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no primeiro semestre deste ano muitas 
foram as novidades que apresentámos, 
desde o ciclo “o longe é aqui”, que juntou a 
banda Filarmónica artistas de minerva com 
Jorge palma, passando por salas esgotadas 
com a realização de concertos extras, até à 
implementação do Cartão de Amigo e de 
uma política de descontos, possibilitando a 
mais pessoas assistirem às nossas propostas e 
tornando a sala verdadeiramente inclusiva e os 
nossos concidadãos mais felizes.

a Cultura é para este executivo municipal, 
que tenho a honra de liderar, um dos pilares 
essenciais para o desenvolvimento do 
Concelho. assim, continuamos a apostar numa 
programação forte, diferenciadora e implicada 
neste quadrimestre. vamos brindar os nossos 
Amigos que aderiram ao cartão com algumas 
surpresas e desenvolver projetos que levam a 
comunidade ao palco. 

entre setembro e dezembro a programação 
propõe-se continuar a trilhar caminhos 
por formatos menos convencionais e mais 
questionadores, ao mesmo tempo que 
apresentará uma grande diversidade de 
propostas e de estilos, continuando ainda as 
parcerias com o Festival Verão Azul ou com 
o Festival Caótica, proporcionando assim a 
loulé, com este último, receber criadores, 
programadores e mediadores, de todo o país, 
nas áreas da criação para a infância e juventude. 
o município tem realizado uma forte aposta 
na educação para a cultura e para a cidadania, 
privilegiando este segmento de público.

Começamos a temporada com dança inclusiva, 
com o projeto “Dream First – ouvir a Dança”, 
pela corpodehoje, continuamos com uma 
proposta internacional com Dilana, recebemos 
a performance “atlas loulé”, um projeto que 
vai colocar em palco uma centena de pessoas 
da comunidade louletana. voltamos a acolher, 

sempre com muito orgulho, Dino D’santiago 
e César matoso. no Dia Mundial da Música 
trazemos ao nosso palco rui massena com 
o seu novíssimo trabalho Ensemble. no ano 
em que se assinalam os 400 anos da morte 
de William shakespeare, loulé associa-se e 
apresenta o concerto poético “Hamlet em 
pessoa”, no âmbito da comemoração do 10.º 
aniversário do Clube de leitura da nossa 
biblioteca municipal, celebrando um percurso 
entusiástico de leituras, partilhas e reflexões. 
somos parceiros, pela primeira vez, do festival 
Misty Fest, estreando no algarve o novo disco 
de rodrigo leão com scott matthew.

o ciclo “longe é aqui”, nesta temporada, 
sai duas vezes fora de portas e associa-se às 
comemorações do centenário da Freguesia de 
Quarteira para apresentar dois desafios  
(im)prováveis: um com lígia pereira e os 
shout!, e outro com isa de brito e o fadista 
marco rodrigues, em concertos que se 
esperam únicos e inesquecíveis, valorizando 
e estimulando assim os talentos do nosso 
Concelho. o terceiro concerto deste ciclo será 
no Cine-teatro louletano e juntará o ensemble 
de Flautas de loulé e sérgio godinho com 
Filipe raposo, num momento verdadeiramente 
inédito e imperdível.

porque a temporada está repleta de propostas 
irrecusáveis, destaco apenas mais duas que nos 
convidam a pensar no Homem, no mundo e em 
nós: uma na área da dança, “Fica no singelo”, da 
Companhia Clara andermatt, e outra na área 
do teatro, “o Homúnculo”, de natália Correia.

uma programação que o convida a passar 
muitas vezes pelo nosso palco! 

Desejo-lhe momentos felizes e que faça deste o 
seu palco todo o ano…

O Presidente, vítor aleixo

um Caminho que se ConsoLida…
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Fechar os olhos. Abrir o coração.
Voar no sonho. 
Ouvir os braços a dançar. 
Crio a música do teu corpo em movimento. 
Danço contigo. 
Ouvindo libertamos o olhar.

“Dream First – ouvir a Dança” é um projeto de 
inclusão pela arte, com apoio da siC esperança 
em parceria com portugal masters golf e as 
autarquias de olhão e loulé, a decorrer desde 
novembro de 2015, com crianças em situação 
social vulnerável e adultos portadores de 

deficiência, nos concelhos de tavira e olhão. 
tendo como diretrizes a conceção de educação 
libertadora e metodologia lúdica, na tentativa 
de guiar e manter sujeitos sociais, críticos, 
criativos e participativos, trabalhou-se a relação 
do corpo com a dança e a música, promovendo 
a autonomia e harmonia.

numa segunda fase de criação do espetáculo, o 
projeto recebeu crianças de loulé igualmente 
em situação de vulnerabilidade social mas 
também outras pessoas da comunidade em 
geral. Colocando o sonho à flor da pele. 

~ Dança ~
02 setembro 2016 – sexta-feira – 21h30 

Dream First
ouvir a dança 

PeLa CorPodehoje
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estimulando a capacidade de criação e 
canalizando a criatividade, usa-se a dança e 
a música como catalisadores das emoções e 
sentimentos num sentido de melhor auto-
-conhecimento e comunicação consigo mesmo 
e com o grupo. além de ato criativo, este 
projeto é, sem dúvida, de educação pela arte, 
educação através da humildade para encontrar a 
igualdade e o respeito pelo amor.

Conceção e direção artística: ana borges 
assistência coreográfica: sara martins | Direção 
musical: tiago rêgo | Design gráfico: ludovico silva 
Criação sonora: razguzz | intérpretes: crianças dos 
concelhos de loulé, olhão e tavira, e comunidade 
em geral | Figurinos: Helen ainsworth | produção: 
sara ramos | apoio financeiro: siC esperança, 
portugal masters golf, Câmara municipal de loulé e 
Câmara municipal de olhão | apoio logístico: escola 
eb 2,3 Dr. alberto iria e escola eb 2,3 prof.ª paula 
nogueira (olhão), Fundação irene rolo

45 minutos ~ 3 € ~ M/06 
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nascido em França, filho de pai português e 
mãe brasileira, pierre aderne foi criado no 
brasil e está a viver em portugal. o cantor 
brasileiro tem dado concertos pela europa, 
Japão e estados unidos, e levado a sua música 
a palcos como o Centro Cultural de belém, 
Cooljazz Fest, Joe’s pub, moma (nova iorque) e 
sxsW (texas).

em portugal, pierre foi descobrindo novos 
parceiros musicais a quem se juntou para 
produzir alguns dos mais ouvidos duetos nas 
rádios de norte a sul do país, entre eles: “preciso 

mentir que a amo” com Jorge palma, “Fados dos 
barcos” com Cuca roseta, “nha morninha” com 
sara tavares, “Jardim de inverno” com susana 
Félix e mário laginha, “um lugar pra ficar” 
com gisela João, e as músicas que ofereceu a 
antónio zambujo (como o tema que dá nome 
ao álbum Guia), viviane e marco rodrigues.

artista do mundo, pierre tem viajado com a sua 
música por diferentes países e, pelo caminho, 
colaborado com alguns artistas da world music: 
madeleine peyroux, com quem fez um dueto 
e também filmou para o seu novo programa 

~ Música ~
03 setembro 2016 – sábado – 21h30

Pierre aderne
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“Desafinado”, no Canal brasil; e melody gardot, 
com quem gravou dois duetos e fez as primeiras 
partes de três concertos no palco do olympia, 
entre tantos outros.

na sua discografia, pierre aderne conta já com 
seis discos, encontrando-se atualmente em 
madrid a preparar o seu novo álbum, Da Janela 
de Inês, um trabalho gravado entre o rio de 
Janeiro, nova iorque, paris e lisboa, e que conta 
com a participação dos artistas melody gardot, 
tito paris e vinícius Cantuária, estando previsto 
o lançamento ainda em 2016. 

em meados deste ano, ao longo de uma 
temporada de 13 semanas, foi possível conhecer, 
em versão televisiva, na siC, as famosas tertúlias 
de pierre aderne, “rua das pretas”, em que o 
músico convidou vários reconhecidos artistas 
para agradáveis e estimulantes conversas sobre a 
vida e a arte. 

em loulé, aderne revisita grandes temas do 
seu repertório de bossa nova e jazz, estando 
previstas ainda algumas surpresas para os fãs, 
como é seu apanágio. 

75 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12   Cartão de Amigo aplicável
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Dilana começou a cantar na sua terra-natal, 
África do sul, e atingiu o primeiro lugar da 
tabela de vendas nacional com um tema 
interpretado com a sua banda Wozani. 
enquanto viveu na Holanda Dilana obteve 
vários hits com o seu álbum Wonderfool. 

ao mudar de residência para os estados unidos 
adquiriu uma grande projeção mediática ao 
alcançar o segundo lugar no reconhecido 
programa televisivo (replicado em muitos 
outros países) Rockstar Supernova, com 
tommy lee (motley Crue), Jason newstead 
(metallica), gilby Clarke (guns n’ roses) e 
Dave navarro (Jane’s addiction e red Hot Chili 
peppers). 

Depois desse show Dilana lançou o seu 
terceiro disco Inside Out nos eua em 2009. 
alguns anos mais tarde, seria a primeira e 
única intérprete feminina da banda l.a. guns 

durante duas tournées. em 2013, após um 
mês de trabalho de estúdio em seattle, Dilana 
apresentou o seu quarto álbum Beautiful 
Monster, produzido por conhecido Jack endino 
(soundgarden, nirvana, pearl Jam). este ano foi 
lançado o seu quinto disco, intitulado Dilana /
 / Angel Camouflaged, banda sonora do filme 
com o mesmo nome. 

Dilana abriu concertos para músicos como Joe 
Cocker, aerosmith, The bangles, beth Hart, 
golden earring, motorhead, velvet revolver, 
entre muitos outros. a intérprete e compositora 
também se aventurou no mundo do cinema 
em 2009, ganhando o prémio de melhor atriz 
no Action on Film International Film Festival, 
bem como os galardões de melhor atriz e 
melhor música no American International Film 
Festival pelas nove canções que escreveu e 
interpretou no filme Angel Camouflaged. 

~ Música ~
09 setembro 2016 – sexta-feira – 21h30

diLana 

75 minutos ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12    Cartão de Amigo aplicável
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Dino D’santiago nasceu em 1982, no sul 
de portugal (Quarteira), filho de pais cabo-
-verdianos do interior de santiago. Foi no 
acolhedor clima algarvio que encontrou o 
cenário perfeito para dar os seus primeiros 
passos no mundo das artes, numa ligação muito 
precoce e fértil entre música e fé religiosa, fruto 
do seu ambiente familiar.

Depois de ser finalista da Operação Triunfo 
em 2003 e membro da banda de suporte dos 
expensive soul, Dino quis dar voz a essas 
experiências lançando o seu primeiro álbum a 
solo em 2008: Eu e os Meus.

em 2012 Dino assume o pseudónimo Dino 
D’Santiago para começar a explorar uma 
vertente musical mais ligada às suas raízes. o 
crioulo de Cabo verde e o português são as 
línguas dominantes, numa fusão afro que junta 
os ritmos tradicionais crioulos com o fado, o 

soul, o R&B e tantos outros estilos que resultam 
das vivências e experiências do intérprete.

o disco Eva, que fez uma homenagem à sua 
origem e ao local de onde provém a família 
(assomada – poilão de boa entrada), conta 
com o contributo musical de prestigiados 
artistas de várias latitudes da fala em português, 
tendo sido considerado um dos melhores álbuns 
de world music pelos jurados da european 
World music Charts 2013 e vencendo, em 
2014, dois Cabo verde music awards.

Chegado a julho de 2016, lança o ep Unplugged, 
um trabalho que o junta aos músicos tuniko 
goulart (guitarra), miroca paris (percussão), 
gileno santana (trompete) e Khaly angel 
(piano), e em que assina todos os temas exceto 
a faixa 2 – “monti graciosa” –, do músico vadú, 
e o tema de louis amstrong “What a wonderful 
world” (cover que é a faixa bónus). 

~ Música ~
10 setembro 2016 – sábado – 21h30

dino d’sanTiago 

90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável
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~ conversas à Quinta ~
15 setembro 2016 – quinta-feira – 21h00

joana CarvaLho
a abrir as “Conversas” desta temporada, o 
Cine-teatro recebe Joana Carvalho para falar 
sobre os projetos de envolvimento comunitário 
em torno da arte contemporânea Dinamo10 e 
inauguro, em curso em viana do Castelo. 

Dinamo10 é um espaço de partilha onde 
o trabalho e a arte se fundem para inspirar 
todos os que diariamente o habitam, ou os 
que o visitam pontualmente. trata-se de 
um open-space, que se baseia no conceito de 
“colaboração”, tornando o quotidiano dos 
seus residentes mais agradável, incentivando 
a partilha de conhecimentos e ideias e o 
networking com a comunidade local. em torno 
do Dinamo10 gira uma comunidade viva 
e ativa que gera uma “corrente contínua” que 
alimenta todos em seu redor.

a galeria do Dinamo10 acolhe 
periodicamente artistas e autores nacionais ou 
internacionais, contribuindo para a divulgação 
da arte contemporânea em viana do Castelo.

as exposições do Dinamo10 integram o 
inauguro, que consiste em apresentações 
simultâneas de projetos artísticos em diversos 
espaços da cidade. o inauguro nasce em 
abril de 2011 pela vontade de um grupo de 
novos espaços artístico-culturais e tem como 
objetivo dinamizar a cidade e promover 
pontos de contacto com propostas artísticas 
contemporâneas. 

todos os espaços que integram o inauguro 
apresentam ao público, simultaneamente, uma 
nova exposição ou evento a cada 6 semanas, 
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90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12

garantindo assim uma cadência de novos 
acontecimentos e permitindo aos novos 
criadores, das mais diversas áreas, encontrarem 
na cidade de viana do Castelo um lugar 
dinâmico e acolhedor para a apresentação dos 
seus trabalhos. 

Cada um dos espaços que recebe o inauguro 
tem caraterísticas muito próprias. Como tal, 
todas as exposições acabam por traduzir-se em 
experiências completamente diferentes. uma 
simples tarde de passeio pelo centro da cidade 
transforma-se num momento vivo de partilha 
de ideias, de descoberta e de contacto com a 
criação contemporânea!

Joana Carvalho nasceu em 1980, é vianense, 
arquiteta e gestora da comunidade que gira em 
torno do Dinamo10. um estágio de admissão 
à ordem dos arquitetos no gabinete rCr 
arquitectes levou-a até olot, por 2 anos. Depois 
desta experiência na Catalunha profunda, foi 
até barcelona, onde trabalhou em arquitetura, 
numa loja de uma estilista catalã e frequentou 
um mestrado em arquitetura efémera na 
universitat politècnica de Catalunya. aqui, 
conheceu o Carlos, com quem partilha o 
gabinete de arquitetura luso-colombiano 
Feedback-studio arquitetos desde 2006 e o 
Dinamo10 desde 2011.
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para ler e escutar lobo antunes é preciso ter 
a chave certa. se calhar, a chave mais direta e 
mais complexa é a mulher. melhor dizendo, 
a multidão de mulheres que vivem nos seus 
livros. Quem diz livros, diz peça de teatro. 

o espetáculo “antónio e maria” é uma 
procura, uma surpresa, um monólogo múltiplo 
de mulheres. vozes mutantes num corpo 
iluminado. um exercício, por assim dizer, de 
doméstico sublime. aproveitando uma lição 
simples do escritor para a vida toda: espreitar 
para dentro de uma bota porque às vezes há 
coisas.

o teatro meridional, dando continuidade a 
duas das suas linhas de trabalho de eleição – 
criação de novas dramaturgias baseadas em 
adaptações de textos não teatrais e encenação 
de textos originais – e colocando uma vez 
mais o ator no centro da cena, é a companhia 
que se orgulha de dar alma, forma e caminho 
a mais um projeto tão singular da identidade 
portuguesa. 

o objetivo foi partir do grande e profundo 
universo literário de antónio lobo antunes, 
com adaptação e escrita para cena de rui 
Cardoso martins, identificando um conjunto 

~ teatro ~
16 setembro 2016 – sexta-feira – 21h30

TeaTro meridionaL aPresenTa

anTónio e maria
Com maria rueff
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de personagens cujas vozes são quase corpóreas 
e cuja identidade é pertença de uma matriz 
lusitana. mulheres e homens de diferentes 
estratos sociais, frágeis, fortes, pessoas 
ambíguas. mulheres só desenhadas no silêncio 
de cenas quotidianas, outras explodindo ou 
implodindo na poética tantas vezes dolorosa do 
mundo com humor e intensidade, é o sentido 
deste espetáculo. 

uma atriz, maria rueff, cuja versatilidade no 
entendimento e na capacidade de concretizar 
através da construção de personagens a ampla 
diversidade humana é muito particular, é o 
corpo, a sensibilidade e a voz que interpelará, na 
cena, o mundo. 

maria rueff foi premiada com o Globo de Ouro 
Melhor Atriz de Teatro 2015 pelo seu notável 
desempenho nesta peça.

70 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/16
 Cartão de Amigo aplicável
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“Começar do zero” é uma exposição coletiva 
de artes plásticas e fotografia, no âmbito da 7.ª 
edição do Festival Verão Azul, que conta com 
vasco Célio (loulé), patrícia almeida (lisboa), 
andré príncipe (lisboa), andré uerba (berlim) 
e andrej Djerkovic (sarajevo) como artistas 
convidados. 

vasco Célio vive no algarve onde desenvolve 
vários projetos em fotografia. enquanto 
artista tem trabalhado em inúmeras reflexões 
centradas num olhar documental sobre 
portugal, quer a título pessoal assim como em 
conjunto com várias instituições, curadores, 
investigadores, entre outros. É sócio da empresa 
stills, a quem várias entidades e empresas 

nacionais e internacionais têm recorrido 
para liderar projetos de referência na área da 
fotografia e educação.

patrícia almeida é fotógrafa e co-fundadora da 
gHost editions juntamente com  
David-alexandre guéniot. vive e trabalha 
em lisboa. É formada em História pela 
universidade nova de lisboa e em Fotografia 
pelo goldsmiths College em londres. interessa-
-se por fotografia enquanto linguagem e 
território de pesquisa e de criação artística. 
as suas exposições tomam frequentemente a 
forma de instalações cruzando vários suportes 
e materiais de produção de imagem: impressões 
fotográficas, livros de artistas, posters, jornais, 

~ exposição ~
17 setembro a 22 outubro 2016

Casa do Castelo (junto ao Museu Municipal de Loulé) 

FESTIVAL VERãO AzUL

Começar do zero
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vídeos ou imagens projetadas. os seus projetos 
começam frequentemente por ser livros ou 
publicações artísticas, o que constitui um 
traço muito caraterístico da sua obra. em 
2009 foi nomeada para o prémio besphoto 
pela sua exposição e livro Portobello. integra, 
desde 2003, o poC/piece of Cake, uma rede 
de artistas europeus e norte americanos que 
trabalham com fotografia e vídeo.

andré príncipe nasceu no porto em 1976 e 
vive em lisboa. estudou psicologia e Cinema, e 
expõe regularmente desde 2004, destacando-se 
as exposições individuais nos encontros de 
braga, Centro português de Fotografia, galeria 
Fernando santos, silo, entre outras; e as mostras 
coletivas em viena, rio de Janeiro, madrid, 
barcelona e londres. tem vários trabalhos 
publicados em livro e filmografia que tem 
sido exibida e premiada em diversos festivais 
internacionais. É fundador e editor da pierre 
von Kleist editions.
 
andré uerba nasceu em lisboa em 1983. vive 
e trabalha em berlim na área das artes visuais 
e performance, onde frequentou o Master of 
Arts, Solo/Dance/Authorship na universität der 
Künste berlin (2013-2015). estudou Design de 
Comunicação na escola antónio arroio e, após 

uma curta passagem pela escola superior de 
teatro e Cinema, estudou Fotografia no ar.co 
(Centro de arte e Comunicação visual), do 
qual foi bolseiro (bolsa José de guimarães). em 
2011 estagiou na galeria sparwasser HQ em 
berlim, no contexto do programa inov-art. 
Desde 2007 que colabora com vários artistas 
entre as artes visuais e performativas, 
destacando ana borralho & João galante, 
Carlota lagido, Felix ruckert, Karnart, rafael 
alvarez, sílvia pinto Coelho, Willi Dorner, entre 
outros.

andrej Derkovic é natural de sarajevo, onde 
nasceu em 1971 e formou-se pela escola 
superior de artes aplicadas. É fotógrafo e mora 
e trabalha em genebra e em sarajevo. realizou 
mais de trinta exposições individuais no seu 
país e noutros locais. as suas fotografias têm 
sido publicadas em jornais internacionalmente 
reconhecidos, estando os seus trabalhos 
inseridos em coleções de arte patentes em 
prestigiadas galerias de diversos países. É um 
dos fundadores do ars aevi – museu de 
artes Contemporâneas Coleção sarajevo. Foi 
premiado com o Certificate of Appreciation 
pela agência de informação dos estados unidos 
(usia) por atividades no campo cultural 
durante o cerco de sarajevo.

inauguração Da exposição: 
17 de setembro (sábado) | 18h00 

HorÁrios:
até 30 de setembro: terça a sexta-feira, 10h00-18h00 
sábado, 10h00-16h30 
Durante o mês de outubro (até 22): terça a 
sexta-feira, 9h30-17h30 / sábado, 9h30-16h00 
encerra aos domingos e segundas-feiras

Entrada gratuita ~ Público em geral

esta exposição integra-se no Festival Verão Azul 
– festival de cariz transdisciplinar dedicado à 
promoção e difusão da arte contemporânea no 
algarve, o qual decorre entre 17 de setembro e 6 de 
novembro em loulé, Faro e lagos.

www.festivalveraoazul.com

Produção: casaBranca
Co-produção: Câmara Municipal de Loulé
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~ Música ~
17 setembro 2016 – sábado – 21h30

uma noiTe 
na óPera iTaLiana

Com oLga heikkiLä

“uma noite na ópera italiana” é um concerto 
que transporta o público para as aventuras 
dramáticas das famosas óperas italianas. um 
serão recheado de amor, paixão, saudade, ciúme 
e vingança. 

para proporcionar ao público a melhor 
experiência cada ária será precedida de uma 
introdução prévia, sendo as óperas devidamente 
enquadradas no contexto da época. 

as árias são interpretadas em moldes 
dramáticos conduzindo a audiência para um 
ambiente autêntico e pleno de estímulos e 
emoções variados. a excitante paleta de árias é 
escolhida entre os repertórios de reconhecidos 
compositores como bellini, rossini, boito, 
Catalani e puccini. 

olga Heikkilä é uma soprano finlandesa 
cuja carreira internacional tem assentado 
sobretudo na sua vertente de cantora de 
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60 minutos ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06    Cartão de Amigo aplicável

ópera. tem sido reconhecida e premiada em 
variadas competições pela qualidade da sua 
interpretação vocal, musicalidade e carisma em 
palco. 

as suas mais recentes colaborações foram 
com as óperas estatais de estugarda e berlim, 
na alemanha, do teatro la monnaie, em 
bruxelas (bélgica), e com a Danish royal 
opera, da Dinamarca. Como intérprete tem 
atuado regularmente por toda a europa com as 
melhores orquestras e ensembles. 

ms. Heikkilä graduou-se em 2013 na Danish 
royal opera academy, em Copenhaga, e possui 
um mestrado em música pela sibelius academy 
of music em Helsínquia, estando a prosseguir 
os seus estudos a nível de programa doutoral. a 
cantora aprofundou os seus conhecimentos em 
masterclasses com teresa berganza, siegfried 
Jerusalem e Dame Kiri te Kanawa, tendo 
trabalhado com maestros como michael boder, 
mikhail pletnev e moshe atzmon.



24

na mitologia grega, atlas é aquele que foi 
condenado por zeus a carregar o céu aos 
ombros. Atlas é uma performance que reúne 
100 pessoas de diferentes profissões em palco. 
nesta obra, ana borralho & João galante 
pretendem construir um atlas da organização 
social humana, uma representação dos seres 
humanos através da sua função na sociedade 
em que se inserem. um dos motores desta peça 
são as ideias do artista plástico Joseph beuys, A 
revolução somos nós e Cada homem um artista. 
uma revolução silenciosa. uma obra motivada 
pela crença de que a arte deve desempenhar um 
papel ativo na sociedade. unir a arte e a vida.

Conceito, luz e direção artística: ana borralho & 
João galante | aconselhamento de luz: Thomas 
Walgrave | som: Coolgate | Colaboração artística: 
Fernando J. ribeiro | Colaboração dramatúrgica: rui 
Catalão | Colaboradores artísticos e coordenadores 
de grupos: andré uerba, Cátia leitão (alface) e 
tiago gandra | Direção de produção: mónica samões 
produção e difusão: andrea sozzi | performers: 
100 pessoas de diferentes profissões | produção: 
casabranca | Co-produção: maria matos teatro 
municipal | residência artística: atelier real, 
alkantara | apoio: Junta de Freguesia da estrela, 
alkantara | agradecimentos: mark Deputter e todos 
os participantes 
a casabranca é uma estrutura financiada pelo 
ministério da Cultura / Direção-geral das artes.

~ perforMance ~
24 setembro 2016 – sábado – 21h30

FESTIVAL VERãO AzUL

aTLas LouLé 
de ana borraLho & joão gaLanTe 

80 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12    Cartão de Amigo aplicável
Inscrições para workshop de preparação para a participação no espetáculo (até 15 de setembro): 

cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604
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Habitantes de lisboa e de Helsínquia revelam 
o poder da arte para a transformação pessoal e 
social.
em 2011 o ministério da Cultura português foi 
desmantelado pela segunda vez, coincidindo 
com a estreia nacional de Atlas, uma 
performance de ana borralho & João galante 
inspirada na filosofia do artista Joseph beuys 
que afirma “nós somos a revolução” e “todos 
somos artistas”.
esta performance, que mistura o pessoal, o 
político, o profissional e o artístico, convidou 
100 pessoas de diferentes profissões a subirem 
ao palco para desempenharem o que pode 
ser chamado uma coreografia de resistência. 
a performance Atlas foi catapultada para os 
palcos internacionais onde os participantes de 
cada país, inevitavelmente, acrescentam a esta 
escultura social as suas nuances culturais.

um filme de Helena inverno e verónica Castro
baseado na performance Atlas, de ana borralho & 
João galante

participantes: 100 habitantes de lisboa e 100 
habitantes de Helsínquia | participação extra: 
ministro da Cultura da Finlândia, paavo arhinmaki 
vozes das crianças: pedro e marta guerreiro dos 
santos | entrevistas: verónica Castro | música: 
Coolgate | imagem: Helena inverno | som: verónica 
Castro | edição: Helena inverno | assistente de 
realização: pia parjanen-aaltonen | traduções: ana 
sophie salazar e eeva tuuhea | produção: casabranca  
apoio: entre imagem, Câmara municipal de 
lagos, alkantara, Junta de Freguesia da estrela 
Co-produção atlas lisboa: maria matos teatro 
municipal | Co-produção atlas Helsinki: zodiak – 
Center for new Dance | Financiamento: ministério 
da Cultura / Direção-geral das artes 

~ cineMa ~
25 setembro 2016 – domingo – 15h30

FESTIVAL VERãO AzUL

um eLefanTe na saLa 
de heLena inverno e veróniCa CasTro

85 minutos ~ 3 € ~ M/12
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o “Concerto de vencedores” realiza-se no 
âmbito do 66.º Troféu Mundial de Acordeão da 
Confederação mundial do acordeão (Cma), 
que decorrerá entre os dias 26 de setembro e 1 
de outubro de 2016 em várias cidades algarvias, 
sob a organização da academia de música de 
lagos. a prestigiada competição internacional 
foi fundada em 1951, tendo já passado por 
diversos países como suíça (2015), lituânia 
(2014), rússia (2013), eua (2012), itália (2011), 
espanha (2010), incluindo portugal em 2009.

em 2016, o algarve – terra do acordeão – volta 
a acolher o certame sob o impulso de gonçalo 
pescada, fruto da candidatura da academia 
de música de lagos e que contou com o apoio 
da região de turismo do algarve, Direção 
regional de Cultura, amal – Comunidade 
intermunicipal do algarve e eva – transportes 
sa. 

o município de loulé abraçou este evento, 
acolhendo o já tradicional Concerto dos 

~ Música ~
27 setembro 2016 – terça-feira – 21h30 

ConCerTo 
de venCedores 

Com mahaTma CosTa, vLadimir sTuPnikov e ensembLe de Cordas da 
aCademia de músiCa de Lagos / ConservaTório de músiCa de LouLé 
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60 minutos ~ 5 € ~ Público em geral

vencedores do troféu mundial Cma do ano 
transato (2015): mahatma Costa (brasil) e 
vladimir stupnikov (rússia), dois dos mais 
talentosos representantes da nova geração 
de acordeonistas e vencedores de várias 
competições internacionais. 

vão apresentar peças do seu reportório 
virtuosístico, interpretando também juntamente 
com o ensemble de Cordas da academia de 
música de lagos / Conservatório de música de 

loulé a mais recente obra de roberto molinelli 
(2015) “il bosco della musica” (o bosque 
da música) para acordeão e ensemble de 
Cordas. estão ainda previstos outros diálogos 
instrumentais entre os dois convidados e 
elementos da academia de música, num 
concerto que se espera muito especial. 
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o Cine-teatro prossegue esta rubrica regular, 
a qual tem vindo a ganhar a adesão crescente 
e entusiasta do público. apostando em 
talentos musicais do/ligados ao concelho de 
loulé como convidados principais, o desafio 
consiste num cruzamento entre saberes e 
sabores gastronómicos e musicais, em que 
público e intérpretes se juntam em palco para 
um momento informal e intimista de afetos 
com a arte e a cultura. a abrir esta rubrica 
nesta segunda temporada o músico louletano 
paulo girão vem falar-nos sobre os 260 anos 
do nascimento de W.a. mozart e a flauta 
transversal, entre partilha e debate sobre o 
tema, e apontamentos instrumentais com vários 
convidados especiais. 

paulo alexandre Frescata girão iniciou os seus 
estudos musicais na sociedade Filarmónica 
artistas de minerva em loulé em 1991 como 
flautista, completou o 8.º grau na academia de 

música de lagos com média de 18 valores na 
classe do prof. Joaquim galvão, foi aluno do 
prof. bruno villani (Conservatório regional 
do algarve), prof.ª anabela malarranha 
(universidade de Évora) e mais recentemente 
da prof.ª mónika strétova (universidade de 
Évora), sendo ainda detentor do curso de 
regente de bandas Civis. integra o grupo de 
música de câmara de inspiração tradicional 
“vá-de-viró” e criou o “Duo Flacord” com o 
acordeonista gonçalo pescada. atualmente, é 
docente de flauta transversal no Conservatório 
de música de olhão e na academia de música 
de lagos / Conservatório de música de loulé. 
encontra-se associado a um novo projeto 
denominado “Duo giCon”, com o pianista 
luís Conceição. É membro da orquestra de 
sopros da universidade de Évora da orquestra 
Clássica da universidade de Évora, e é elemento 
fundador da FlautuÉ – orquestra de Flautas 
da universidade de Évora.

~ Dos sabores Da cultura ~
29 setembro 2016 – quinta-feira – 21h00

PauLo girão 

120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06
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após o lançamento do seu primeiro trabalho 
(a série 7-Seven), bonny The gemini apresenta 
o seu segundo trabalho a solo – o primeiro 
filme de dança nacional –, apresentado como 
O Diário – A utopia e inspirado na obra de 
Thomas more A Utopia, partilhando a sua 
história pessoal em formato de entrevista, 
os segredos pessoais da pessoa por detrás do 
artista como nunca revelou, numa abordagem 
intimista e pautada por uma história repleta de 
emoções. 

este trabalho mostra quem é este artista e a luta 
que trava para alimentar um sonho sem perder 
o sentido do real. bonny The gemini narra 
esta história dando ao espetador a sua visão da 
sociedade perfeita (utópica), nunca deixando 

de considerar o “efeito do real”, fazendo deste 
o ponto de retorno para o confronto com o 
sonho. “utopia” é a palavra que deixa cintilar no 
horizonte do imaginário tanto a negação/ 
/recusa das subjugações e dos fingimentos 
morais como a superação do sonho pela 
afirmação da felicidade/harmonia desejada, 
sendo a humildade com o esforço os dois 
polos que sustentam a fragilidade e a grandeza 
das construções humanas nesta “nova ordem 
mundial”.

esta história conta a jornada de transição de um 
jovem para a maturidade adulta e os problemas 
com que esta geração “millenium” se confronta. 
o espetáculo contará com música ao vivo com a 
participação da banda Kool Kids Band.

~ Música ~
30 setembro 2016 – sexta-feira – 21h30 

o diário - a Utopia 
Por bonny The gemini 

60 minutos ~ 5 € ~ M/09 



01 ouT | Música | rui Massena 32
02 ouT | Música | banDa filarMónica arTisTas De Minerva 34
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07 ouT | TeaTro / Dança | e se TuDo fosse aMarelo? 36
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09 ouT | Dança | a nova bailarina 42
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13 ouT | conversas à QuinTa | MaDalena WallensTein 44
15 ouT | TeaTro | o hoMúnculo 45
16 ouT | TeaTro / Música | a Moura e a harPa 46
20 ouT | TeaTro | à esPera Do saMuel 47
21 ouT | Música | ciclo loulé clássico 48
22 ouT | TeaTro | o Menino Da burra 49
23 e 24 ouT | esPeTáculo-conferência | a granDe invasão 50
24 e 25 ouT | forMação | enconTro – criação Para a infância 51
27 ouT | Dos sabores Da culTura | lúcia DuarTe, MarTa MarQues
e ricarDo Jorge 52
27 e 28 ouT | Música | caPicua e PeDro geralDes 54
30 ouT | cineMa / oficina | filMinhos Para nos fazer crescer (i) 55



ouTubro
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por esta altura já não é descabido usar o 
termo “fenómeno” para descrever o que se 
tem passado com rui massena e a sua música: 
Ensemble, o mais recente projeto deste 
compositor que se tem igualmente afirmado 
como pianista, chegou ao primeiro lugar do top 
de vendas nacional, liderou a tabela de vendas 
da FnaC e motivou salas cheias na Casa da 
música e no Centro Cultural de belém, com o 
artista a ser premiado no final por entusiásticas 
ovações. um feito absolutamente inédito 
para um registo vindo da área correntemente 
designada por “modern Classical”. 

agora rui massena prepara-se mostrar o seu 
novo disco e espetáculo – Ensemble – a todo o 
país acompanhado pela sua orquestra de cordas. 

os triunfos de palco deste artista de exceção, 
cuja música parece despertar as mais profundas 
emoções no seu público, têm sido inequívocos e 
demonstrado que existe uma ligação muito forte 
e especial entre esta música e a sua audiência. 
será dessa força, dessa ligação singular, que 
estes concertos irão viver, com momentos de 
beleza absoluta a pontuarem espetáculos que se 
adivinham imperdíveis.

~ Música ~
01 outubro 2016 – sábado – 21h30

dia mundiaL da músiCa

rui massena 
aPresenTa toUr ensemble 
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neste Ensemble massena mantém a 
“tranquilidade” que já caraterizava o seu 
primeiro disco de originais, mas agora dá-lhe 
toda uma envolvência orquestral, que traz 
também uma nova luz às composições do 
pianista e maestro.

“abraço, estrada, alento, liberdade, Dúvida, 
borboleta, amanhecer, meditação e o renascer 
são algumas das emoções traduzidas em sons”, 
descreve o músico. as novas composições 
assinadas por rui massena são muito inspiradas 

pelo espírito que se vive em sintra, local onde 
estas foram compostas e maioritariamente 
gravadas.

a tournée de apresentação de Ensemble passa, 
em estreia absoluta no algarve, por loulé, 
assinalando assim da melhor forma o Dia 
Mundial da Música. 

75 minutos ~ 20 € ou 18 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06    Cartão de Amigo aplicável
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na passagem dos 140 anos sobre a sua 
fundação, a banda Filarmónica apresenta 
um concerto dirigido a todos os que queiram 
desfrutar de uma tertúlia musicada sobre o 
percurso da banda com perto de século e meio 
de existência ininterrupta. 

para além das obras que o público irá 
escutar serão lembrados os momentos que 
fizeram e fazem viver a Filarmónica e ainda 

breves informações sobre a preparação das 
composições musicais desde o seu primeiro 
ensaio até ao momento em que são estreadas ao 
vivo. músicos e audiência farão parte do painel 
de convidados para uma tarde que se espera 
muito especial.

~ Música ~
02 outubro 2016 – domingo – 16h30

no âmbiTo do Dia mUnDial Da música

À Conversa Com a 
fiLarmóniCa

banda fiLarmóniCa arTisTas de minerva

90 minutos ~ 3 € ~ M/06
Organização: Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva ~ Apoio: Câmara Municipal de Loulé
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envolvendo e acarinhando o seu público mais 
fiel, o Cine-teatro preparou um mimo muito 
especial a pensar em particular em todos os que 
desde abril deste ano já aderiram ao seu Cartão 
de Amigo. propomos um concerto intimista, 
envolvente e (originalmente) participativo, em 
formato acústico, convidando um dos melhores 
fabricantes de canções da nova geração que o 
país viu surgir nos últimos anos: miguel araújo. 
ele já é considerado hoje um dos grandes 
nomes da música portuguesa, destacando-se 
como compositor, letrista, cantor e músico, 
sendo bem-sucedido em cada uma destas 
vertentes que compõe a sua multifacetada e 
eclética carreira. são já muitas as canções da 
sua autoria, interpretadas por si e por outros 
(azeitonas, dos quais faz parte, antónio 
zambujo, ana moura, Carminho, etc.), que 
fazem parte do espólio das grandes músicas 
populares portuguesas dos últimos anos: “os 

maridos das outras”, “Quem és tu miúda”, “anda 
comigo ver os aviões”, “ray-dee-oh”, “reader’s 
Digest”, “o que é feito dela?”, “o pica do 7”, 
“e tu gostavas de mim”, “ventura” ou “Fado 
dançado”, entre muitas outras. 
membro fundador, guitarrista e compositor dos 
azeitonas, miguel araújo tem três álbuns a solo, 
editados entre 2012 e 2015, e várias nomeações 
para prémios, destacando-se o galardão de 
globo de ouro de “melhor Canção do ano” em 
2015 para o tema “pica do 7”, cujo intérprete, 
antónio zambujo, o partilhou com o autor, 
num gesto que marcou o evento. 
mais recentemente, entre fevereiro e março 
deste ano, num fenómeno nunca visto em 
portugal, miguel araújo e antónio zambujo 
esgotaram por 17 vezes os Coliseus de lisboa e 
do porto, estando previstos mais oito concertos 
em setembro e outubro.

 ~ Música ~
04 outubro 2016 – terça-feira – 21h30 

migueL araújo aCúsTiCo
ConCerTo de amigos

75 minutos ~ Entrada gratuita para detentores do Cartão de Amigo (mediante reserva prévia) / 12 € ou 10 € 
para maiores de 65 e menores de 30 anos (público em geral) ~ M/06
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~ teatro / Dança ~
07 outubro 2016 – sexta-feira 

10h30 [espetáculo] e 14h30 [workshop]

FESTIvAl vERãO AzUl

e se Tudo fosse  
amareLo?

de sÍLvia reaL / gruPo 23

Começámos com o conceito de conflito, andámos 
à volta de histórias com espartanos e gregos (a 
partir do livro uma pequena história do mundo, 
de E.H. Gombrich). Brincámos à volta de algumas 
reivindicações que as crianças têm para com os seus 
pais e para com o mundo em geral. Depois evoluímos 
para uma nova ideia – o erro.
E se não quiséssemos sempre “apagar” os erros, mas 
sim sublinhá-los e, a partir disso, construirmos juntos 
um espetáculo?

sílvia real

sílvia real estudou dança, teatro e voz no 
london studio Centre, london Contemporary 
Dance school. Frequentou o lee strasberg 
Theatre institute de nova iorque. É diretora 
artística, coordenadora pedagógica do Centro 
de Formação artística teatro da voz, onde 
iniciou um projeto de formação contínua em 
colaboração com a escola da voz do operário, 
destacada no circuito educativo pela ação 
paralela que desenvolve com as comunidades 
com menores recursos. Desde 2011 que 
trabalha com crianças na escola voz do 
operário e desde 2013 no teatro da voz.



37

Direção artística: sílvia real | Co-criação: bruno 
Cochat | Direção musical: sofia sequeira | Co-
-criação musical: rute prates | interpretação e co- 
-criação: Filomena araújo, Helena araújo, Jasmim 
mandillo, laura guerreiro, miguel Fabião, nuno 
pelágio, vicente magalhães, Joana sammarfull, 
manuel tamén e vasco sequeira | reflexão e diálogo 
curatorial: Catarina saraiva | Desenvolvimento de 
textos/filosofia com crianças: rita pedro 
assessoria pedagógica e dramatúrgica: bárbara 
ramires | Desenho de luz e direção técnica: Frank 
laubenheimer | Direção técnica (digressão) e 
operação de luz: Carlos ramos / bruno santos  

Design gráfico: Carlos bártolo | vídeo promocional: 
bruno Canas | gravação da banda sonora: moz 
Carrapa | produção executiva: Filipa alves de sousa 
/ patrícia Domingos | Co-produção principal: 
Culturgest e produções real pelágio 
Co-produção secundária: Festival músicas do 
mundo/sines | projeto financiado pelo ministério 
da Cultura – Direção-geral das artes | apoios: 
Centro de Formação artística / teatro da voz, eira 
e escola voz do operário / graça | vídeo-livro 
(em produção): boCa – palavras que alimentam 
agradecimentos: rosa peliças, antónio pedro, 
mariana ramos e sérgio pelágio e ana teresa real 

60 minutos (espetáculo) e 3 horas (workshop) ~ 3 € (crianças) e 4 € (adultos) para o espetáculo / workshop 
com acesso gratuito, limitado e sujeito a inscrição prévia ~ M/06 
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o palco do Cine-teatro acolhe um momento 
muito especial: a celebração dos dez anos de 
vida do Clube de leitura de loulé, iniciado a 
11 de outubro de 2006. este projeto surgiu no 
âmbito de uma candidatura ao Programa de 
Apoio a Projetos de Promoção da Leitura em 
Bibliotecas Públicas do serviço de educação e 
bolsas da Fundação Calouste gulbenkian.

ao longo do seu percurso o Clube tem 
incentivado a leitura partilhada, despertando o 
espírito crítico e promovendo a reflexão e troca 
de ideias em torno de livros, autores, géneros, 

estilos e temáticas, num total de cerca de 150 
obras já revisitadas de escritores de diversas 
nacionalidades. 

para esta festa da palavra escrita estão 
convidados os antigos e atuais moderadores 
do Clube, os seus membros, representantes de 
outros clubes de leitura já existentes no algarve 
e todos os demais apaixonados pela literatura 
que toca, inquieta e reinventa a vida. 

para encerrar este encontro com chave de ouro 
o prestigiado ator andré gago e o reconhecido 

~ literatura / Música ~
08 outubro 2016 – sábado – 10h00 às 13h00 / 14h30 às 18h00

enConTro de CLubes 
de LeiTura

Comemoração do 10.º aniversário do Clube de leitura de loulé
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músico/improvisador Carlos barretto 
(contrabaixo) apresentam o concerto poético 
“Hamlet em pessoa”, em jeito de viagem onírica 
e cativante, no ano em que se assinalam os 400 
anos sobre a morte de William shakespeare. 

Hamlet exerceu uma profunda influência na 
literatura e os escritores portugueses não foram 
exceção. a oposição entre a ideia de ser e não 
ser, o tema do suicídio, a caveira de Yorick ou 
a morte de ofélia converteram-se em marcos 
da cultura mundial – Hamlet é, afirma Harold 
bloom, mais universal e popular do que a 
Bíblia. entre nós, Fernando pessoa não foi o 

único a glosar estes temas. antes e depois dele, 
poetas como antero de Quental, pascoaes, 
antónio nobre, Jorge de sena ou Cesariny 
fazem referência direta ou indireta ao mundo 
de elsinore e às questões fulcrais que a peça de 
shakespeare trata – e que são, afinal, a expressão 
das nossas inquietações mais irresolúveis.

Conceção geral e encenação: andré gago | música 
original: Carlos barretto | interpretação: andré gago 
e Carlos barretto | Figurinos: andré gago, ana vaz 
e maria gonzaga lda. | Desenho de luz e Direção 
técnica: marinel matos | marionetas: marinel matos 

Entrada gratuita ~ M/12
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lígia pereira é uma das grandes vozes de 
Quarteira, proporcionando aos seus já 
inúmeros seguidores concertos marcantes e que 
se destacam pela postura humilde, empenhada 
e cativante da intérprete, filha de um casal cabo-
-verdiano. a música corre-lhe nas veias, muito 
por influência de uma mãe que gostava de 
cantar e que adormecia lígia e seus irmãos ao 
som de canções de embalar, e de um pai que 
integrou o grupo coral de sines quando chegou 
de Cabo verde. 

Desde muito nova lígia fazia espetáculos 
imaginários de música e aos 6 anos de idade, 
quando iniciou o percurso escolar, ingressou 
na catequese e também no grupo coral da 
igreja paroquial de Quarteira (atualmente 
denominado “Coro Juvenil de são pedro do 
mar”), o qual ainda hoje integra. participou em 
alguns trabalhos musicais de grupos de hip hop 
de Quarteira, colaborou num álbum de sam 
The Kid e em vários concertos do seu irmão 
Dino D’santiago, apresentando ainda vários 
concertos temáticos, por si concebidos, ao longo 
dos últimos anos. está a preparar um álbum 

~ Música ~
08 outubro 2016 – sábado – 21h30

Salão Paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar (Quarteira) 

no âmbiTo do PROGRAMA COMEMORATIVO DO CEnTEnáRIO DA FREGUESIA DE QUARTEIRA 

LÍgia Pereira  
Com shouT! 

CiCLo o Longe é aqui (ii)
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com um grupo de amigos e músicos, pois, 
segundo ela, agora encontrou o sentido da sua 
vida, assumindo a sua missão de mensageira do 
amor. 

o Cine-teatro louletano proporciona agora 
um encontro inédito entre lígia pereira e os 
prestigiados shout!, coletivo de onze cantores 
que através da sua música transmitem toda a 
energia, alegria e sonoridade do gospel, num 
projeto criado em 1995. eles são: Cátia ribeiro, 
patrícia antunes, Filipa lourenço, sofia 
rodrigues, luciana de Jesus, patrícia silveira, 

paula pires, tânia tavares, Jorge Dias, pedro 
mimoso e ricardo Quintas. lígia pereira e os 
shout! tiveram carta-branca para a criação de 
um concerto intimista e envolvente, onde se 
exploram cumplicidades e descobertas, num 
momento que se espera único e irrepetível, 
revisitando as várias tonalidades do gospel, 
soul e world music, bem como caminhos da 
lusofonia e outras sonoridades. 

organização: Cine-teatro louletano e Comissão 
das Comemorações do Centenário da Freguesia de 
Quarteira | apoio: paróquia de Quarteira 

75 minutos ~ 2,5 € ~ M/06
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“a nova bailarina” é um espetáculo sobre a 
democracia que nos remete para o papel de 
cada um na sociedade e para a consciência 
cívica, abordando, através da dança, de uma 
forma não convencional e com muito humor, 
questões éticas e de valores base de construção 
pessoal e social. o público é assim convidado a 
pensar, escolher e decidir, através de questões 
que vão sendo colocadas pela bailarina, a qual 
age como se o público nunca tivesse ouvido 
falar destas temáticas. este terá, assim, de tomar 
posições de cidadania, unindo-se, chegando a 
ter de opor-se à bailarina, que, por vezes, não 
tem um comportamento nada democrático.

na sequência do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela coreógrafa aldara bizarro, 
esta é uma peça em que a palavra está muito 

presente, sempre com o objetivo de reforçar a 
consciência da ligação entre o corpo e a mente, 
conectando o pensamento com a dança e 
potenciando assim uma nova forma de viver o 
lugar da corporalidade na sociedade.

Conceção, direção e coreografia: aldara bizarro  
interpretação: Yola pinto | música: Fernando mota  
apoio na área da filosofia: Dina mendonça | apoio 
à criação e vídeo promocional: Catarina santos  
acompanhamento circulação: susana alves, João 
vladimir ou aldara bizarro | Co-produção: Cinema 
teatro Joaquim D’almeida, montijo, tempo – 
teatro municipal de portimão, teatro municipal de 
Faro, Cineteatro João mota – sesimbra, CCb/
/Fábrica das artes, CDCe – Companhia de Dança 
Contemporânea de Évora e Centro Cultural do 
Cartaxo | patrocínio: tricot’s brancal, pollux, Yunit
apoios: Câmara municipal de Cascais e c.e.m. – 
Centro em movimento

~ Dança ~
09 outubro 2016 – domingo – 15h30

a nova baiLarina
de aLdara bizarro 

60 minutos ~ 3 € ~ M/07
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a oficina é constituída por uma conversa ativa 
sobre democracia e liberdade que tem como 
base o espetáculo “a nova bailarina”, de aldara 
bizarro. procura-se proporcionar ferramentas 
através de dinâmicas que articulam a dança 
e o pensamento, neste caso para aplicação na 
sala de aula ou noutros locais que têm como 
objetivo a educação de crianças e de jovens. 

este trabalho realiza-se a partir de um conjunto 
de exercícios orientados pela filósofa Dina 
mendonça e pela coreógrafa do espetáculo, 
o qual cruza a filosofia com a dança através 
de jogos específicos de grupo que procuram 
sensibilizar para as questões relacionadas com 
o coletivo, a liberdade, a crítica e a ação, sem 
esquecer o prazer e a poética da fruição do 
movimento.

~ forMação ~
09 outubro 2016 – domingo – 16h45

a nova baiLarina
Com aLdara bizarro e dina mendonça 

2 horas ~ 8 € ~ Artistas, mediadores culturais, professores, animadores socioculturais, bibliotecários e curiosos
Inscrições: cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604    Cartão de Amigo aplicável
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Continuando a trazer a loulé figuras de 
referência para reflexão e debate sobre novos 
caminhos, desafios e oportunidades na área 
cultural, convidámos a reconhecida educadora 
artística e programadora madalena Wallenstein
para nos falar sobre a sua experiência e 
percurso ligados à arte e educação para todas 
as infâncias, com especial destaque para o 
trabalho desenvolvido nos últimos anos no 
âmbito da Fábrica das artes do CCb e das 
redes de programação e projetos colaborativos 
associados.      

madalena Wallenstein iniciou a sua formação 
no movimento da educação pela arte, na 
Fundação gulbenkian nos anos 70, nas áreas 

da música e teatro. Fez o curso de música 
do Conservatório nacional em lisboa e 
licenciou-se em educação. trabalha desde 
1987 como educadora artística, alternando 
a sua atividade entre contextos de criação 
artística e de educação formal, não formal, 
de intervenção em pedagogia social para 
crianças e jovens e formação para professores 
e artistas. É doutoranda em educação artística 
na Faculdade de belas artes do porto. exerce, 
desde 2008, funções de programadora e 
coordenadora do CCb [Fábrica das artes – para 
todas as infâncias]. É a partir desta experiência 
que foca a sua investigação na programação 
artística para infância e em questões sobre 
criação artística, infâncias e públicos. 

~ conversas à Quinta ~
13 outubro 2016 – quinta-feira – 21h00

madaLena 
WaLLensTein 

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12
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era uma vez um país tão perto no espaço e 
no tempo que nos basta nada fazer para lá 
irmos parar. esse país não vem no mapa, a sua 
geografia habita nas memórias e cicatrizes de 
um povo artesão especialista em fundir o mito 
com a realidade. nesse país há um homem que 
impõe a sua vontade e governa acima de todos 
os outros. será que um só homem consegue 
manter o poder sobre 10 milhões de almas?

“o Homúnculo” é um texto de natália Correia, 
apreendido pela piDe logo após ser publicado 
em 1965. no dizer de armando nascimento 
rosa, «‘o Homúnculo (tragédia jocosa)’ é 
uma das raras obras mestras que no teatro 
português consegue operar o cruzamento entre 
a estética surrealista, o teatro do absurdo e a 
sátira política». a coragem cívica da voz poética 
de natália, aliada a um singular talento como 

dramaturga, encontra-se bem patente numa 
peça em que mortocália é a metáfora grotesca 
de um país onde reina salarim, uma espécie de 
novo rei ubu e seus acólitos, representantes dos 
poderes eclesial (o bispo), militar (o general) e 
académico e corporativo (o bobo mnemésicus).

texto: natália Correia | encenação: José maria Dias  
Dramaturgia: armando nascimento rosa | interpretação: 
bruno moraes, eduardo Dias, ricardo guerreiro Campos 
e sara Costa | Cenografia: ricardo guerreiro Campos  
Figurinos: zé nova | música original: bruno moraes 
e armando nascimento rosa | Desenho de luz: José 
maria Dias | Fotografia, videomapping, operação luz e 
som: leonardo silva | Consultor biográfico: Fernando 
Dacosta | Design gráfico: Fernando Carvalho | assistência 
de encenação: leonardo silva | execução de figurinos: 
gertrudes Felix e zé nova | apoio ao figurino (bispo): 
lucília telmo | produção executiva: graziela Dias  
assistência de produção: leonardo silva | produção, 
gravação e masterização: Carlos ramos e pedro angelino 

~ teatro ~
15 outubro 2016 – sábado –  21h30

o homúnCuLo 
de naTáLia Correia

PeLo TeaTro esTúdio fonTenova

60 minutos ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12    Cartão de Amigo aplicável



46

partindo do imaginário das lendas das mouras 
encantadas, nasce “a moura e a Harpa”. nesta 
história inaudita, serena é uma jovem e solitária 
princesa que sempre desejou ter a companhia 
de uma irmã. É através da música e sobretudo 
do amor que descobrirá, afinal, que quando se 
sonha não há barreiras.

nesta atividade Helena madeira interpreta 
serena com música ao vivo, tendo como aliada 
a atriz maria adelaide. Juntas irão levar miúdos 
e graúdos numa estimulante viagem no tempo 
e no sonho. no final da sessão, os pequeninos 
são ainda convidados a experimentar tocar na 
“Harpa D’encantar”.
 
Helena madeira licenciou-se em antropologia 
e língua e Cultura italiana enquanto trabalhava 

como monitora de atl nos subúrbios de 
lisboa. Frequentou a escola de música do 
Conservatório nacional no curso de Canto e 
Harpa. além de já ter colaborado com vários 
grupos de música do mundo, nomeadamente os 
mu, lançou um disco de harpa e canto a solo, 
tendo já levado o seu trabalho a espanha, Cabo 
verde e brasil. 

milai miu surgiu encantada em 1975 e desde 
pequena que esse encantamento lhe deu para 
ser atriz, performer, palhaça, cantora, contadora 
de estórias e sedenta por conhecimento da 
arte em geral. as estórias que lhe contaram em 
pequena foram ficando em si, criando um sítio 
no seu coração m&m (misterioso e magnífico) 
onde guarda essas e outras estórias que imagina 
e lê!

~ teatro / Música ~
16 outubro 2016 – domingo – 15h30

a moura e a harPa
Por heLena madeira e miLai miu

50 minutos ~ 3 € ~ 03 aos 06 anos
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Já mário Cesariny se queixava: “batem palmas e 
depois deixam-me ir sozinho para casa.”
a verdade é que muitos têm esperado 
por Godot, muitos têm aplaudido a primeira 
peça de samuel beckett (estreada em 1953), mas 
é possível que beckett, como Cesariny, tenha 
ido muitas vezes “sozinho para casa”.
poucos são, em suma, os que esperam pelo 
mário, ou pelo samuel – nome que aqui 
simboliza o de qualquer autor, mas ao qual é 
retirada a solenidade de uma ideia de criação. 
as duas personagens estão à espera do samuel, 
sim, mas na verdade o que desejam não é a sua 
obra; é a sua vida. talvez queiram casar com 
ele junto à Fontana di Trevi. talvez queiram 

apenas sentir-se, elas mesmas, um pouco menos 
sós. até porque desconfiam que nem sequer 
existem, a não ser uma para a outra, na cabeça 
uma da outra. só o samuel, porventura, lhes 
devolverá a existência. se o samuel existir.
existiremos, pois, uns sem os outros?
esperamos por quem?

texto: Cláudia lucas Chéu, Filipa leal, maria 
Quintans | encenação, espaço cénico e figurinos: 
Daniel gorjão | interpretação: ana lopes gomes 
e mia tomé | produção: associação Cultural palco 
pardo | Desenho de luz: sara garrinhas | mestre 
de guarda-roupa: rosário balbi | voz: luís moreira  
Fotografia: tomás monteiro

~ teatro ~
20 outubro 2016 – quinta-feira 

10h30 e 14h30 (escolas)

À esPera do samueL
Com ana LoPes gomes e mia Tomé

60 minutos ~ 2 € ~ M/16
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a orquestra Clássica do sul e a Câmara 
municipal de loulé promovem a terceira edição 
do Ciclo “loulé Clássico”, no Cine-teatro 
louletano, sendo tematicamente dedicada, em 
2016, aos Grandes Concertos Românticos.

o crescimento da importância do virtuose no 
século xix deu origem a uma procura de obras 
que lhe fornecessem o cenário impressionante 
da orquestra sinfónica. o concerto em 
que se destacava o solista tornou-se uma 
parte indispensável do programa sinfónico, 
juntamente com as sinfonias, aberturas, suites 
e poemas sinfónicos. em geral, o concerto 
romântico seguiu a estrutura do concerto 

clássico tal como foi estabelecido por mozart: 
uma obra em três andamentos, o primeiro 
allegro em forma sonata, ofuscando em 
importância o andamento lento e o final.

nestes concertos, em que se revisitam grandes 
compositores (dos mais aos menos conhecidos 
do grande público), destaca-se também o 
espaço “À Conversa com…”, que decorre no 
período que antecede o espetáculo, no qual o 
público tem a oportunidade de conviver com o 
maestro ou o solista.

programa: tchaikovsky, glazunov e Haydn | maestro 
titular: rui pinheiro | solista convidado: Kiril 
zlotnikov (violoncelo) 

~ Música ~
21 outubro 2016 – sexta-feira – 21h30

CiCLo  
LouLé CLássiCo

PeLa orquesTra CLássiCa do suL

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral
Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano
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o relato animado do empregado de balcão da 
taberna, “o menino da burra”, dirigido a um 
pretenso freguês, sobre uma aguardente “capaz 
de levantar os mortos”, é o motivo suficiente 
para evocar um país e um tempo já idos: o 
portugal do estado novo e da guerra colonial, 
da pobreza e da ruralidade, da violência e da 
ingenuidade. e é também um lembrete de 
que por trás dos gestos mais poéticos pode 
esconder-se a mais sórdida crueldade.

“Quando o luto não vem inscrever no real a 
perda de um laço afetivo (de uma força), o 
morto e a morte virão assombrar os vivos sem 
descanso.” José gil (Portugal, Hoje – O Medo de 
Existir)

“porque camandro é que não se fala nisto? 
Começo a pensar que o milhão e quinhentos 
mil homens que passaram por África não 
existiram nunca.” antónio lobo antunes (Os 
Cus De Judas)

texto e encenação: luís Campião | interpretação: 
bruno martins | música (criação e interpretação ao 
vivo): samuel pilar | espaço cénico e figurinos: luís 
Campião e bruno martins | Desenho e operação 
de luz: octávio oliveira | produção: luís Campião 
e bruno martins (em colaboração com a aCta)  
agradecimentos: aCta, Direção do agrupamento 
de escolas tomás Cabreira, universidade de Évora, 
al teatro, ana Filipa antunes e “o Cantinho da 
Dança”, manuel neiva, paulo moreira e isabel brinca, 
octávio oliveira, samuel pilar

~ teatro ~
22 outubro 2016 – sábado – 21h30

o menino da burra
de LuÍs CamPião / aCTa – ComPanhia de TeaTro 

do aLgarve

60 minutos ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12   Cartão de Amigo aplicável
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A Grande Invasão é uma conferência sobre 
sereias que confunde alegremente ciência 
e fantasia, criando uma impostura que 
ridiculariza suavemente a nossa maneira de 
viver. uma mãe conferencista testemunha e 
documenta por intermédio de fotografias, 
ilustrações e vídeos o seu encontro e vivência 
quotidiana com um grupo de sereias. estas 
terão provocado uma doce epidemia na vila 
de alcochete, junto de todos os que com elas 
tiveram contacto. De relato documentado, o 
objetivo da conferência transforma-se num 
pedido de ajuda ao espetador, que é convidado 
a assinar uma petição que liberte as sereias da 
tutela do instituto de medicina legal de lisboa, 
onde estão confinadas para investigação. uma 
alegoria sobre o outro e a convivência entre 
diferentes formas de viver.

Criação, direção artística e encenação: Caroline 
bergeron | interpretação: Catarina santana 
operação luz e vídeo e interpretação: Jochen 
pasternacki | participação em vídeo e fotografia: 
Catarina santana, paula Diogo de Carvalho, maila 
Dimas, vasco Diogo, miguel antunes, Francisco 
Campos, nicolas brites, Cláudia andrade, antónio-
-pedro e gaspar vasques | ilustrações: antoine 
blanquart | efeitos especiais: guilherme pina 
imagem, fotos, realização e montagem de filmes: 
antónio-pedro | produção executiva: stage one  
residência: espaço do tempo, Centro Cultural vila 
Flor | Co-produtores: Fundação Culturgest (lisboa, 
portugal), Centro Cultural vila Flor (guimarães, 
portugal), teatro municipal da guarda (portugal), 
Centre Culturel pablo picasso (Homécourt, França) e 
Théâtre de villeneuve les maguelonne (França)
espetáculo co-produzido no âmbito da Rede 5 
Sentidos.

~ espetáculo-conferência ~
23 outubro 2016 – domingo – 15h30 (famílias)

24 outubro 2016 – segunda-feira – 10h30 (escolas) 

a grande invasão
de CaroLine bergeron (ComPanhia CaóTiCa)

50 minutos ~ 3 € (famílias) e 2 € (escolas) ~ M/06 (famílias) e 08 aos 12 anos (escolas)
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É a 2.ª edição de um encontro internacional 
entre artistas, programadores e outros agentes 
culturais, onde se pretende refletir e cruzar 
experiências sobre a criação, programação e 
circulação de espetáculos para a infância. esta 
edição é concebida em trabalho de construção 
a partir do encontro anterior (2015), onde 
foram levantadas várias problemáticas e 
colocadas diversas questões para continuar a 
pensar. a partir de algumas dessas perguntas, 
o encontro procura contribuir para uma maior 
compreensão sobre a especificidade da criação 
para a infância, ao mesmo tempo que reforça os 
laços entre os vários profissionais do setor.
o encontro divide-se em dois dias: o primeiro 
mais focado na dimensão local e regional; e 

o segundo abrindo para questões de âmbito 
nacional e internacional. o espetáculo “a 
grande invasão”, de Caroline bergeron, 
abre o encontro como objeto para reflexão 
conjunta e alain baczynsky, um veterano da 
cena “jeune publique” europeia, partilhará 
com os participantes a sua vasta experiência 
de “descobridor de espetáculos”. para além 
da dimensão teórica, o encontro procurará 
criar condições de operacionalização futura de 
algumas das ideias alcançadas em conjunto. 

Conceção e coordenação: antónio-pedro, Caroline 
bergeron, Dina mendonça e elisabete paiva  
Convidado: alain baczynsky | produção executiva: 
maria João garcia | produção e organização: 
Companhia Caótica

~ forMação ~
24 e 25 outubro 2016 – segunda e terça-feira – 10h30 às 17h30

Museu Municipal de Loulé 

enConTro – Criação 
Para a infânCia

PeLa ComPanhia CaóTiCa

Participação gratuita, limitada e sujeita a inscrição prévia: cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604 
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o Cine-teatro desafiou três figuras ligadas 
ao ensino musical e artístico em loulé, com 
diferentes e multifacetadas formações e 
percursos, a juntarem-se para partilhar com 
o público experiências e visões sobre música 
e artes, e sobre a realidade louletana, havendo 
ainda alguns apontamentos musicais. 

lúcia Duarte nasceu em moura, iniciando 
os seus estudos musicais aos 10 anos. Depois 
de frequentar o Curso básico de saxofone, 
nunca mais parou, participando em vários 
cursos de aperfeiçoamento musical para 
jovens instrumentistas e masterclasses com as 
mais emblemáticas figuras de nível nacional e 
internacional. aos 18 anos ingressou na banda 

sinfónica militar do exército português e um 
ano depois na universidade em Évora onde 
frequentou a licenciatura em música, ramo 
específico de interpretação – saxofone, na 
Classe do professor José massarrão, obtendo 
uma boa Classificação Final. Desde 2009 
exerceu funções de docente de saxofone em 
diversas escolas do país e dois anos depois 
ingressou na escola superior de música de 
lisboa (esml), frequentando o Curso de 
mestrado em música e ensino da música na 
área de instrumento, saxofone, na classe do 
prof. José massarrão, onde colaborou com 
artistas conceituados internacionalmente como 
C. lauba, C. bochmann, r. Ducros, Daniel 
Kientzy ou nuno roque (jovem compositor 

~ Dos sabores Da cultura ~
27 outubro 2016 – quinta-feira – 21h00

LúCia duarTe, 
marTa marques 
e riCardo jorge



53

português). atualmente, é diretora pedagógica 
e professora de saxofone no Conservatório 
de música de loulé, encontrando-se a fazer 
Doutoramento em saxofone (Contemporâneo) 
na universidade de Évora, sob a orientação do 
prof. Doutor Christopher bochmann.

marta marques, natural de loulé, é licenciada 
em línguas e literaturas modernas pela 
F.C.s.H. da universidade nova de lisboa. 
lecionou depois em vários colégios e escolas 
em lisboa durante dez anos, onde teve contacto 
com diversas formas de estar no ensino. 
Decide então regressar à sua cidade natal, 
onde continua a exercer a atividade docente 
em vários estabelecimentos de ensino. sempre 
com o amor pelas artes a acompanhar a sua 
experiência, decide abrir em 2012 um pequeno 
espaço em loulé, a EnsinAr te, vocacionado 
para o ensino da música e artes em ambiente 
acolhedor, a pensar na promoção do convívio 
entre todos os seus alunos, professores, pais e 
comunidade envolvente. Desde então vive do 
prazer de ser acompanhada por um grupo de 
profissionais muito competentes que, juntos, 
trabalham com o objetivo de, mais do que criar 
artistas, formar pessoas que saibam expressar-se 
através da música e das artes.

ricardo Jorge dos santos silva nasceu em 
boliqueime a 10 de fevereiro de 1973. Com 
23 anos de experiência na área da educação 
musical pré-escolar, iniciou os seus estudos 
no Conservatório regional do algarve maria 
Campina, onde participou na orquestra 
sinfónica. Desde então lecionou na escola 
eb 2,3 Dr. antónio de sousa agostinho em 
almancil e no agrupamento de escolas de 
escolas padre João Coelho Cabanita em loulé, 
como professor de educação musical, e em 
várias instituições pré-escolares no concelho 
de loulé. Fundou o grupo Coral infantil de 
loulé em 2000 e o grupo de música tradicional 
portuguesa “Cem jeito e Cem trambelho”, tendo 
este ganho o 1.º prémio no festival Caravan 
em toronto no ano de 2002. Conta com vários 
trabalhos editados pela editora girassol e seis 
trabalhos discográficos com temas infantis. 
atualmente prossegue a sua atividade em 
várias instituições pré-escolares do concelho 
de loulé como professor de educação musical, 
contador de histórias, sendo maestro do grupo 
Coral infanto-Juvenil de loulé e promotor de 
atividades musicais para todas as idades.

120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06
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o Cine-teatro apresenta, em absoluta estreia 
algarvia, um espetáculo infantil com música 
de pedro geraldes e lenga-lengas originais 
cantaroladas por Capicua.

“mão verde” é um concerto temático em torno 
das plantas, da agricultura, da alimentação, 
dos cheiros das ervas aromáticas, da cor das 
flores, e com uma clara motivação ecologista. 
Durante cerca de uma hora, entre momentos de 
interação com o público, há canções alegres e 
com importantes mensagens, numa abordagem 
tão inteligente quanto engraçada dos temas 
quotidianos e do universo verde que nos rodeia. 
são rimas, histórias, rap e jogos de palavras, 

sobre batidas coloridas e acompanhadas por 
diversos instrumentos tocados ao vivo.

ter “a mão verde” nasce da tradução de uma 
expressão francesa, que significa ter jeito para 
as plantas e talento para a jardinagem. assim 
sendo, o “mão verde” é a celebração desse 
cuidado e serve para inspirar todos os pequenos 
jardineiros.

Capicua: voz
pedro geraldes: programações, guitarra, baixo, teclas 
e percussão
som: ivo magalhães | luz: virgínia esteves | road 
manager: mário Castro | autorias: Capicua (letras) e 
pedro geraldes (músicas e arranjos)

~ Música ~
27 e 28 outubro 2016 – quinta e sexta-feira

10h30 e 14h30 (escolas)
28 outubro 2016 – 21h30 – sexta-feira (famílias e público em geral)

CaPiCua e Pedro geraLdes
aPresenTam mão VerDe

60 minutos ~  2 € (escolas) e 3 € (famílias e público em geral)~ M/06
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o Cine-teatro introduz a partir deste mês 
uma nova abordagem aos filmes infantis 
apresentados periodicamente aos domingos, a 
que chamou “Filminhos para nos fazer crescer”, 
e que consiste em sessões temáticas compostas 
por películas sobre temas atuais, ligados às 
vivências, desafios e problemas das crianças. 

o visionamento é complementado por uma 
oficina ligada ao universo do cinema na qual se 

cruza o lúdico e o didático, juntando as crianças 
com os seus pais num estimulante diálogo entre 
arte, educação e cidadania.    

nesta primeira sessão, em que são apresentados 
vários filmes (curtas-metragens), explora-se o 
tema do respeito pelos outros, nomeadamente 
do racismo, do bullying e da diferença através 
de personagens que lutam ou são confrontadas 
com estas questões que tocam a todos.

~ cineMa / oficina ~
30 outubro 2016 – domingo – 15h30

fiLminhos Para nos fazer CresCer (i)

as diferenças 
definem-nos 

PeLa zero em ComPorTamenTo

120 minutos (aprox.) ~ 3 € ~ 06 aos 10 anos
(a oficina requer inscrição prévia, limitada a 20 crianças: cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604)
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os You Can’t Win, Charlie brown surgiram em 
2009 com afonso Cabral, salvador menezes 
e luís Costa, passando rapidamente a sexteto 
com a entrada de David santos (noiserv) e, por 
fim, tomás Franco de sousa e João gil (Diabo 
na Cruz e vitorino voador).

Quase dois anos e meio depois da edição de 
Diffraction/Refraction, a banda regressa em 
setembro deste ano com Marrow, o terceiro 
disco de originais, de onde foi extraído o 
tema Above the Wall. esta faixa desvenda já 
um pouco do caminho seguido neste novo 
registo do grupo, no qual as tendências folk e 

as guitarras acústicas passaram para segundo 
plano, dando lugar a uma nova sonoridade mais 
elétrica e, por vezes, até mais dançável. 

o disco foi gravado no estúdio Haus, por 
Fábio Jevelim, makoto Yagyu e miguel abelaira, 
e misturado por luís nunes, também conhecido 
por benjamim, colaborador de longa data dos 
You Can’t Win, Charlie brown.

o Cine-teatro recebe assim, em estreia no 
algarve, este novo álbum da inspiradora banda.

~ Música ~
01 novembro 2016 – terça-feira – 21h30 

you Can’T Win, 
CharLie broWn 

aPresenTam marrow

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



59

um criado que observa narra-nos ao piano a 
carta de uma desconhecida: aos 13 anos uma 
menina desenvolve um amor platónico por um 
homem mais velho, até que décadas mais tarde 
essa obsessão culmina no suicídio. escreve-lhe 
uma carta, revela-lhe a sua vida e mata-se.
vemo-la a fechar-se em si mesma, 
construindo a sua própria realidade, limitando 
simultaneamente as escolhas do homem, que 
nunca a reconheceu. Durante 3 atos o homem 
é arrastado pelas escolhas dela – e depois de ler 
a carta da já morta desconhecida, como reage? 
Que escolhas ainda tem? e quando a escolha 
nos é roubada pela obsessão de outros? 
em 1942, perante a obsessão nazi, stefan 
zweig perdeu a fé no futuro da Humanidade e 

suicidou-se de mãos dadas com a sua amada.
e este homem? e nós? 

Carta de uma desconhecida, de stefan zweig
tradução de Fernando ribeiro
interpretação: sandra barata belo, guilherme 
barroso e luís Figueiredo | adaptação, dramaturgia 
e encenação: patrícia andré e sandra barata belo 
assistência encenação: raquel oliveira | música 
original: luís Figueiredo | movimento: Félix lozano 
Cenário e desenho de luz: João Cachulo | Figurinos: 
ricardo preto | Caraterização: ivan moraes | vídeos: 
rui pedro sousa | Cartaz: bruno Duarte | Fotografia: 
pm garcia | obra gráfica: Dedé | produção executiva: 
Cristiana gaspar | Co-produção: Fundação sindika 
Dokolo e Centro Cultural de Ílhavo | Com o apoio: 
Freguesia santo antónio, lisboa | media partner: siC

~ teatro ~
04 novembro 2016 ~ sexta-feira ~ 21h30

CarTa de uma 
desConheCida

Com sandra baraTa beLo 

110 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12   Cartão de Amigo aplicável
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não obstante o concelho de loulé não ser, 
por natureza, e à semelhança da maioria dos 
concelhos algarvios, uma terra  com grandes 
tradições no fado, não é menos verdade que 
desde há uns anos a esta parte têm surgido neste 
concelho jovens com muita qualidade nesta arte 
popular.

É certo que a classificação do fado como 
Património Imaterial da Humanidade por parte 
da unesCo fez despertar nos jovens uma 
curiosidade até então ignorada, mas também 
é um facto que os concursos de fado amador, 

cujo primeiro certame realizou-se em 2000, já 
tinham sido uma mola impulsionadora para o 
aparecimento de alguns jovens valores. 

nesta gala, em que se celebra a envolvência e 
intensidade artísticas do fado, os mais novos 
juntam-se a alguns veteranos para mostrar 
que loulé também prima, atualmente, por 
quantidade e qualidade nesta área musical. 

~ Música ~
05 novembro 2016 ~ sábado ~ 21h30 

1.ª gaLa dos fadisTas 
LouLeTanos

90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06    Cartão de Amigo aplicável
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“novo” assenta num cruzamento entre o teatro 
e a dança, sendo uma criação de raiz que se 
insere numa categoria de teatro físico. o corpo 
humano assume o foco central da pesquisa na 
exploração de memórias das diversas partes que 
o constituem, no vislumbre de uma nova noção 
de anatomia onde o gesto surge ligado à palavra, 
às onomatopeias, à memória visual, tátil e 
emocional. num mundo cada vez mais veloz, o 
que acontece quando refletimos sobre uma ideia 
de “novo” e ao mesmo tempo “provisório”?… 
o que conhecemos que seja assim? e o que 
conhecemos que não seja?
encontraremos provavelmente semelhanças 
entre a natureza, a evolução do homem e o 
nosso próprio corpo (físico, mental, emocional) 
aqui e agora. interessa‐nos a ideia de 
transformação contínua, do que parece e é, para 
no momento seguinte deixar de ser.
seguir um trilho para o poder bifurcar e 

levar em múltiplas direções. uma espécie de 
Variações Goldberg do corpo e do espaço! (que 
existe literalmente no decorrer do espetáculo 
enquanto espaço sonoro) “novo_título 
provisório” aborda ainda as dicotomias clássico/
/contemporâneo, o objeto renovado/o objeto 
transformado, e até mesmo natural/adquirido, 
onde a reflexão, o humor e o encantamento pela 
descoberta prevalecem.

Criação: João de brito e Yola pinto | encenação: Yola 
pinto | interpretação: João de brito | Cenografia e 
figurinos: irina raimundo | Desenho de luz e vídeo: 
nuno Figueira | espaço sonoro: a partir de ryuichi 
sakamoto e alva noto / variações goldberg de 
J.s. bach / noiserv | vídeo promocional / imagens 
de divulgação: sofia marques Ferreira | Fotografia 
de cena: patrícia blazquez | Co-produção: serviço 
educativo da Culturgest e lama 
espetáculo apoiado pela Direção regional de Cultura 
do algarve.

~ teatro / Dança ~
07 novembro 2016 – segunda-feira – 10h30 e 14h30 (escolas)

08 novembro 2016 – terça-feira – 10h30 (escolas)

novo_TÍTuLo Provisório
de joão de briTo e yoLa PinTo

50 minutos (seguido de conversa com o público) ~ 3 € (famílias) e 2 € (escolas) ~ 06 aos 12 anos
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tendo em vista a apresentação do espetáculo 
“novo_título provisório”, pareceu-nos 
importante partilhar com o público adulto 
alguns materiais que estiveram na base do 
processo criativo. isto porque o tema do 
espetáculo nos parece motivo de reflexão no 
contexto da vida adulta, seja ela privada, social, 
profissional: onde encontramos o “novo” em 
nós e nas coisas à nossa volta, que tipo de 
sensações nos traz, será que o podemos guardar 
para sempre, e se sim, onde?... 

Da mesma forma, trata-se de um 
questionamento acerca da natureza provisória 
desse fenómeno, que nos leva aos tópicos da 
transformação e da reciclagem permanentes. 

tudo acontece em e através de movimento! esta 
oficina propõe-se assim, ser um exercício de 
reflexão consciente sobre os tantos momentos 
em que nos reinventamos no dia-a-dia e sobre o 
que nos aproxima e o que tende a afastar-nos. 

aqui, o corpo humano e o movimento contínuo 
de todas as partes que o constituem assumem o 
foco central da pesquisa no vislumbre de uma 
nova – mas sempre momentânea – noção de 
anatomia, onde os gestos surgem ligados às 
palavras, num jogo de parcerias com as nossas 
memórias novas, antigas e reinventadas. 

~ forMação ~ 
08 novembro 2016 – terça-feira – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 17h00

a ParTir Do esPeTáculo 

novo_TÍTuLo 
Provisório

Com joão de briTo e yoLa PinTo

6 horas ~ 12 € ~ Artistas, mediadores culturais, professores, animadores socioculturais, bibliotecários e curiosos
cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604   Cartão de Amigo aplicável
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Convidámos paulo moreira para partilhar a 
sua experiência como interveniente no atual 
panorama cultural algarvio nas áreas do teatro, 
especialmente como encenador e declamador, e 
da literatura.

paulo moreira, nascido em 1962, tem exercido 
atividade profissional no teatro, nomeadamente 

como encenador na aCta (a Companhia de 
teatro do algarve), e como declamador de 
poesia. 

publicou três livros em nome próprio: 
a novela Maria Manuel, o volume de 
teatro Pessoa(s) em Cena e a obra de 
ficção Curt’os Contos.

~ conversas à Quinta ~
10 novembro 2016 – quinta-feira – 21h00

PauLo moreira

90 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/12
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luís represas é um nome incontornável da 
música portuguesa. a celebrar 40 anos de 
carreira, tem somado sucessos tanto a solo 
como num dos maiores projetos da música 
portuguesa, os trovante. para esta tour 
2016/2017 luís represas surpreende-nos 
com mais um espetáculo único. “tratamento 
acústico” é um concerto intimista mas 
carregado de emoções, onde se dá espaço às 
músicas tal como estas foram criadas. um 
espetáculo surpreendente com uma voz única 
acompanhada apenas por um piano e um 
contrabaixo, num ano em que o incontornável 
intérprete comemora 40 anos de carreira, 40 
anos de música. e tudo recomeça…

luís represas foi desde cedo muito interessado 
pela música. prova disso é o facto de ter 
comprado aos 13 anos a sua primeira guitarra.
É em 1976 que funda a banda trovante, 
juntamente com João gil, João nuno represas, 
manuel Faria e artur Costa, grupo referência da 
música popular portuguesa do pós-25 de abril 
e no qual se manteve como cantor ate ao seu 
desmembramento em 1992, quando então inicia 
a sua carreira a solo. 
em 12 de maio de 1999, a convite do presidente 
da república Dr. Jorge sampaio, represas 
reúne-se com os trovante para um espetáculo 
memorável no pavilhão atlântico, em lisboa. 
este emocionante reencontro deu origem a um 

~ Música ~
11 novembro 2016 – sexta-feira – 21h30

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

cd duplo, ao vivo, intitulado Uma noite Só, que 
atinge o galardão de dupla platina.
na sequência da luta pela causa timorense, luís 
represas é convidado pelo então presidente da 
república, Dr. Jorge sampaio, a deslocar-se a 
timor, em visita oficial, levando na bagagem o 
tema que se tornou num hino à independência 
e paz do território: “timor”.
em 2010 estreia-se como escritor através 
da edição do livro infantil A Coragem de 
Tição (Dom Quixote), fábula marítima onde 
os valores da amizade e solidariedade são 
exaltados como principais veículos para atingir 
a felicidade.

em 2015 grava ao vivo no CCb o DvD e CD 
Tratamento Acústico, convidando o fadista 
ricardo ribeiro e o músico moçambicano 
stewart sukuma. aqui aborda o seu mais 
recente cd de originais Cores (de 2014) e temas 
emblemáticos, apresentando-os em palco 
apenas acompanhado por piano acústico, 
contrabaixo e quatro vozes. 
em 20 de maio de 2016 é condecorado com 
a ordem de timor leste pelo presidente da 
república Democrática de timor leste, taur 
matan ruak.
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isa de brito é hoje um nome incontornável 
do panorama fadístico do algarve, pelas 
reconhecidas qualidade e versatilidade do 
seu perfil e percurso musicais. licenciada em 
educação social pela universidade do algarve, 
desde tenra idade, com 6 anos, que integrou 
o grupo das Florinhas de Quarteira (grupo 
organizado por freiras que davam ensinamentos 
básicos de música, dança e teatro a crianças). 

participou em festivais de música infantil, 
interpretando temas originais, sendo o mais 
emblemático “o passarinho branco”, que lhe 
conferiu os prémios de melhor letra e de 1.º 
lugar no Festival infantil da mexilhoeira da 
Carregação, quando tinha 10 anos de idade. 
Foi representante da vertente infantil, pela 
Kiss Fm, no concurso “Cidade contra Cidade” 
no programa de televisão big show sic. Desde 

~ Música ~
12 novembro 2016 – sábado – 21h30

Salão Paroquial da Igreja de S. Pedro do Mar (Quarteira)

no âmbiTo do PROGRAMA COMEMORATIVO DO CEnTEnáRIO DA FREGUESIA DE QUARTEIRA 

isa de briTo Com 
marCo rodrigues

CiCLo o Longe é aqui (iii)
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os 13 anos que participa como cantora nas 
marchas populares de Quarteira e nos últimos 
anos tem interpretado a grande marcha (que 
dá mote ao desfile das 8 marchas que desfilam). 
aos 15 anos começou a fazer parte do grupo 
de teatro amador de Quarteira, como cantora 
e atriz. 

aos 18 anos interpretou a personagem amália 
rodrigues num musical, apaixonando-se então 
pelo Fado e começando a cantá-lo. iniciou a 
sua participação em concursos de fado amador, 
onde ganhou muitos prémios, nomeadamente o 
prémio revelação no Concurso de Fado amador 
de olhão, o de vencedora do Concurso de Fado 
de amador de albufeira, de lagos, entre outros. 
Fez ainda parte do grupo Coral da Câmara 
municipal de albufeira e atualmente integra o 
projeto “al mouraria” (desde 2005), grupo que 
já editou três trabalhos discográficos.

em 2012 editou o seu primeiro CD a solo, 
intitulado Sorriso da Alma. tendo sido gravado 
num dos melhores estúdios nacionais, “estúdios 
pé de vento”, é constituído na sua grande 
maioria por temas originais, incluindo poetas 
e músicos como rosa lobato Faria, maria 
manuela de Freitas, paulo abreu de lima, 

amália rodrigues, natércia de aguiar, lolita 
ramirez, Carlos manuel proença, valentim 
Filipe, alain oulman, alfredo marceneiro, 
armando machado, etc., além de alguns 
poemas assinados pela própria fadista. tem a 
participação de músicos como Jorge Fernando 
(viola de fado) – que, conjuntamente com 
o produtor valentim Filipe, assegurou os 
arranjos musicais –, José manuel neto (guitarra 
portuguesa), tiago valentim (baixo acústico), 
ruben bettencourt (guitarra clássica) e José 
alves Dias (violino). isa já viajou com o 
seu fado para alguns países, como Holanda, 
espanha, alemanha, luxemburgo, argentina, 
Cabo verde e estados unidos da américa.

Correspondendo ao desafio lançado pelo 
Cine-teatro, isa de brito junta-se agora a uma 
das mais aclamadas vozes da nova geração 
do fado, marco rodrigues, para um diálogo 
que revisita o repertório dos dois intérpretes, 
proporcionando um encontro inédito, que se 
espera estimulante e surpreendente, entre duas 
vozes e formas de estar no fado muito próprias. 

organização: Cine-teatro louletano e Comissão 
das Comemorações do Centenário da Freguesia de 
Quarteira | apoio: paróquia de Quarteira 

75 minutos ~ 2,5 € ~ M/06
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~ Música ~
13 novembro 2016 – domingo – 18h00

rodrigo Leão 
e sCoTT maTTheW 

exTensão misTy fesT 2016 – LouLé

rodrigo leão vem apresentar o novo trabalho, 
lançado em setembro de 2016, resultando numa 
digressão que se inicia no último trimestre do 
ano, incluindo a estreia no Misty Fest e, no caso 
do algarve, em loulé, primeira cidade algarvia 
a integrar, através do Cine-teatro louletano, 
este prestigiado festival que já vai na sua 7.ª 
edição, mantendo o lema inicial: as melhores 
músicas nas melhores salas.

rodrigo leão é um dos mais prolíficos e 
aplaudidos compositores portugueses, alguém 
que tem sabido construir uma carreira 
absolutamente singular, mas, ao mesmo tempo, 

aberta a desafios, como bem o provam o seu 
recente trabalho com a orquestra e Coro 
gulbenkian, e as colaborações, no seu já longo 
historial, com grandes vozes. o novo capítulo 
nesta triunfante história passa pelo trabalho 
agora editado com o cantor scott matthew.

rodrigo leão e scott matthew conheceram-
-se no decorrer das gravações do álbum A 
Montanha Mágica, editado pelo compositor 
português em 2011. scott emprestou a sua 
extraordinária voz ao tema “terrible Dawn”, 
que abriu caminho para a sua participação 
em alguns concertos em portugal e espanha. 
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ao longo da sua carreira, rodrigo tem aberto 
espaço no seu reportório para as canções, tendo 
trabalhado com vozes tão distintas como beth 
gibbons (portishead) ou a cantora brasileira 
adriana Calcanhoto, entre muitas outras. mas o 
tema “terrible Dawn” e mais tarde “incomplete” 
provaram a química especial entre os dois 
artistas. um compositor português com os 
olhos postos no mundo e um cantor australiano 
a viver em nova iorque: mundos distintos mas 
que acabam por interligar-se tão bem. um é 
descrito como inventor de melodias mágicas e 
o outro auto-intitula-se um criador de barulho 
silencioso. É impossível resistir a um par tão 
exótico.

apesar de agendas extremamente ocupadas, 
arranjaram tempo para colaborar entre si. 
trocaram melodias e palavras e partilharam 
ideias que resultam agora num álbum de 
colaboração onde rodrigo leão encarrega-se 
da composição e produção e scott matthew das 
letras, melodias e voz. aqueles que já tiveram 
oportunidade de vê-los ao vivo sabem como 
são especiais esses encontros, como a voz doce 
e profunda de scott se liga perfeitamente às 
melodias e orquestrações de rodrigo. 

75 minutos ~ 25 € ou 23 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável
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a reconhecida formadora margarida mestre 
apresenta um workshop teórico e prático em 
redor do trabalho com jovens, em que irá 
debruçar-se sobre estratégias de cruzamento 
das linguagens artísticas entre si e destas com as 
disciplinas do saber formal, bem como acerca 
da elaboração de projetos estimulantes para esta 
faixa etária dentro e fora do âmbito escolar.

o worskhop propõe, entre outras, estratégias de 
contágio para conduzir o interesse que existe e 
despertar outros, desbloquear a timidez perante 

o grupo, enfrentar a identidade individual e esta 
perante outros, criar e implementar projetos 
artísticos e pedagógicos.

margarida mestre tem desenvolvido inúmeros 
formatos artísticos e pedagógicos ligados à voz, 
palavra e movimento, e partilha neste workshop 
algumas das suas técnicas e estratégias, em que 
as linguagens poéticas e artísticas contribuem 
para desenvolver capacidades individuais e 
potenciar fortes dinâmicas juvenis dentro das 
comunidades.

~ forMação ~
14 novembro 2016 – segunda-feira – 10h00 às 13h00 / 14h30 às 17h30

Museu Municipal de Loulé 

uP To Teens
ProjeTos PedagógiCos e arTÍsTiCos Para e Com PúbLiCo juveniL

Por margarida mesTre 

6 horas ~ 12 € ~ Artistas, mediadores culturais, professores, animadores socioculturais, bibliotecários e curiosos
Inscrições: cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604   Cartão de Amigo aplicável
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Somos apenas nós e nós com o outro, somos todos 
porque é preciso, porque se quer. na companhia, 
na crença, na tarefa, no apaziguar da solidão. 
[…] Assim, singelo.
Clara andermatt

este projeto surgiu da vontade de trabalhar 
o universo da dança e da música tradicionais 
portuguesas explorando as suas mais 
variadas manifestações numa abordagem 
contemporânea. envolve um processo 
aprofundado de pesquisa sobre técnicas, 
materiais e funções associados aos bailes 
populares e ao folclore, bem como a reflexão 
crítica sobre alguns conceitos-chave como a 
cultura popular e a cultura de arte, o ritual e o 
convencional, o rural e o urbano, o tradicional e 
o contemporâneo. 

BAILE
após o espetáculo, o público é convidado a 
participar num baile no qual pode experimentar 
algumas das danças que inspiraram a peça.

Direção e coreografia: Clara andermatt | Direção 
musical: luís pedro madeira e Clara andermatt 
Composição: luís pedro madeira | intérpretes 
criadores: andré Cabral, bruno alves, Joana lopes, 
linora Dinga ou Francisca pinto, angela Diaz 
Quintela, sérgio Cobos; Catarina moura, luís 
peixoto, Quiné | Desenho de luz: José Álvaro Correia 
Figurinos: José antónio tenente | paisagem sonora 
eletrónica: Jonas runa | Consultadoria e pesquisa 
antropológica: sophie Coquelin | reportório de 
danças tradicionais: mercedes prieto e ana silvestre 
baile: mandadora: ana silvestre ou mercedes 
prieto | músicos: sérgio Cobos, luís peixoto e Quiné 
teles | produção: Companhia Clara andermatt  
parceria: pé de xumbo | apoio: musibéria | Co-
-produção: Culturgest, teatro nacional são João, 
teatro viriato e Centro Cultural vila Flor

~ Dança ~
18 novembro 2016 – sexta-feira – 21h30

 fiCa no singeLo
ComPanhia CLara andermaTT

75 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável
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no mês em que comemora oito anos de fado, 
César mostra ao público um novo trabalho 
discográfico, um disco que tem na sua maioria 
letras originais feitas por alguns poetas 
convidados e por si próprio, com muito fado 
tradicional e com espaço também para novas 
músicas e ainda algumas homenagens.

um álbum que conta com a colaboração de 
vários músicos de fado e não só. em palco o 
público vai poder conhecer este novo disco 
tal como foi concebido com todos os músicos 
e com as motivações do intérprete, que traz 
assim o seu segundo CD à sala da sede do seu 
concelho. 

~ Música ~
19 novembro 2016 – sábado – 21h30

César maToso 
aPresenTa saUDaDe singUlar

90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável
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a segunda sessão deste ciclo de “Filminhos 
para nos fazer crescer”, dinamizada pela zero 
em Comportamento, é dedicada ao tema 
do meio-ambiente, ecologia, preservação e 
sustentabilidade. Filminhos em que há novos 
animais para descobrir, personagens para ajudar 
e segredos do mundo à nossa volta à espera 

de serem desvendados. mas sempre com um 
missão em vista: proteger o planeta! 

mais uma vez o conjunto de filmes a apresentar 
é complementado por uma oficina prática sobre 
o fascinante mundo do cinema. 

~ cineMa / oficina ~
20 novembro 2016 – domingo – 15h30

fiLminhos Para nos fazer CresCer(ii)

vamos ProTeger o 
nosso PLaneTa 

PeLa zero em ComPorTamenTo

120 minutos (aprox.) ~ 3 € ~ 06 aos 10 anos
(a oficina requer inscrição prévia, limitada a 20 crianças: cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604)
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“este não sou eu” é uma viagem pelas palavras 
e lugares de um homem que conseguiu ser 
acreditado como poeta e como feroz crítico 
social. poeta popular, antónio aleixo foi 
sempre homem de várias rimas, nos melhores 
e nos piores momentos da sua vida. serão 
elas as guias deste percurso pelos caminhos 
montanhosos da sua obra escrita, sofrida, 
irónica, mordaz, repentista e simples. e é a 
partir delas que pretendemos estender pelo 
palco, na voz de dois atores, a sua lição de vida, 
a sua obra, a sua arte de escrita certeira perante 
a realidade que o rodeava e que ainda hoje nos 
rodeia. pôr frente a frente aleixo, o poeta, e 
antónio, o homem, que fala e sensibiliza-se 
com as enormes e chocantes desigualdades 

sociais, sentimento esse que só é pertença dos 
grandes, como ele próprio sem consciência o 
era. Como um dia disse octávio paz: “os poetas 
não têm biografia. a sua biografia é a sua obra.”

levar antónio aleixo ao palco, para os mais 
novos, é o pretexto deste projeto, para que estes 
consigam identificar e identificar-se com a sua 
poesia e criar um reflexo quase de incêndio nas 
suas vidas. 

texto: maria Quintans | Co-criação: lita pedreira, 
luís geraldo e vera alvelos | espaço Cénico e 
figurinos: vera alvelos | interpretação: lita pedreira 
e luís geraldo | produção executiva e direção de 
cena: Joana Cordeiro | gestão financeira: associação 
projeto novas Descobertas

~ teatro ~
23 e 24 novembro 2016 – quarta e quinta-feira 

10h30 e 14h30 (escolas)

esTe não sou eu
de LiTa Pedreira, LuÍs geraLdo e vera aLveLos

30 minutos ~ 2 € ~ M/08
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o Cine-teatro tem a honra de receber em 
palco Daniel vieira, uma das mais entusiastas 
e prolíficas figuras culturais do concelho de 
loulé, num serão intimista e informal que se 
espera emotivo, enriquecedor e cúmplice, no 
qual o convidado terá a companhia de vários 
amigos e admiradores.

Daniel vieira nasceu em alte em 1937 e, apesar 
de mau estudante como desassombradamente 
se assume, herdou de seu pai, o ilustre e saudoso 
José Cavaco vieira, o gosto genético pelas artes 
plásticas, teatro e música, aos quais dedicou a 
força expressiva do seu talento. trabalhador-

-estudante, Daniel licenciou-se em pintura pela 
escola superior de belas artes de lisboa e em 
1974 especializou-se em gravura. 

Discreto, sereno e simples, repartiu a sua 
vida entre 30 anos de ensino e dedicação a 
inúmeros projetos pedagógicos e artísticos, e a 
investigação dos usos e costumes tradicionais 
da sua terra, outra das suas grandes paixões. 
talento, saber, imaginação, criatividade, 
entusiasmo, sonho e inquietação sempre 
o caraterizaram, e ainda hoje esses traços 
persistem em si, continuando a estudar, a 
espantar-se com o mundo e a (re)descobrir-se.    

~ Dos sabores Da cultura ~
24 novembro 2016 – quinta-feira – 21h00

danieL vieira 
e amigos

120 minutos ~ Entrada gratuita ~ M/06
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marco martins Quintet é um projeto de jazz 
liderado pelo baixista/compositor português 
marco martins, que procura explorar 
musicalmente conceitos e paisagens emocionais 
contrastantes inspirados nas suas vivências 
no algarve, a sua terra natal, e paris, a cidade 
complexa que tem vindo a descobrir nos 
últimos três anos.

Roadbook é o disco de estreia do quinteto, 
editado este ano, onde se concentra todo 
um percurso como músico e pessoa, num 
imaginário rico em personagens e situações, 

em estreita ligação entre portugal e paris. o 
resultado é um projeto enérgico, cheio de 
cumplicidade, onde a aliança do saxofone 
e guitarra se contrapõe a uma sólida secção 
rítmica, num desejo assumido de partilhar e 
despertar emoções.

marco martins: baixo e composição | pierre bernier: 
saxofone | Florent souchet: guitarra | benjamin 
Thiebault: piano | simon bernier: bateria

~ Música ~
25 novembro 2016 – sexta-feira – 21h30

marCo marTins 
quinTeT 

aPresenTa roaDbook

75 minutos ~ 9 € ou 7 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável
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o Cine-teatro propôs ao coral feminino outras 
vozes um concerto comentado e participativo, 
a pensar nas crianças e suas famílias, 
numa viagem por estimulantes e cativantes 
sonoridades de vários géneros, épocas e 
latitudes. 

em finais de 1999 foi finalmente possível dar 
corpo a um projeto que começou a germinar na 
necessidade de dotar o algarve de um grupo de 
câmara com as caraterísticas das “outras vozes”. 
explorar, fundir, sobressair, acompanhar, 
colorir, promover a voz feminina através da 
criação e interpretação de um repertório 
eclético e abrangente que atravesse séculos, 
tendências, formas, combinações e culturas é o 
principal objetivo destas mulheres. 

outras vozes que têm em comum o gosto pelo 
(en)canto, o prazer da descoberta na (re)criação 

e, ao mesmo tempo, a necessidade de partilhar 
todos estes prazeres com “outros ouvidos”. 
a ana Côrte-real, a Carla lúcio, a Cláudia 
Cabanita, a elsa gonçalves, a isabel trindade, 
a Joana Cunha, a mariana mendes, a marisa 
mendes, a patrícia martins e a vera rocha são 
as máquinas desta fábrica de sons, criada no 
feminino e orgulhosamente coordenada pelo 
diretor coral paulo Cunha.
 
têm vindo, gradualmente, a granjear um lugar 
no universo das “outras músicas”, através da 
dedicação e gosto pela música coral, aliados ao 
saber e experiência provenientes dos estudos 
musicais e da participação noutros grupos. ao 
longo da sua existência realizaram concertos 
e participações em festivais de coros por todo 
o país. gravaram um CD promocional para a 
rDp – antena 1.

~ Música ~
27 novembro 2016 – domingo – 15h30

ouTras vozes

90 minutos ~ 3 € ~ M/06
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o ciclo “o longe é aqui” é uma nova rubrica 
que o Cine-teatro louletano introduziu este 
ano na sua estratégia de programação regular 
com o objetivo principal de promover encontros 
estimulantes e lançar desafios criativos entre, 
de um lado, reconhecidas figuras/projetos a 
nível nacional e, do outro, artistas e grupos/
/associações culturais (e até comunidade em 
geral) do concelho de loulé ligados às artes 
performativas, com especial destaque para a 
música nos seus variados quadrantes. 

Depois dos diálogos entre Jorge palma e a 
banda Filarmónica artistas de minerva (em 
maio), entre lígia pereira e os shout! (em 
outubro), e entre isa de brito e marco rodrigues 
(em novembro), o Cine-teatro lançou o desafio 
a um dos intérpretes e compositores mais 
reconhecidos do panorama musical português, 
sérgio godinho, para reinventar vários temas 
do seu repertório, numa abordagem inédita 
na sua carreira, com o ensemble de Flautas 
de loulé, cuja direção artística está a cargo da 
professora ana Figueiras. sérgio godinho 
e o ensemble serão acompanhados por um

~ Música ~
30 novembro 2016 – quarta-feira – 21h30

ensembLe de fLauTas de 
LouLé Com sérgio godinho 

e fiLiPe raPoso
CiCLo o Longe é aqui (iv) 
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90 minutos ~ 12 € ou 10 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável

dos mais ecléticos e prestigiados pianistas/
/compositores da nova geração, Filipe raposo, 
responsável pelos arranjos musicais para este 
concerto. um espetáculo imperdível, que se 
espera surpreendente e marcante.

o ensemble de Flautas de loulé foi constituído 
em dezembro de 1994 por alunos da escola de 
música do município de loulé, sob orientação 
do professor Francisco rosado. tem-se 
apresentado em audições escolares, em igrejas 
e noutros espaços e eventos culturais em loulé, 
em vários pontos do algarve e fora da região. 
gravou até ao momento três cd’s, com peças 
da idade média ao século xx, com apoio da 
Câmara municipal de loulé, e tem participado 
em todas as edições dos Encontros de Música 
Antiga de Loulé – Francisco Rosado, que 
anualmente se realizam neste concelho.

sérgio godinho é cantor, compositor, escritor 
(para adultos e crianças), ator (de teatro e 
cinema) e realizador. para citar uma das suas 
canções clássicas, é o verdadeiro “homem dos 
sete instrumentos”. mas, numa carreira artística 

de invejável longevidade, que se prolonga há 
mais de 40 anos de modo quase intocável, foi o 
seu trabalho enquanto cantor-compositor que 
o tornou num ícone capaz de reunir à volta 
das suas canções gerações de diferentes idades, 
vivências e aspirações. 

Filipe raposo nasceu em lisboa em 1979. tem 
um mestrado em piano Jazz performance e 
uma licenciatura em Composição. iniciou os 
estudos de piano aos 11 anos e uma rápida 
evolução na aprendizagem do instrumento 
levou-o à descoberta da improvisação e, em 
paralelo com a formação clássica, cultivou o 
seu interesse pelo jazz, pela música improvisada 
e pelo fado. Desde 2004 que trabalha como 
pianista/compositor/orquestrador com muitos 
prestigiados nomes da música e do cinema 
portugueses. É pianista residente da Cinemateca 
portuguesa. em nome próprio editou até à 
data três discos: First Falls (2011) galardoado 
com o Prémio Artista Revelação atribuído pela 
Fundação amália; A Hundred Silent Ways 
(2013), um disco a solo; e, em 2015, Inquiétude.
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o Fado amador em loulé foi durante 
alguns  anos um marco importante na 
programação cultural deste concelho. Desde o 
1.º Concurso,  realizado em 2000, foi adotado 
o sistema de eliminatórias pelas freguesias, 
tendo a final sido disputada a 16 de dezembro 
desse mesmo ano no salão de Festas de loulé, 
passando a realizar-se, nos anos seguintes, 
sempre no Cine-teatro louletano. 

após alguns anos de interregno, este evento, 
que além de representar uma inequívoca 
manifestação da nossa cultura, serviu também 
de trampolim para o aparecimento de alguns já 
prestigiados fadistas do concelho, como isa de 
brito e César matoso (entre outros), regressa 
em 2016 à agenda cultural de loulé, passando 
desta vez por todas as freguesias do concelho, 
entre 23 de setembro e 2 de dezembro, dia em 
que se disputa a grande Final no Cine-teatro.

~ Música ~
02 dezembro 2016 – sexta-feira – 21h30

finaL do 7.º ConCurso 
de fado amador 

de LouLé

90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06   Cartão de Amigo aplicável
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um zepelim sobrevoa a baixa de loulé a pouca 
altitude. perto do enevoado terraço do Cine-
-teatro louletano surge uma escada vinda do 
céu, de onde descem cinco personagens vindas 
do além. são os membros da tripulação Led On 
– The Led zeppelin Attitude Band, que tocam, 
sim, tocam! sem adjetivos, sem qualificativos 
e sem palavras. um elenco de luxo: paulo 
ramos na voz, mário Delgado na guitarra, 
manuel paulo nos teclados, zé nabo no baixo e 
alexandre Frazão na bateria. 

vamos ouvir todas, sim, todas as músicas dos 
led zeppelin e ficar em êxtase com rock tocado 
“à homem” – os rapazes ainda vão ter que 
esperar… e as mulheres que se cuidem –, 
porque eles trazem “Whole lotta love”, 
“Heartbreaker”, “black Dog” e tudo o resto! 
sim, tudo! por isso, com produção ou não, com 
vestidos de época ou sem eles, todos os que 

ainda só ouviram falar, e todos os que já viram, 
e que não passam sem mais uma dose de rock’n 
roll, já sabem!

led on é uma saborosa e incrédula aventura 
de quatro músicos conhecidos do nosso meio 
musical numa história que pretende celebrar 
a herança musical dos led zeppelin o mais 
fielmente possível, sem arranjos ou adaptações. 
aqui a única pretensão é a celebração da música 
de page, plant, Jones e bonham, procurando 
sentir o que seria assistir a um concerto do 
mítico grupo. “talvez o mais importante que 
temos em comum e que também nos aproxima 
seja o gosto por várias linguagens musicais e 
o prazer de percorrê-las. a música dos led 
zeppelin faz parte do nosso imaginário comum 
e é para nós um extraordinário encontro revivê-
-la,vindo nós de caminhos diferentes.”

~ Música ~
03 dezembro 2016 – sábado – 21h30

Led on
The Led zePPeLin aTTiTude band

90 minutos ~ 10 € ou 8 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/12   Cartão de Amigo aplicável
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a fechar a rubrica “Filminhos para nos fazer 
crescer” nesta segunda temporada, e já imbuído 
do espírito natalício, o Cine-teatro, através da 
zero em Comportamento, propõe um conjunto 
de curtas-metragens sobre o universo da 
família: os pais, os filhos, os irmãos e as relações 
entre todos. neste programa observamos 

vários tipos de famílias e as ligações que se 
podem criar entre os seus elementos. mas 
também percebemos que é possível encontrar 
uma família numa comunidade que se 
entreajuda. e mais uma vez pequenos e graúdos 
experimentarão uma divertida oficina sobre 
técnicas de cinema. 

~ cineMa / oficina ~
04 dezembro 2016 – domingo – 15h30 

fiLminhos Para nos fazer CresCer (iii)

a minha famÍLia
PeLa zero em ComPorTamenTo

120 minutos (aprox.) ~ 3 € ~ 06 aos 10 anos
(a oficina requer inscrição prévia, limitada a 20 crianças: cinereservas@cm-loule.pt / 289 414 604)
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Já é o sétimo ano consecutivo na crescente 
história que une o Harlem gospel Choir de 
nova iorque a portugal, sendo que desta vez 
as datas que apresentarão no nosso país na 
época festiva do natal integrar-se-ão numa 
mais alargada digressão ibérica, sinal do 
impacto crescente que uma das mais celebradas 
formações deste género vem conseguindo do 
lado de cá do atlântico.
o Harlem gospel Choir, talvez o mais 
famoso grupo de gospel do mundo neste 
momento, já trouxe a portugal espetáculos 
de homenagem a gigantes da música como 
michael Jackson, stevie Wonder ou Whitney 
Houston, compositores de méritos mais do 
que reconhecidos, que nas experientes vozes 
deste grupo tornam-se também autores de 
hinos universais capazes de capturar o espírito 
de uma época muito especial. Desta vez 
trarão na bagagem canções de uma das mais 
aplaudidas vozes da atualidade, adele, cuja 

música, que lidera tops em todo o mundo, 
inspira um sentido tributo que é também uma 
oportunidade de celebração do que de melhor a 
vida nos oferece: o amor, pois claro.
Consigo, o Harlem gospel Choir apresentará, 
além das canções de adele que todos conhecem, 
uma vasta experiência própria de um coletivo 
que já cantou ao lado de ou para gente tão 
importante como nelson mandela, o papa João 
paulo ii, paul mcCartney, Diana ross, u2 ou 
gorillaz, entre tantos outros. o Harlem tem 
quase três décadas de uma história cheia que 
lhe permitiu colecionar muitos sucessos que 
agora se traduzem num envolvente espetáculo, 
capaz de elevar os espíritos e de inundar de paz 
qualquer plateia.
o convite é para uma celebração muito especial 
e dirige-se a toda a família. a banda sonora, 
essa será de luxo e com o inimitável estilo do 
Harlem gospel Choir: adele como nunca a 
ouviram antes.

~ Música ~
08 dezembro 2016 – quinta-feira – 21h30 

harLem gosPeL Choir 

90 minutos (com intervalo) ~ 25 € ou 23 € para maiores de 65 e menores de 30 anos ~ M/06
 Cartão de Amigo aplicável
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a orquestra Clássica do sul e a Câmara 
municipal de loulé promovem a terceira edição 
do Ciclo “loulé Clássico”, no Cine-teatro 
louletano, sendo tematicamente dedicada, em 
2016, aos Grandes Concertos Românticos.

o crescimento da importância do virtuose no 
século xix deu origem a uma procura de obras 
que lhe fornecessem o cenário impressionante 
da orquestra sinfónica. o concerto em 
que se destacava o solista tornou-se uma 
parte indispensável do programa sinfónico, 
juntamente com as sinfonias, aberturas, suites 
e poemas sinfónicos. em geral, o concerto 
romântico seguiu a estrutura do concerto 
clássico tal como foi estabelecido por mozart: 

uma obra em três andamentos, o primeiro 
allegro em forma sonata, ofuscando em 
importância o andamento lento e o final.

nestes concertos, em que se revisitam grandes 
compositores (dos mais aos menos conhecidos 
do grande público), destaca-se também o 
espaço “À Conversa com…”, que decorre no 
período que antecede o espetáculo, no qual o 
público tem a oportunidade de conviver com o 
maestro ou o solista.

programa: r. strauss, schumann e schubert 
maestro titular: rui pinheiro | solista convidado: 
paulo guerreiro (trompa)

~ Música ~
09 dezembro 2016 – sexta-feira – 21h30 

CiCLo LouLé  
CLássiCo 

PeLa orquesTra CLássiCa do suL  

70 minutos ~ 8 € ~ Público em geral
Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano
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a pensar no grande número de compositores 
que compõem atualmente para bandas 
filarmónicas, a Filarmónica artistas de minerva 
apresenta no Cine-teatro um concerto muito 
especial homenageando essa personalidades 
através da execução de obras da sua autoria. 

Far-se-á uma viagem que abrange composições 
mais antigas até temas mais recentes, 
revisitando várias abordagens, estilos e 
universos musicais. o concerto será dirigido 
por vários maestros convidados, conferindo 
assim ainda maior vivacidade e diversidade ao 
espetáculo. 

~ Música ~
11 dezembro 2016 – domingo – 16h30

viva PorTugaL
PeLa banda fiLarmóniCa arTisTas de minerva 

90 minutos ~ 3 € ~ M/06
Organização: Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva ~ Apoio: Câmara Municipal de Loulé
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a 1 de janeiro a orquestra Clássica do sul 
apresenta dois concertos no Cine-teatro 
louletano, pelas 16h00 e pelas 18h00, 
dando assim as boas-vindas a 2017. Dada a 
entusiástica adesão de público a este espetáculo 
de ano novo que já vem sendo habitual no 
Cine-teatro, a orquestra faz novamente, à 
imagem de 2016, duas apresentações musicais 
de comemoração do advento do novo ano.

Contando mais uma vez com um maestro 
convidado, espera-se um espetáculo contagiante 
e pleno de vivacidade e envolvimento do 
público, à imagem dos dois marcantes concertos 
que a prestigiada orquestra apresentou em 
loulé no primeiro dia de 2016, os quais 
obtiveram um assinalável sucesso.   

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

ConCerTos de ano 
novo

PeLa orquesTra CLássiCa do suL

70 minutos ~ 10 € ~ Público em geral
Co-produção: Orquestra Clássica do Sul e Câmara Municipal de Loulé / Cine-Teatro Louletano





inFormaçÕes e reservas
289 414 604 (terça a sexta das 13h00 às 18h00)
as reservas terão de ser levantadas obrigatoriamente no dia anterior ao espetáculo.

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.

bilHeteira
terça a sexta das 13h00 às 18h00
Dias De espetÁCulo
terça a sexta abertura às 13h00
sábado 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 www.bol.pt) 

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.

ContaCtos
Cine-teatro louletano
avenida José da Costa mealha, 8100-501, loulé
tel.: 289 400 820 ~ e-mail: cinereservas@cm-loule.pt ~ Fax: 289 415 557
cineteatro.cm-loule.pt



Cine-TeaTro LouLeTano: PLanTa de saLa 
  

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



fiCha TéCniCa 

presiDente Da Câmara
vítor aleixo

Diretor muniCipal
Júlio sousa

CHeFe De Divisão 
rita moreira

programação
Dália paulo, paulo pires e luísa piedade

Frente De Casa e proDução
luísa piedade

ComuniCação 
paulo pires

responsÁvel pela segurança
andre Deltell

Design
susana leal e susana melro

bilHeteira
Helena gaspar

apoio De palCo
Helena gaspar

tÉCniCos De som e luz
ruben martins, unipessoal

assistentes De sala
maria assunção aleixo, suzete rodrigues e verónica silva

limpeza
vadeca



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 2016, tem um custo 
promocional de lançamento de 9 €, passando 
para um valor anual fixo de 12 € a partir de 
2017.

 » pode ser adquirido na bilheteira do Cine- 
-teatro, em www.bol.pt e nos locais aderentes.

 » 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, excetuando-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.



2017: anTevisão 
o ano de 2017 será marcado por uma consolidação de várias rubricas e formatos lançados em 
2016 que privilegiam um forte envolvimento de pessoas do concelho de loulé: o ciclo “o longe é 
aqui”, o Som Riscado – Festival de Música e Imagem de Loulé ou “Dos sabores da Cultura”. além 
disso, pretende-se uma maior aposta na componente formativa e reflexiva para profissionais que 
trabalham com os públicos infantil e juvenil, explorando, nas várias propostas performativas a 
apresentar (complementadas por oficinas/workshops), o incontornável triângulo estratégico arte- 
-educação-cidadania. 

Continuar-se-á a apostar em loulé como referência a nível da estreia de espetáculos no algarve, 
bem como em formatos menos convencionais e mais questionadores e (des)construtores ao nível 
da contemporaneidade e de novos caminhos e diálogos interdisciplinares. 

a nível de estratégia de programação serão ainda introduzidas duas novas linhas de intervenção 
que se consubstanciam em projetos-ciclos artísticos, com caráter de continuidade e com forte 
envolvimento da comunidade e de várias entidades do concelho e da região algarvia, centrados, 
respetivamente, nas seguintes áreas: dança inclusiva para pessoas com vários tipos de deficiência 
e minorias sociais; e criação, mediação e formação em arte para a primeira infância (dos 0 aos 3 
anos). 

a linha de atuação deste equipamento continuará a assentar em três objetivos fundamentais: a 
consolidação e contínuo estímulo de públicos já fidelizados; o aumento do seu raio de intervenção 
pelo envolvimento e captação de novos públicos; e a necessária complementação e articulação da 
sua programação com a restante oferta cultural disponibilizada pela Câmara municipal de loulé.   

a participação na Rede Azul assume-se igualmente como um eixo de intervenção essencial, quer 
através da apresentação pública, em loulé, logo em janeiro de 2017, do espetáculo resultante da 
primeira chamada para criação, quer no que toca ao apoio à circulação pelo algarve de formatos 
produzidos por estruturas associativas do concelho de loulé, quer ainda numa aposta concertada, 
entre os vários teatros algarvios, nas questões dos chamados “serviços educativos” e de projetos de 
programação em rede inter-concelhios.





e se a curiosiDaDe não Matasse o gato?

aTreva-se e desfruTe...


