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70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral
90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06

Cartão de Amigo aplicável

a orquestra Clássica do sul e a Câmara 
municipal de loulé promovem a quarta 
edição do ciclo Loulé Clássico no Cine-teatro 
louletano. 
ao longo da história da música existiram 
sempre grandes centros de criação que 
serviram de modelo para a evolução musical 
a nível mundial: os países do sul da europa 
no renascimento, a “escola vienense” 
no Classicismo, a França no período 
impressionista, entre outros exemplos.
Com este novo ciclo não se pretende apartar 
nem isolar as diferentes tendências e escolas 

“nacionalistas”, mas sim proporcionar uma 
visão alargada e integrada da produção artística 
mundial, para que a arte seja entendida 
também como uma plataforma de partilha e 
comunicação entre as nações.
Destaque também para o espaço “À Conversa 
com…”, que decorre no período que antecede 
o espetáculo, no qual o público tem a 
oportunidade de conviver com os artistas em 
destaque nesse concerto. 

Co-produção: orquestra Clássica do sul e Câmara 
municipal de loulé/Cine-teatro louletano

~ Música ~
16 junho 2017 – sexta-feira – 21h30 

CiCLo LouLé CLássiCo
PeLa orquesTra CLássiCa do suL 

em mais de uma hora de stand up comedy, 
nilton sobe sozinho ao palco para falar sobre o 
mundo em geral e os portugueses em particular. 
e porque a crise ainda está na ordem do dia, dá 
boas ideias para nos salvar dela.

nilton é um humorista com mais de 15 anos de 
carreira. tem oito livros editados e dois DvD’s. 
nos últimos anos tem-se dedicado à rádio e 
televisão, mas essencialmente aos espetáculos 
ao vivo e à tentativa de descobrir se as batatas 
doces sofrem ou não de diabetes.

É o artista a residir em Portugal com mais 
seguidores no Facebook e perde grande parte 
dos seus dias a tentar perceber para que é que 
isso serve. acorda-nos todos os dias no Café 
da Manhã da rFm com os telefonemas, as 
pastilhas para a tosse e a dizer que “a tua tia tem 
bigode”. 

a loulé nilton traz um humor com tanto de 
desconcertante como de incisivo, pois a brincar 
também se pode falar de coisas sérias.  

~ HuMor ~
11 junho 2017 – domingo – 17h00

niLTon
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90 minutos (com debate) ~ 3 € ~ M/12

essencialmente como montadora, tendo no seu 
currículo o documentário José e Pilar (2010), de 
miguel gonçalves mendes, ou a série da rtP 
História a História, com Fernando rosas.

“É um filme sobre a condição humana”, resume 
Cláudia, que pegou no tema por sugestão 
de miguel gonçalves mendes, com que tem 
trabalhado na produtora Jump Cut. “Fala da 
inevitabilidade do desencontro, o que tem a ver 
com a forma como o Cruzeiro se relaciona com 
o mundo e especialmente como conviveu com 
o Cesariny, que até era para não estar no filme. 
Depois, tornou-se inevitável que estivesse.” 

Daí o diálogo com o documentário Autografia 
(2004), de mendes, em que Cláudia rita 
oliveira foi operadora de câmara.

o espetador fica a par da paixão, do corte de 
relações, do reatar já na velhice. e da mágoa, 
sugerida pela narrativa, mas não verbalizada 
por Cruzeiro seixas. É uma história triste, 
mas, segundo a realizadora, trata-se do 
“documentário mais honesto que podia fazer 
em relação ao Cruzeiro seixas que conheci”.

o Cine-teatro recebe a realizadora louletana 
Cláudia rita oliveira para a apresentação 
do seu reconhecido documentário sobre a 
relação entre Cruzeiro seixas e mário Cesariny, 
estreado no DocLisboa em 2016 e agora no 
algarve. 

Cruzeiro seixas existe num labirinto onde 
todos os caminhos levam a mário Cesariny. 
subjugado por esta obsessiva relação, Cruzeiro 
seixas não viveu, mas deixou documentos desse 
não viver: 95 anos de pintura e poesia à espera 
de um reconhecimento maior ao lado de outros 
autores surrealistas.

As Cartas do Rei Artur, documentário 
biográfico sobre o artista plástico e poeta artur 
do Cruzeiro seixas, um dos expoentes do 
movimento surrealista em Portugal, fixa-se na 
temática da identidade e da orientação sexual, 
revelando uma personagem ambígua em termos 
de percurso e até politicamente, eterno refém 
de uma paixão de juventude: a paixão por 
mário Cesariny de vasconcelos, o maior dos 
surrealistas portugueses.

É a primeira longa-metragem da realizadora, 
que antes assinou as curtas Kitty & Júlio 
(2007) e Candidíase (2008), e que trabalha 

~ cineMa ~
17 junho 2017 – sábado – 16h00

Cruzeiro seiXas
as CarTas do rei arTur 

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

escola de música integrada na estrutura, aí são 
ministradas gratuitamente aulas nas disciplinas 
de instrumentos de sopro, Percussão, Formação 
musical e Classe de Conjunto. a banda 
Filarmónica é ainda uma presença assídua em 
festivais nacionais e em espanha, organizando 
também masterclasses e vários certames 
culturais em que participam agrupamentos de 
música desde orquestras sinfónicas e bandas 
militares até outros projetos musicais. a banda 
artistas de minerva é geminada com a banda 
de la escuela de música de Punta umbria 
(huelva).     

a história dos virgem suta não é a história 
normal das bandas de hoje em dia. não 
foram descobertos através do Myspace, não 
fizeram uso das auto-estradas da informação 

para conquistar os milhares de fãs com que 
poderíamos abrilhantar esta nota. valeram-se 
de duas guitarras, da voz e da quase “ousadia” 
de uma mão cheia de canções e, sem exageros 
líricos, as suas auto-estradas foram outras. 
Perderam a conta às vezes que fizeram o País 
de sul a norte e de norte a sul. os virgem suta 
transpiram portugalidade e assumem-no. mas 
são tão contemporâneos que a raiz portuguesa 
só lá está porque não têm outro remédio. não 
tenhamos dúvidas de que, se fossem espanhóis, 
tocariam castanholas. assim, tocam adufe e 
cavaquinho porque é isso que lhes é natural. a 
isto aliam uma ironia que aparece a espaços, 
insólita, não de riso fácil, mas daquele que só 
é esboçado depois de se ter desconstruído a 
mensagem. 
 

Depois do encontro com Jorge Palma em 
maio de 2016, que marcou o arranque do ciclo 
musical O Longe é Aqui, a banda Filarmónica 
artistas de minerva volta a participar neste 
desafio, desta vez num diálogo inédito com 
os inspiradores virgem suta. a reconhecida 
banda junta-se assim à banda Filarmónica 
dirigida artisticamente por José branco para um 
encontro musical irrepetível e surpreendente, 
em que esta reinventa o repertório do projeto 
liderado por Jorge benvinda e nuno Figueiredo. 

a sociedade Filarmónica artistas de minerva, 
que em 2016 celebrou o seu 140.º aniversário, 
foi fundada em 21 de maio de 1876, então 
com 17 músicos, passando a ser conhecida 
por “música nova”. Conheceu um período de 
particular apogeu entre os últimos anos de 
oitocentos e o início do século XX. mantendo 
uma vitalidade cultural sem interrupções até 
aos nossos dias, a banda é composta atualmente 
por 44 músicos de ambos os sexos, com 
idades que vão dos 10 aos 74 anos. Com uma 

~ Música ~
24 junho 2017 – sábado – 21h30

Cerca do Convento (Loulé) 

banda FiLarmóniCa 
arTisTas de minerva 

Com virgem suTa
CiCLo O LONGE é AQUI (vi)
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Porquê um Cartão de amigo?

o Cartão de amigo surge no âmbito da política 
cultural da Câmara municipal de loulé e de 
uma declarada e ambiciosa aposta estratégica 
nesta área. o Cartão de amigo do Cine-teatro 
louletano pretende, por um lado, facilitar e 
incrementar um maior envolvimento e adesão 
de novos públicos, e, por outro, reconhecer e 
valorizar a maior regularidade e fidelidade dos 
habituais seguidores da sua programação.

Como aderir?

 » o Cartão de amigo é adquirido mediante o 
pagamento de uma anuidade (corresponde ao 
ano civil) que em 2017 tem um valor de 12 €.

 » Pode ser adquirido na bilheteira do Cine- 
-teatro ou na plataforma online bol.

 » o Cartão de amigo é pessoal e 
intransmissível e destina-se a maiores de 6 
anos.

quais os benefíCios?

 » Desconto de 40% nos espetáculos 
organizados ou co-organizados pelo Cine- 
-teatro – excetuam-se todos os eventos cujo 
valor normal de ingresso seja, à partida, igual 
ou inferior a 5 €, bem como os concertos 
inseridos no ciclo “loulé Clássico”.

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

 » Convites para ensaios abertos e contacto com 
artistas convidados.



Cine-TeaTro LouLeTano: PLanTa de saLa 
  

Plateia: 215 lugares ~ 1.º balcão: 46 lugares ~ 2.º balcão: 49 lugares
total: 310 lugares

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

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

bilhetes à venda na receção do Cine-teatro, 
FnaC, Worten, Ctt, Pousadas da Juventude, el 
Corte inglés, lojas note!, rede serveasy e bol 
(reservas 18 20 e cineteatrolouletano.bol.pt/)

Cartão De amigo 
Para maiores de 6 anos, com desconto de 
40% nos espetáculos assinalados, mediante 
pagamento prévio de uma anuidade.

DesContos
maiores de 65 e menores de 30 anos nos 
espetáculos assinalados.

regras De sala
as portas da sala abrem, geralmente, meia hora 
antes do início do espetáculo.
não é permitida a entrada na sala após o início 
do espetáculo, salvo indicação expressa dos 
assistentes de sala.
não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante os espetáculos.
não é permitido fumar no edifício.
não é permitida a utilização de telemóvel ou de 
outros aparelhos de sinal sonoro no interior da 
sala.
não é permitido comer ou beber no interior da 
sala.

Por motivos alheios à organização, a 
programação poderá sofrer alterações.

reDes soCiais
facebook.com/cineteatrolouletano
cineteatro.cm-loule.pt

moraDa
avenida José da Costa mealha, 8100-501, loulé
gPs: 37.138913,  -8.02246



2ª TemPorada de 2017 

anTevisão 

Para os mais pequenos/famílias, e nomeadamente para a comunidade 
escolar, rumam a loulé duas propostas que, uma vez mais –  e na 
continuidade de formatos já realizados em 2016, com apreciável 
sucesso, no Cine-teatro como a Oficina de Democracia ou A 
Nova Bailarina –, apostam no triângulo arte-educação-cidadania, 
cruzando diferentes linguagens e temas numa perspetiva interativa e 
multidisciplinar, e fomentando a reflexão, o debate e a formação quer 
de um gosto estético quer também de um pensamento crítico. haverá 
ainda uma componente formativa, dirigida a educadores, animadores e 
outros interessados,  associada às criações a apresentar.

em termos programáticos continuar-se-á a afirmar loulé como 
referência a nível da estreia de espetáculos no algarve, bem como no 
que concerne ao lançamento de formatos menos convencionais e mais 
questionadores e (des)construtores ao nível da contemporaneidade. 
nesta última linha, o arranque de um ciclo dedicado à dança inclusiva, 
com vincado envolvimento da comunidade e de instituições de cariz 
social, será igualmente um vetor fundamental de intervenção. 

a participação ativa na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve, 
através de várias atividades a lançar em parceria com os restantes 
equipamentos da região (numa lógica de programação partilhada), 
bem como um alargamento do raio de colaboração do Cine-teatro, 
visando a co-produção de projetos comuns com programadores 
culturais de lisboa e do Porto, são igualmente linhas de atuação a 
privilegiar. 

no restante ano de 2017 continuaremos a consolidar várias rubricas 
e formatos lançados em 2016, nomeadamente os que pressupõem um 
forte envolvimento da comunidade louletana: Dos Sabores da Cultura 
e, em especial, o ciclo musical O Longe é Aqui. neste último, e depois 
de seis diálogos inéditos já realizados, em que participaram a banda 
Filarmónica artistas de minervas (por duas vezes), lígia Pereira, isa 
de brito, ensemble de Flautas de loulé, Perigo Público e trio de Jazz 
de loulé, serão apresentadas mais duas propostas, improváveis, que 
juntam artistas locais a reconhecidas figuras do panorama musical 
português. 

a aposta estratégica na área da arte para a infância, consubstanciada 
na parceria com a prestigiada Companhia de música teatral, e com a 
colaboração da universidade do algarve e da rede azul, prosseguirá, 
agora com a apresentação de mais duas propostas performativas, às 
quais serão associadas ainda conferências e ações de formação a pensar 
nos educadores, músicos e estudantes ligados ao universo da criação 
artística para as primeiras infâncias. 

o ciclo musical Femina, iniciado no primeiro semestre de 2017 e 
dedicado a grandes vozes no feminino, terá mais quatro convidadas 
até final do ano, estando previstas algumas surpresas, privilegiando 
mais uma vez a estreia de novos álbuns no algarve e uma maior 
proximidade com o público através de conversas com as artistas 
participantes no ciclo.  
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ainda não Tem o nosso CarTão de amigo?
Mais De 300 Pessoas Já aDeriraM DesDe 2016.

esPeraMos Por si.

 /cineteatrolouletano
cineteatro.cm-loule.pt


