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Fotografia da capa: © Estelle Valente

Inauguração do Cineteatro Louletano 
a 19 de abril de 1930 (Fototeca Municipal)
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Há sempre qualquer coisa que está pra acontecer
Qualquer coisa que eu devia perceber
Porquê, não sei
Porquê, não sei
Porquê, não sei ainda

Cá dentro inquietação, inquietação
É só inquietação, inquietação
Porquê, não sei
Mas sei
É que não sei ainda

Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer
Qualquer coisa que eu devia resolver
Porquê, não sei
Mas sei
Que essa coisa é que é linda

José Mário Branco

O Cineteatro Louletano é um equipamento cultural do 
Município de Loulé dedicado às artes performativas. 

É um espaço que estimula e apoia a criação contemporânea, 
preconizando um trabalho em rede e o envolvimento da comunidade, 

das escolas e do meio associativo.

O Cineteatro deve promover o ecletismo, a qualidade e a inovação artísticas, 
privilegiando um acesso alargado à Cultura por parte dos diversos públicos.

É um lugar de convívio e afetos, de encontros e emoções, mas é também um farol 
que reinventa velhos caminhos e abre novos horizontes. 

O Cineteatro deve estar implicado, enquanto serviço público, na transformação das pessoas 
e por isso vinca na sua programação as dimensões da Formação e do Pensamento Crítico. 
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90 ANOS: UMA TEMPORADA 
ESPECIAL PARA MAIS TARDE 
RECORDAR!
Vítor Aleixo
Presidente da Câmara Municipal de Loulé

Loulé tem hoje mais uma razão feliz para celebrar: o Cineteatro 

Louletano comemora 90 anos de um percurso diferenciador que tem 

vindo a marcar a realidade cultural no Algarve e no sul do país. As 

estruturas públicas ligadas às artes performativas têm hoje um papel 

decisivo no desenvolvimento e coesão dos territórios, contribuindo 

para um envolvimento e engajamento sociais, políticos e culturais 

que são vitais nos dias que correm. 

Ano feliz também porque, inserido na estratégia de educação 

e cultura municipal, está a desenvolver-se o projeto para o 

Centro de Educação e Cultura de Quarteira, da autoria de Pedro 

Domingos, que vai contar, entre outras valências, com uma sala de 

espetáculos para 499 lugares, uma blackbox para 220 lugares e um 

Conservatório Público dedicado à área da dança e numa segunda 

fase uma Biblioteca. O projeto, para além do edifício, concorre para a 

construção de um “lugar”, determinante para a afirmação desta nova 

centralidade no concelho de Loulé e na Cidade de Quarteira, e para a 

sua atratividade a nível supra-local.

Um olhar mais atento para a sua programação artística nos últimos 

anos é bem revelador de uma vontade maior do Cineteatro – que é 

transversal a toda a estratégia municipal – de estar implicado com 

o mundo de uma forma questionadora, de se afirmar como lugar de 

criação e não apenas de programação, de perseguir a renovação, de 

privilegiar o risco em vez do expectável e do convencional, ousando 

novos horizontes e cativando múltiplos seguidores. 

Preparámos uma temporada muito especial, em que se destacam 

várias encomendas realizadas a figuras reconhecidas do panorama 

nacional para espetáculos inéditos com músicos ligados a Loulé. 

Assim, desfrutem do encontro entre o Trio de Jazz de Loulé e Jorge 

Palma (25/04), numa abordagem surpreendente ao repertório ligado 

aos valores da liberdade, do sonho e da tolerância. Marquem também 

na agenda o concerto inédito da cantora e atriz Sofia Escobar com Antiga máquina de projeção do Cineteatro Louletano
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e workshops, numa lógica de concertação intermunicipal, de 

valorização cultural do território, de circulação de públicos e de 

combate à sazonalidade turística. 

O acolhimento das provas eliminatórias do Prémio Jovens Músicos 

2020, promovido pela RTP através da Antena 2, em Loulé – no 

Conservatório de Música/Auditório do Solar e no Cineteatro – é 

mais um reflexo do reconhecimento inclusive fora da região da 

dinâmica do Município nas áreas pedagógica e cultural, sendo um dos 

momentos altos deste semestre que muito nos orgulha. 

Além da oferta de reconhecida qualidade proporcionada pelo Festival 

encontros do DeVIR, integrado no programa cultural 365 Algarve, 

a aposta na Dança Inclusiva e na parceria com o prestigiado grupo 

Dançando com a Diferença – que se centra num trabalho artístico 

que cruza pessoas com deficiência com outras sem deficiência – vem 

reforçar claramente a ambiciosa intervenção no campo da coesão e 

inovação sociais que o Município de Loulé tem vindo a desenvolver 

em estreita parceria com as instituições e demais agentes locais. 

Por fim, e voltando ao início, uma palavra de destaque para dois 

momentos de grande significância para todos nós nesta temporada, 

a 15 de março e a 19 de abril, que constituem as datas de aniversário 

respetivamente da pré-inauguração e inauguração do Cineteatro 

em 1930. Na primeira teremos um filme com debate em torno do 

tema da Nova Inteligência, em parceria com a Bienal do Humanismo 

de Loulé, projeto de elevado mérito e pertinência no qual estamos 

muito empenhados, e na segunda o nosso palco transforma-se num 

autêntico salão de dança em que se revive o contagiante ambiente 

dos bailes dos anos 30 do século passado.

Estamos felizes e desejamos muito que se juntem a nós. Vai ser uma 

temporada muito especial que não esqueceremos. Desfrutem! 

um ensemble de docentes do Conservatório de Música de Loulé – 

Francisco Rosado (20/05) na véspera do feriado municipal. Os 250 

anos de Beethoven não são esquecidos e fizemos uma encomenda 

a Carlos Bica e seus cúmplices (29 e 30/05) para uma releitura 

jazzística do legado de uma figura maior da música de todos os 

tempos. 

A auscultação reflexiva e a interpelação crítica do mundo 

patenteiam-se no surgimento de um novo ciclo na área teatral, 

“Implikação”, bem revelador do investimento da programação na 

dimensão do Pensamento. A partir de diversas temáticas que 

dominam a atualidade e que nos inquietam profundamente, como 

a Europa, as Fake News e a Ética, o Turismo/Gentrificação ou a 

Burocracia, haverá formatos a pensar em todos e para todos, com 

especial destaque para o envolvimento da comunidade escolar. 

Ainda no Teatro, estamos muito entusiasmados com a reposição da 

peça em torno da Mãe Soberana (10 e 11/04), pela mão do criativo 

encenador quarteirense Ricardo Neves-Neves, e que será uma 

oportunidade imperdível para quem não conseguiu assistir à estreia 

no ano transato desta marcante obra encomendada pelo Cineteatro.

Imbuídos de um espírito de cooperação e amizade com os nossos 

irmãos do outro lado do Atlântico, temos ainda a honra de acolher, 

a 21 de abril, um concerto com prestigiados músicos brasileiros 

de tributo a Chico Buarque, poucos dias antes da chegada do 

incontornável músico e escritor a Lisboa para receber o Prémio 

Camões, o maior galardão da Língua Portuguesa. Não percam 

também, dentro desta grande variedade programática, o concerto 

em torno de António Variações (com a banda do filme), o IV 

Festival Internacional de Piano do Algarve com Pedro Burmester 

e convidados, ou a estreia do novo disco de Cristina Branco no 

seguimento de uma residência artística realizada em Loulé na qual 

a intérprete se apaixonou pelos encantos e fervilhar criativo deste 

concelho. 

Loulé recebe a 2 de março, no Cineteatro, a apresentação oficial 

da programação cultural em rede que vai desenvolver-se durante 

2020 e 2021 em cinco municípios do Algarve Central: Loulé, Faro, 

Tavira, Olhão e Albufeira. Sob o mote da “Cultura Sustentável”, 

e no seguimento de uma candidatura bem sucedida a fundos 

comunitários, serão realizados espetáculos com companhias 

internacionais e portuguesas, produções envolvendo as comunidades 
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NA SENDA DE MOR ESPANTO
Dália Paulo e Paulo Pires 

Tudo começaria em 1925! Um grupo de ilustres 
filhos da terra criou a Sociedade Teatral Louletana, 
sonhou, ousou e concretizou: “construir um teatro 
e suas dependências, a respetiva exploração em 
todas as suas manifestações de arte dramática, 
lírica, cinematográfica, concertos musicais, serões 
e conferências artísticas e em tudo o mais que lhe é 
próprio”. Depois foram décadas de intensa e fervilhante 
atividade cultural que passaram por este palco, num 
historial longo e fértil de espetáculos de teatro, música, 
dança e sessões de cinema, o qual marcaria sucessivas 
gerações e cujas vivências e memórias ficaram 
profundamente enraizadas no imaginário coletivo 
louletano. 

Em 2011, com a cuidada renovação de todo o espaço 
mas preservando um classicismo distintivo e apelativo 
que sempre singularizou esta sala, encetámos uma 
nova etapa e fomos voando cada vez mais alto em 
busca desse vital “mor espanto” (Camões). Tem sido 
um percurso apaixonante, de dedicação à arte mas 
também de uma profunda atenção ao mundo e de 
envolvimento de um público que não tem parado de 
crescer, de se diversificar e de nos acompanhar nesta 
viagem feita de muita inquietação criativa.

Esta nova temporada traz consigo permanência 
e inovação. Se por um lado renovámos toda a 
nossa identidade visual no sentido de uma maior 
contemporaneidade, por outro reafirmamos e 
consolidamos as principais linhas e áreas-âncora 
ao nível da programação artística que temos vindo 
a privilegiar nos últimos anos. E isso passa por uma 
estratégia que instaura o Cineteatro como um lugar 
de inventividade, de criação, e não apenas como um 
espaço de apresentação de projetos que ali chegam 
já “finalizados”. Daí a tónica colocada na vertente da 
encomenda, mas também no apoio à criação, quer de 
artistas sediados na região quer de nomes emergentes 

ou já reconhecidos a nível nacional, através de um 
número expressivo e crescente de coproduções que 
nos colocam num patamar muito diferenciador a sul do 
país. 

Nessa linha, os desafios inéditos lançados ao Trio de 
Jazz de Loulé com Jorge Palma, ao corpo docente do 
Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado 
com Sofia Escobar ou ao coletivo de músicos composto 
por Carlos Bica, Daniel Erdmann, DJ Illvibe e João Paulo 
Esteves da Silva são bem ilustrativos desse espírito de 
envolvimento, reinvenção e ousadia que nos carateriza, 
e que constitui sem dúvida uma imagem de marca 
deste equipamento cultural.  

Continuamos também a privilegiar a programação 
pensada especificamente para a comunidade escolar 
e famílias com várias propostas absolutamente 
imperdíveis de que destacamos duas: os espetáculos 
“O Convidador de Pirilampos”, do prestigiado António 
Jorge Gonçalves (a partir da obra de Ondjaki); e 
“Gulliver”, do criativo algarvio Tiago Cadete. Como 
novidade teremos três concertos Promenade pela 
Orquestra Clássica do Sul aos domingos ao final da 
manhã (22 de março, 19 de abril e 24 de maio), num 
ambiente contagiante e informal para miúdos e 
graúdos, bem como um concerto pedagógico dirigido 
ao público escolar (11 de março). 

A estreita colaboração com as escolas – nesta 
temporada com especial enfoque no ensino secundário 
– espelha-se na ida de vários encenadores aos 
contextos pedagógicos para dinamizar debates e 
oficinas em torno dos temas das peças (ligados à 
atualidade) que serão apresentadas no nosso palco 
também em sessões dirigidas a alunos e docentes do 
concelho. Esta aposta na Arte para a Infância – uma 
das áreas-âncora da nossa estratégia – consubstancia-
-se ainda na vincada presença da componente 

formativa nesta temporada, com propostas 
diferenciad(or)as a cargo da reconhecida Companhia 
de Música Teatral, uma das estruturas artísticas 
associadas do Cineteatro. 

O Cinema, universo intimamente ligado à história desta 
casa, está igualmente no centro da nossa atenção e 
prova disso são as mostras que aí vêm: Monstrare 
– Mostra Internacional de Cinema Social (15 a 18 de 
janeiro), X Mostra de Cinema da América Latina (26 a 
29 de janeiro) e XIII Festa do Cinema Italiano (21 a 24 de 
maio). Soma-se um momento único recordando o facto 
de em 1930, a 15 de março, ter havido primeiramente 
uma pré-abertura do Cineteatro com uma semana de 
visionamento de filmes. Recuperando essa memória, 
convidámos a Bienal do Humanismo de Loulé para um 
formato em torno da sétima arte com um prestigiado 
convidado e o visionamento e debate sobre um filme 
ligado à “Nova Inteligência” (tema da Bienal em 2020). 

Para além de peças que prometem ser marcantes 
no contexto da produção nacional, como a nova 
criação de Ricardo Neves-Neves com Filipe Raposo, 
“A Reconquista de Olivenza” (21 e 22 de fevereiro), ou 
“Perfil Perdido”, que junta o realizador e encenador 
Marco Martins à dupla Beatriz Batarda e Romeu Runa 
(15 e 16 de maio), o Teatro vai associar-se à dimensão 
do Pensamento e vamos trazer a Loulé quatro 
trabalhos profundamente implicados com a realidade 
atual: “Canto da Europa”, de Jacinto Lucas Pires (7 de 
fevereiro); “Fake”, de Inês Barahona e Miguel Fragata 
(24 de abril); “Turismo”, de Tiago Correia (5 de junho) e 
“Mistério da Cultura”, de David Marques (23 de junho). 
Além da apresentação destas criações, está prevista 
toda uma programação paralela, destinada a diferentes 
públicos, que pretende estimular a reflexão crítica e o 
debate à volta destas temáticas. Neste mesmo plano 
incluem-se ainda conversas com João Frade, Rui Horta, 
Nuno Catarino, Márcia Lessa e Paula Garcia. 

Damos as boas vindas com entusiasmo à 2.ª edição 
do Tanto Mar – Festival Internacional de Artes 
Performativas de Loulé, entre 4 e 7 de março, um 
ambicioso projeto da associação Folha de Medronho, 
bem como a mais uns Cenários em que desfilarão 

criações inéditas dos vários grupos de teatro amador e 
profissional do concelho, no âmbito da Bolsa de Apoio 
ao Teatro 2020 promovida pela autarquia. O festival 
Som Riscado, único no seu conceito a sul do país, 
promete também surpreender com variadas propostas 
experimentais em torno da música, imagem e arte 
sonora, todas elas em estreia absoluta na região entre 
26 e 29 de março. 

Uma nota especial para o espetáculo “Doesdicon”, 
da reputada coreógrafa Tânia Carvalho com o Grupo 
Dançando com a Diferença, a 29 de abril (Dia Mundial 
da Dança), que será um dos momentos altos desta 
temporada, marcando o arranque de uma colaboração 
de continuidade em torno da Dança Inclusiva, uma nova 
área-âncora a incorporar a nossa programação regular. 
E falando da dimensão coreográfica, queremos muito 
vê-lo(a) a dançar connosco no nosso palco a 19 de abril, 
num momento muito especial e único, para festejarmos 
juntos estes 90 anos de inquietação. 

Para destaque final uma proposta que envolveu os 
teatros algarvios em rede: a criação “Diz-me, António”, 
que se integra no programa cultural 365 Algarve e que, 
a partir de uma encomenda da Rede Azul, revisita a 
vida e obra de António Aleixo na passagem dos 120 
anos do seu nascimento. Uma abordagem refrescante 
centrada na dança contemporânea em diálogo com a 
spoken word e a música (hip hop) para descobrir a 28 de 
fevereiro. 

Continuaremos na senda da descoberta, da ousadia 
e da transformação, certos de que, como defendia 
Gandhi, mais importante do que o destino será o 
caminho que percorremos. Neste tempo veloz, 
formatado e difuso, é urgente este gesto vital 
(revolucionário) de instaurar descontinuidade, 
distopia, pensamento divergente através da arte, pois 
“apostar na cultura é apostar na vida, é investir no que 
a existência tem de mais profundo, de mais histórico e 
utópico, de mais pessoal e comum” (D. José Tolentino 
Mendonça). 

Somos todos Inquietação.
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20 A 26 JUL 
Mil Pássaros - Formação Imersiva 
em Arte para a Infância

CALENDÁRIO

JANEIRO
PÁG

14 FEVEREIRO
PÁG

34 MARÇO
PÁG

64 ABRIL
PÁG

90 MAIO
PÁG

124 JUNHO
PÁG

150

JULHO
PÁG

168

01 JAN 
Concerto de Ano Novo 

04 JAN 
Encontro de Charolas e Janeiras 
de Loulé

04 JAN 
Mozart & Piazzolla

15 A 18 JAN 
Monstrare – VI Mostra 
Internacional de Cinema Social 

23 A 26 JAN 
X Mostra de Cinema da América 
Latina

27 A 29 JAN 
Formação transitiva GermInArte

30 JAN 
João Frade

31 JAN 
Bruno Maliji

01 FEV 
Variações

02 FEV
Cordas Latinas

03 FEV 
Europa [debate]

04 FEV 
Isto só neste país

07 FEV 
Canto da Europa [peça]

08 FEV 
XX Festival de Música Al-Mutamid

09 FEV
 I Mostra da Academia IluminArte 
(Satori) 

11 A 12 FEV 
O Convidador de Pirilampos  

14 FEV 
Jantar de São Valentim 

15 FEV 
André Cardoso  

16 FEV
IV Festival Internacional de Piano 
do Algarve 

21 A 22 FEV 
A Reconquista de Olivenza  

28 FEV 
Diz-me, António

29 FEV 
Perigo Público & Sickonce 
(com convidados)

02 MAR
Algarve Central – Programação 
cultural em rede

04 A 07 MAR
Tanto Mar – Festival Internacional 
de Artes Performativas de Loulé  

09 A 10 MAR 
Gulliver  

11 MAR 
Concerto Pedagógico  

12 MAR 
Rui Horta

14 MAR 
Ciclo Pina Bausch

14 MAR 
VI Festival Encontros do Devir 
– resgate 

15 MAR 
Human XXI – Bienal do Humanismo 
de Loulé: Nova Inteligência

17 A 22 MAR 
Cenários – XV Mostra de Teatro 
de Loulé

22 MAR
Concerto Promenade

26 A 29 MAR 
Som Riscado – Festival de Música 
e Imagem de Loulé

03 ABR 
VI Festival Encontros do Devir 
– resgate

03 A 04 ABR
IV Festival Internacional 
de Trompete do Algarve

10 A 11 ABR 
Soberana, Mãe Soberana de Loulé       

16 ABR 
Nuno Catarino e Márcia Lessa  

18 ABR 
VI Festival Encontros do Devir 
– resgate 

19 ABR 
Concerto Promenade

19 ABR 
90.º Aniversário do Cineteatro: 
Back to Vintage Matinée

20 ABR 
Fake News [debate]

21 A 23 ABR 
Fake Aka Mentira [oficina] 

21 ABR 
Quem te viu, quem te vê 
(tributo a Chico Buarque)

22 ABR 
Falar Verdade a Mentir 

24 ABR 
Fake [peça] 

25 ABR 
Trio de Jazz de Loulé com Jorge 
Palma

27 A 28 ABR 
Fórum de Dança Inclusiva

29 ABR 
Doesdicon

01 A 02 MAI 
X Fitualle

06 MAI
O lugar do canto está vazio

09 MAI 
VI Festival Encontros do Devir
– resgate

12 MAI 
A Presença das Formigas

15 A 16 MAI 
Perfil Perdido 

17 MAI 
Faces do Acordeão

20 MAI 
Ensemble do Conservatório de 
Música de Loulé com Sofia Escobar 

21 A 24 MAI 
XIII Festa do Cinema Italiano

23 MAI 
A Voz da Terra

24 MAI 
Concerto Promenade

29 A 30 MAI 
Playing with Beethoven 

31 MAI 
Orquestra de Jazz do Algarve 
convida Jane Monheit

01 JUN
Turismo [debate]

05 JUN
Turismo [peça]

06 JUN 
Filho da Mãe & Cláudia Guerreiro

09 JUN 
As Primas de Godot

11 A 17 JUN 
Prémio Jovens Músicos 2020 

18 JUN 
Paula Garcia

19 JUN 
Cristina Branco

23 JUN 
Mistério da Cultura
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CONCERTO DE ANO NOVO
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 
FRANK ZIELHORST, MAESTRO CONVIDADO

01 JANEIRO
QUA

16H00 E 18H00

60 minutos
Público em geral 
10 € (sem descontos aplicáveis)

A Orquestra Clássica do Sul é uma 
estrutura financiada por República 
Portuguesa – Ministério da Cultura / 
Direção-Geral das Artes e, entre outros 
parceiros, pelo Município de Loulé

música

PROGRAMA 

W. A. MOZART 
Abertura de “O Rapto do Serralho” 
(Die Entführung aus dem Serail) 

J. STRAUSS II 
Valsa das Mil e uma Noites 
(Tausend und eine Nacht), Op.346 

C. NIELSEN 
Aladdin Suite, Op. 34 

Oriental Festival March

Aladdin’s Dream/Dance of the 
Morning Mist

Chinese Dance

J. STRAUSS II 
Marcha Persa, Op. 289 

Thunder and Lightning Polka, 
Op. 324 

Acceleration Waltz, Op. 234 

H. C. LUMBYE 
Champagne Galop 

J. STRAUSS II 
Danúbio Azul

A 1 de janeiro a Orquestra Clássica do Sul apresenta dois concertos 

em Loulé, pelas 16h00 e 18h00, dando assim as boas-vindas a 2020. 

Dada a entusiástica adesão de público a este espetáculo de Ano 

Novo que já vem sendo habitual no Cineteatro, a Orquestra faz duas 

apresentações musicais de comemoração do advento do novo ano.

Espera-se um espetáculo contagiante e pleno de vivacidade e 

envolvimento do público, à imagem dos dois concertos que a 

prestigiada Orquestra apresentou em Loulé no primeiro dia de 2019, 

os quais obtiveram um assinalável sucesso. O maestro convidado é 

Frank Zielhorst, Maestro Titular da orquestra britânica Sinfonia Viva.

CINETEATRO LOULETANO
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ENCONTRO DE CHAROLAS
E JANEIRAS DE LOULÉ 

180 minutos (aprox.)
Público em geral
Entrada gratuita

Organização: Associação Grupo dos 
Amigos de Loulé
Apoio: Município de Loulé

Os cânticos natalícios, bem como as canções ligadas ao Ano 

Novo e aos Reis, possuem uma expressão muito significativa na 

cultura popular algarvia, reflexo de diversas perceções mentais e 

simbólicas do universo religioso e das formas como o povo assimilou 

e reinventou os conteúdos bíblicos e as tradições orais ao longo do 

tempo.

Um pouco por todo o Algarve, da serra ao mar, ecoam vozes que, 

aquecidas por uma fé fortemente enraizada e/ou pelo prazer do 

convívio social e do desafio criativo e artístico de manter e renovar a 

tradição, entoam versos em que celebram a rota para Belém, o canto 

do Presépio, os cantares do Ano Bom e os cânticos de Reis.

O Cineteatro volta a acolher este encontro de partilha musical em 

que participam: Grupo de Janeiras da AGAL/Rancho Folclórico 

Infantil e Juvenil de Loulé, Charola das Barreiras Brancas/AGAL, 

Charola Ossónoba, Charola da Casa do Povo da Conceição de Faro, 

Charola da Banda Musical de Tavira e Charola Juvenil Bordeirense. 

04 JANEIRO
SÁB

15H00

CINETEATRO LOULETANO

música
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Olga Heikkilä [soprano] é uma soprano finlandesa cuja carreira 

internacional tem assentado sobretudo na sua vertente de 

cantora de 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.

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.

Gonçalo Pescada [acordeão] nasceu em Faro, a 10 de agosto de 

1979. Doutorado com distinção e louvor em Música e Musicologia 

– vertente de Interpretação pela Universidade de Évora, em 2014, 

concluiu também a licenciatura bi-etápica em Música – vertente 

Interpretação pela Escola Superior de Artes Aplicadas (Castelo 

Branco), o Curso Complementar de Acordeão pelo Instituto 

Musical Vitorino Matono (Lisboa) e a Profissionalização em 

Serviço (M01 e M32) pela Universidade Aberta. 

Foi distinguido com vários prémios, entre os quais: 1.º Prémio no 

Concurso Nacional de Acordeão (Alcobaça, 1995), 1.º Prémio no 

Concurso Internacional de Acordeão “Citá di Montese” (Itália, 

2004) e 1.º Prémio no Concurso de Interpretação do Estoril 

(2006).

Apresentou-se como solista com várias orquestras, estreando 

e interpretando várias obras em primeira audição em Portugal. 

Foi convidado a participar em festivais de enorme prestígio em 

Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Bulgária.

Tem gravado para rádios e televisões, destacando-se a RDP 

Antena 2, a RTP e a Rádio e Televisão Nacional Búlgara. A sua 

discografia compreende vários CD a solo, em música de câmara 

e com orquestra. Alguns compositores têm-lhe dedicado novas 

obras para Acordeão. Atualmente, é Professor Auxiliar no 

Departamento de Música da Universidade de Évora.

MOZART & PIAZZOLLA
OLGA HEIKKILÄ COM GONÇALO PESCADA

60 minutos (aprox.)
Público em geral
5 € (sem descontos aplicáveis)
Lotação limitada

Olga Heikkilä e Gonçalo Pescada apreciam a música como 

uma linguagem universal que constrói pontes não apenas 

geograficamente mas também ao longo do tempo. A voz soprano e 

o acordeão criam uma dupla clássica que permite uma abordagem 

íntima da música e do texto. Raramente ouve-se música de Mozart 

em acordeão e músicas de Piazzolla cantadas por uma soprano lírico. 

Acusticamente, o universo sonoro deste concerto torna-se único e 

especial.

Na adolescência, Astor Piazzolla (1921-1992) conheceu Carlos Gardel 

(1890-1935), para quem trabalhou como guia turístico, tradutor e 

intérprete ocasional. Gardel percebeu as habilidades do garoto 

de 13 anos e juntos com a Orquestra Sinfónica da NBC estiveram 

envolvidos no filme de Gardel “El día que me quieras”. Devido à 

sua tenra idade, Piazzolla foi deixado de fora da digressão que se 

destinava à promoção do filme, facto que pode ter salvo a sua vida, 

pois apenas um ano depois o avião de Gardel despenhou-se na 

digressão pela Colômbia. Pouco antes da sua morte (1992), Piazzolla 

recebeu uma encomenda para compor uma ópera sobre a vida de 

Carlos Gardel.

Este concerto é uma viagem operística pela obra de Mozart e 

Piazzolla.

W. A. MOZART
Voi che sapete - Cherubino 
/ Le nozze di Figaro

Un moto di gioja - Susanna 
/ Le nozze di Figaro

Una donna a quindici anni - Despina
 / Così fan tutte

Rondo alla Turca

Vedrai carino - Zerlina / Don Giovanni

Batti, batti, o bel Masetto - Zerlina 
/ Don Giovanni

Come scoglio - Fiordiligi / Così fan tutte

ASTOR PIAZZOLLA
Libertango 
(N. Delon, B. Reynolds, D. Wilkey)

Alguien le dice al tango 
(Jorge Luis Borges)

Jacinto Chiclana (Jorge Luis Borges)

Oblivion 
(Angela Denia Tarenzi-Simonluca)

Balada para mi muerte (Horacio Ferrer)

Los pájaros perdidos (Mario Trejo)

Adiós Nonino

Balada para un loco (Horacio Ferrer)

Che tango che 
(Angela Denia Tarenzi-Simonluca)

Vuelvo al sur (Fernando Pino Solanas)

Yo soy Maria (Horacio Ferrer)

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA

04 JANEIRO
SÁB

21H30

música

UMA ENCOMENDA
CINETEATRO LOULETANO
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MONSTRARE
VI MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA SOCIAL

Entrada gratuita 
Lotação limitada 

cinema

“Monstrare”, palavra latina que significa tornar algo visível, ou 

denunciar, dá novamente o mote para a 6.ª edição da Mostra 

Internacional de Cinema Social promovida pela Câmara Municipal 

de Loulé/Loulé Film Office. Este é o primeiro evento em Portugal 

dedicado exclusivamente ao cinema sobre temáticas sociais, sendo 

também o primeiro evento de cinema na Europa em 2020. Além 

da apresentação de filmes (curtas e longas metragens) e de um 

documentário, haverá ainda espaço para conversas com realizadores 

e um workshop na área audiovisual. 

WORKSHOP
17 JANEIRO | 14H00 ÀS 19H00

18 JANEIRO | 11H00 ÀS 13H30 / 14H30 ÀS 16H00 
(COM EXIBIÇÃO DOS EXERCÍCIOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO) 

Nos dias 17 e 18 de janeiro decorre no Auditório do Solar da Música Nova um 

workshop intensivo na área dos audiovisuais. Esta formação é organizada pela 

ShortCutz Faro, apresentando vários formadores que darão a conhecer aos 

destinatários ensinamentos sobre as várias fases do processo de produção de 

um filme.

15 JANEIRO | 21H00 
SHORT FILMS DAY (PORTUGAL)

> ‘NO LIMIAR DO PENSAMENTO’, DE ANTÓNIO SEQUEIRA

> ‘EGEU’, DE TOMÁS BARÃO DA CUNHA E RAUL FRETES

> ‘DIREITO À MEMÓRIA’, DE RÚBEN SEVIVAS

16 JANEIRO | 21H00 

‘CARGA’ 
DE BRUNO GASCON 
(PORTUGAL)
LONGA-METRAGEM COM A 
PRESENÇA DO REALIZADOR

Viktoriya (Michalina Olszanska) é 

uma jovem russa que sonha com um 

futuro melhor. António (Vítor Norte) é 

um camionista português a enfrentar 

graves dificuldades financeiras e que 

apenas deseja sustentar a família. Os 

seus caminhos vão cruzar-se quando ele 

é contratado para fazer o transporte de 

um grupo de imigrantes ilegais. Mas o 

que António acaba por descobrir mais 

tarde é que, ao aceitar aquele trabalho, 

acabou por, involuntariamente, entrar 

num perigoso esquema de tráfico de 

seres humanos.

Rodado em Belmonte, Fundão, Covilhã e 

Castelo Branco, uma história dramática 

sobre os meandros da exploração 

sexual e escravidão que marca a estreia 

na realização em longa-metragem de 

Bruno Gascon. Para além de Olszanska 

e Norte nos papéis principais, o 

filme inclui ainda Rita Blanco, Miguel 

Borges, Ana Cristina Oliveira, Dmitry 

Bogomolov, Duarte Grilo e a modelo 

internacional Sara Sampaio.

17 JANEIRO | 21H00 

‘DOUTORES PALHAÇOS’
DE HÉLDER FARIA E 
BERNARDO LOPES 
(PORTUGAL)
DOCUMENTÁRIO COM A PRESENÇA 
DO REALIZADOR

Onde o sofrimento impera, os Doutores 

Palhaços, especialistas em sorrisos, 

avivam a esperança e aliviam a dor aos 

pacientes, familiares e corpo clínico dos 

hospitais. O seu efeito junto de quem 

mais precisa é desvendado ao longo 

do documentário, que acompanha as 

equipas presentes em cinco dos quinze 

hospitais nacionais abrangidos pelas 

visitas da Operação Nariz Vermelho: 

IPO de Lisboa, Hospital D. Estefânia, 

Hospital Amadora-Sintra, Hospital 

Pediátrico de Coimbra e Centro 

Materno Infantil do Norte. O filme 

explora a missão dos Narizes Vermelhos 

desde a sua fundação em 2002 – altura 

em que Beatriz Quintella, a Dra. Da 

Graça, propôs ao Hospital D. Estefânia 

levar a sua personagem de palhaço às 

crianças – até aos dias de hoje.

18 JANEIRO | 21H00 

‘MADE IN BANGLADESH’
DE RUBAIYAT HOSSAIN 
(FRANÇA, BANGLADESH, 
DINAMARCA, PORTUGAL)
LONGA-METRAGEM

Shimu, 23 anos, trabalha numa fábrica 

de têxteis em Daca, Bangladesh. Face 

a condições de trabalho cada vez mais 

duras, decide criar um sindicato com 

as suas colegas. Apesar das ameaças 

dos patrões e desaprovação do marido, 

nada demove Shimu. Ela e as suas 

companheiras terão de lutar juntas até 

ao fim.

Organização: Loulé Film Office 
(Município de Loulé)

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA

15 A 18 JANEIRO
QUA-SÁB
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X MOSTRA DE CINEMA
DA AMÉRICA LATINA

cinema

A Mostra de Cinema da América Latina tem a sua 10.ª edição entre 12 

e 17 de dezembro de 2019 no Cinema São Jorge, em Lisboa, e entre os 

dias 23 e 26 de janeiro de 2020 no Auditório do Solar da Música Nova, 

em Loulé.

Incluindo propostas oriundas do Brasil, Cuba, Peru, Argentina, 

Paraguai e Colômbia, os trânsitos entre países, artes e artistas, 

nas mais diversas fórmulas, espelham a vitalidade e o espírito de 

cooperação de um território tão rico e diverso como a América 

Latina.

Um cinema de contágio produtivo entre regiões, que nos traz 

também música, literatura e artes plásticas, olhando de frente para 

as mudanças políticas, geográficas e migracionais latino-americanas.

www.facebook.com/casamericalatina.pt

23 JANEIRO | 21H00 

‘LA REINA DEL MIEDO’ 
DE VALERIA BERTUCCELLI, 
FABIANA TISCORNIA
ARGENTINA, DINAMARCA / 2018 / FIC  
107’

ARGUMENTO: VALERIA BERTUCCELLI  
FOTOGRAFIA: MATÍAS MESA  
INTERPRETAÇÃO: VALERIA 
BERTUCCELLI, DIEGO VELÁSQUEZ, 
SARY LÓPEZ, DARIO GRANDINETTI, 
GABRIEL GOITY 

Robertina é uma das atrizes mais 

aclamadas da Argentina, mas vive em 

estado de ansiedade. Em vésperas 

de apresentar o seu novo espetáculo, 

decide viajar. Longe de casa, a atriz 

coloca em perspetiva toda a sua vida, 

deixando-se levar por uma diretriz 

que lhe alterará a sua existência para 

sempre.

Sundance Film Festival 2018 – Prémio 

Especial do Júri: Melhor Atriz (Valeria 

Bertucelli)

Festival de Málaga 2018: Melhor Atriz 

(Valeria Bertucelli)

Festival Rio Janeiro 2018: Secção 

Première Latina

24 JANEIRO | 21H00 

‘YULI’ 
DE ICIAR BOLLAÍN
ESPANHA, CUBA, REINO UNIDO, 
ALEMANHA / 2018 / FIC / 111’

ARGUMENTO: PAUL LAVERTY  
FOTOGRAFIA: ALEX CATALÁN  
INTERPRETAÇÃO: CARLOS ACOSTA, 
SANTIAGO ALFONSO, KEYVIN 
MARTINEZ, EDISON MANUEL OLVERA, 
LAURA DE LA UZ, YERLIN PÉREZ

Interpretado por Carlos Acosta, figura 

lendária do ballet mundial e primeiro 

bailarino negro a protagonizar alguns 

dos mais famosos papéis, o filme conta 

a história de Yuli, um menino com um 

talento natural para a dança, que não 

gosta de dançar. 

Com argumento escrito por Paul 

Laverty (argumentista de filmes de 

Ken Loach), “Yuli” é a história de vida 

de Carlos Acosta, bailarino cubano que 

dançou para prestigiadas companhias 

de ballet e foi bailarino permanente do 

The Royal Ballet entre 1998 e 2015. 

Festival de San Sebastián 2018: Prémio 

do Júri – Melhor Argumento (ex aequo)

Prémios Goya 2019: 5 nomeações, 

incluindo Melhor Ator revelação (Carlos 

Acosta)

Prémios Platino 2019: Melhor música 

original

25 JANEIRO | 17H00 

‘NINA ERRANTE’ 
DE RÚBEN MENDONZA 
COLÔMBIA / 2018 / FIC / 82’

ARGUMENTO: RÚBEN MENDONZA 
FOTOGRAFIA: SOFÍA OGGIONI  
INTEPRETAÇÃO: SOFIA PAZ JARA, 
CAROLINA RAMIREZ, LINA MARCELA 
SÁNCHEZ, MARIA CAMILA MEJÍA 

Ângela tem 12 anos e três meio-irmãs 

mais velhas, filhas do pai. A morte 

do progenitor permite que as quatro 

se conheçam. A menina nunca viveu 

com mais ninguém para além do pai, 

já que não recorda a existência da 

mãe. As irmãs levam-na numa grande 

viagem para o outro lado do país, para 

ficar aos cuidados de uma tia. Nesta 

deslocação movida pela perda, Ângela, 

em pleno despertar da adolescência, 

descobre a existência da feminidade, 

da sensualidade, dos mistérios do 

prazer e da dor do corpo, da desgraça e 

do desafio que representa ser mulher 

nestes caminhos. 

Festival de Málaga 2019: Melhor Atriz 

(Carolina Ramírez)

Festival Internacional de Cinema de 

Cartagena de Índias 2019

Festival de Cinema Tallinn Black Nights 

2018: Melhor Filme; Melhor Música 

Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano de la Habana 2018: 

Prémio Únete (Naciones Unidas)

Coordenação: Casa da América Latina 
(Lisboa) / Coapresentação: Cinema São 
Jorge e Cineteatro Louletano  
Produção: Bernardo Vilhena, Isabel 
Guedes / Comunicação: Raquel 
Marinho, Patrícia Simões / Relações 
públicas: Adriana Drago / Design: Paula 
Albuquerque 

3 € (por sessão) 
Lotação limitada 

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA

23 A 26 JANEIRO
QUI-DOM
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25 JANEIRO | 21H00 

‘PERRO BOMBA’ 
DE JUAN CÁCERES
CHILE / 2019 / FIC / 80’

ARGUMENTO: JUAN CÁCERES  
FOTOGRAFIA: VALERIA FUENTES  
INTERPRETAÇÃO: STEVENS 
BENJAMIN, DANIEL ANTIVILO, JUNIOR 
BENJAMIN, ALFREDO CASTRO, 
BLANCA LEWIN 

Stevens é um jovem haitiano a viver 

no Chile onde tem uma vida simples e 

estável, até ao dia em que agride o seu 

chefe. A atitude, rapidamente difundida 

pela comunidade, é reprovada e Stevens 

passa a ser alvo de atos de xenofobia. 

Festival de Málaga 2019: Seleção 

Oficial

Festival de Cinema de Miami 2019

26 JANEIRO | 17H00 

‘WINAYPACHA’ 
DE ÓSCAR CATACORA 
PERU / 2017 / FIC / 86’

ARGUMENTO: ÓSCAR CATACORA  
FOTOGRAFIA: ÓSCAR CATACORA  
INTERPRETAÇÃO: ROSA NINA, 
VICENTE CATACORA 

O filme acompanha Wilka e Phaxsi, um 

casal de anciãos, com mais de 80 anos, 

que vive abandonado num lugar remoto 

dos Andes do Peru, a mais de cinco 

mil metros de altitude. Enfrentando a 

miséria e o inclemente passar do tempo, 

o casal vive na esperança de ver chegar 

o seu único filho. 

Festival Internacional de Cinema de 

Guadalajara 2018: Melhor Primeira 

Obra e Melhor Realizador Jovem,  

Mayahuel Melhor Fotografia

Festival de Cinema de las Alturas 

(Argentina) 2018: Menção Honrosa

Indicado aos prémios Óscar e Goya, na 

categoria Melhor Filme Estrangeiro e 

Ibero-Americano de 2019

26 JANEIRO | 21H00 

‘LOS SILENCIOS’ 
DE BEATRIZ SEIGNER
BRASIL, FRANÇA, COLÔMBIA / 2018  
FIC / 90’

ARGUMENTO: BEATRIZ SEIGNER  
FOTOGRAFIA: SOFÍA OGGIONI  
INTERPRETAÇÃO: MARLEYDA 
SOTO, ENRIQUE DIAZ, YERSON 
CASTELLANOS

Para fugir aos conflitos armados do seu 

país, uma família colombiana refugia-se 

numa ilha desconhecida, na fronteira 

entre o Brasil, Colômbia e Peru. Naquele 

lugar estranho e povoado de mistérios, 

a família descobre que o pai, dado como 

morto num deslizamento de terra, está 

vivo. Um segredo que é importante 

manter e que a filha mais velha segue à 

risca, caindo num silêncio profundo.  

Festival de San Sebastián 2018: Prémio 

Cooperación Española 

Festival Internacional de Cinema de 

Cartagena de Índias 2019

FIFDH Geneva – International Film 

Festival and Forum on Human Rights 

2019

Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano de la Habana 2018: 

Menção Especial
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FORMAÇÃO TRANSITIVA GERMINARTE
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

27 A 29 JANEIRO
SEG-QUA

18H00 ÀS 21H00

9 HORAS (3 horas por módulo/dia) 
Educadores, mediadores, músicos e ou-
tros artistas com interesse pela criação 
dirigida à infância 
30 € (para os 3 módulos) 
Cartão de Amigo aplicável 
Requer inscrição prévia, limitada: 
cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

A formação transitiva GermInArte, ministrada pela prestigiada 

Companhia de Música Teatral através da formadora Mariana Vences, 

integra-se no projeto GermInArte – Transformação Artística para o 

Desenvolvimento Social e Humano a partir da Infância e é composta 

por três módulos (“BebéPlimPlim”, “Super-sonics” e “Colos de 

Música”), pretendendo proporcionar vivências musicais que possam 

enriquecer a interação com bebés e crianças.

São explorados instrumentos comunicacionais ao nível do corpo, da 

voz e da utilização de recursos sonoros não convencionais, bem como 

a integração de repertório musical e de movimento em diferentes 

contextos educativos, além de possibilitar a fruição de momentos 

significativos de interação musical e o contacto com outros 

profissionais que lidam com a infância em diversos contextos.

Tendo como princípios basilares a teoria de aprendizagem musical e 

a conceção da música como instrumento de comunicação, bem como 

a ideia de paisagem sonora e de fazer música com sons quotidianos, 

os módulos propõem: atividades de movimento, exploração vocal e 

aprendizagem de canções e cantos rítmicos; atividades de escuta 

ativa, movimento e prática vocal, enquanto matéria-prima para um 

trabalho de desenvolvimento pessoal ao nível da interação humana; 

e atividades de escuta tímbrica, composição e performance musical 

com recursos sonoros não convencionais, valorizando o seu potencial 

expressivo e inclusivo.

formação

A Companhia de Música Teatral é uma 
estrutura financiada por República 
Portuguesa – Ministério da Cultura / 
Direção-Geral das Artes

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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APRESENTAÇÃO DO DISCO JOÃO FRADE 
JOÃO FRADE FEAT. MICHAEL OLIVERA E YAREL HERNANDEZ 

30 JANEIRO
QUI

21H00

120 minutos (aprox.)
Público em geral
Entrada gratuita  
Lotação limitada 

João Frade, acordeonista algarvio e um dos nomes maiores do 

panorama musical instrumental português, participa na primeira 

sessão de 2020 desta rubrica regular e, num misto entre tertúlia e 

concerto, vem apresentar o seu novo disco homónimo João Frade, 

editado em 2019 e aqui acompanhado por Michael Olivera na bateria 

e Yarel Hernandez no baixo. Este serão é igualmente uma viagem pelo 

eclético percurso profissional de Frade e pelas suas visões sobre o 

universo cultural, assim como pelos seus atuais e futuros projetos na 

área musical.

[do livro que acompanha o disco:]

A jazzar no étnico com os ouvidos abertos ao mundo

O novo disco, homónimo, de João Frade reafirma e reforça, com 

vincada maturidade, tendências estéticas já enraizadas na 

identidade e percurso do inspirado(r) músico algarvio e, por outro 

lado, pisca o olho a alguns novos caminhos sonoros no sentido da 

adopção de uma linguagem ainda mais ecléctica e cosmopolita. 

Se a matriz etno jazz é incontornável neste álbum (que conta com 

a preciosa assinatura de Munir Hossn na produção executiva), 

a aproximação a um universo mais pop e a registos e esquemas 

minimalistas e repetitivos está igualmente presente nesta viagem 

exploratória por diversos imaginários e cores musicais em busca 

como que de uma “pureza melódica”. 

conversas à quinta
música

O disco João Frade, editado em 2019, é 
apoiado pelo Município de Loulé

É um ambiente de festa, contagiante e pleno de 

vivacidade, com diversos aromas, sentidos e matizes 

em diálogo e interpenetração, que percorre muitas 

das faixas deste álbum, caso dos primeiros quatro 

temas ou de “Quilha” e “Mestiço”, sempre com uma 

secção rítmica (bateria e baixo) muito participativa 

e ornamentada em termos melódicos, ao nível dos 

arranjos e da relação harmoniosa com o acordeão 

– a já apurada cumplicidade de Frade com Hossn e 

Michael Olivera (virtuosos músicos que acompanham 

o acordeonista algarvio neste disco) é aqui bem 

evidente. Recorde-se ainda que João Frade é um 

confesso apaixonado, desde os tempos de infância, 

pelo universo da percussão. 

O prazer da partilha colectiva, da primazia da 

formação em banda ao invés do acordeão solitário, 

bem como da genuína vontade (que sabemos) de 

João Frade de “dar espaço ao outro”, deixando a 

personalidade e dinâmica dos demais músicos (co)

existirem para que cada um possa contribuir para 

a construção conjunta da história, são traços que 

ressaltam igualmente deste trabalho discográfico. 

Daí também o grande potencial performativo que 

se entrevê/adivinha na sua transposição para um 

contexto de palco, ao vivo – aliás, não fossem de luxo 

também os convidados especiais que Frade desafiou 

para esta nova criação: Leo Genovese (piano), Ricardo 

Toscano (saxofone), Adriano DD (percussão) e Miron 

Rafajlovic (trompete). 

João Frade e a sua “máquina de vento” convocam-nos

neste disco para uma sonoridade aberta a novos 

horizontes, em que o criativo intérprete nascido a sul, 

em Albufeira, revela mais uma vez a sua paixão pela 

dimensão harmónica e pela música improvisada sem 

esquecer, contudo, os labirintos e fascínios das vozes 

da terra e do espírito dos lugares. Talento técnico, 

humildade, ousadia e foco artístico fazem dele já 

uma figura de referência no panorama da música 

instrumental produzida em Portugal na vertente do 

acordeão.

Paulo Pires, programador 

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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BRUNO MALIJI 
CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS #5

31 JANEIRO
SEX

21H30

90 minutos
M/6
5 € (sem descontos aplicáveis)
Lotação limitada 

Foi em 2018, com a edição do seu primeiro álbum de originais a solo 

intitulado aCRUstico, onde apresentou as suas músicas apenas 

com guitarra e voz, que Bruno Maliji iniciou a sua viagem na música 

em nome próprio. Este álbum foi um marco importante na carreira 

do músico algarvio com 20 anos de experiência, levando-o a novos 

palcos como o Festival MED e ainda a Masterclass da Antena 1.   

Atualmente, Bruno Maliji prepara-se para entrar na sua “2.ª Paragem” 

desta viagem musical que se quer longa. O lançamento deste 

novo disco de originais dá a conhecer as suas músicas com uma 

renovada roupagem, bem ao estilo do rock português, com canções 

que passeiam entre a crítica social e mensagens de homenagem e 

perseverança que traduzem a sua forma de ver e estar na vida. Com 

temas novos e do anterior álbum, quis o compositor algarvio juntar 

a este trabalho outros músicos de áreas completamente diferentes, 

como o fado e  a eletrónica, revelando-se um “casamento” perfeito.

Neste concerto de apresentação do disco 2.ª Paragem, Bruno Maliji 

conta, além dos músicos que habitualmente o acompanham ao 

vivo, com a presença dos convidados especiais que participaram 

na gravação do disco: Ricardo J. Martins (guitarra portuguesa), Luís 

F. Santos  (guitarrista em Íris e Fuza Flwoz), GiJoe (produtor/DJ) e 

Vítor Correia (ator), resultando num  espetáculo energético em que a 

interação e envolvência com o público são preponderantes.

música

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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VARIAÇÕES
BANDA SONORA DO FILME

01 FEVEREIRO
SÁB

21H30

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

Criada no âmbito de “Variações”, o filme de tributo a António 

Variações, do realizador João Maia, que chegou às salas de cinema 

a 22 de agosto de 2019, a Banda do Filme “Variações” junta Sérgio 

Praia (ator que interpreta o papel de António Variações no filme) 

aos músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e Armando 

Teixeira – produtor musical responsável pela banda sonora do filme.

Este momento assinala também a estreia de Sérgio Praia como 

cantor e o regresso do músico, compositor e produtor Armando 

Teixeira, que, através das famosas cassetes de António Variações, 

deu corpo às músicas que ele gravara na garagem, com músicos 

amadores, no final dos anos 70.

“Toma o comprimido”, a “Teia”, “Perdi a memória”, a “Canção do engate” 

ou “Quero dar nas vistas”, um tema inédito encontrado no espólio de 

António Variações, são algumas das canções que compõem a banda 

sonora do filme e que serão apresentadas, ao vivo, num espetáculo 

único e repleto de surpresas e emoções, em estreia a sul do país em 

Loulé.

A Banda do Filme “Variações” celebrará com toda a devoção e 

entusiasmo as músicas do extraordinário cantor português.

música

CINETEATRO LOULETANO
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CORDAS LATINAS
PAULO GAIO LIMA, VIOLONCELO

PAULO VAZ DE CARVALHO, GUITARRA 

A literatura não é abundante para a formação violoncelo e guitarra. 

No entanto, este tipo de instrumentação remonta ao período 

barroco, em que um alaúde acompanhava frequentemente a viola 

da gamba. A desproporção entre o poder sonoro do violoncelo e a 

fragilidade da guitarra – talvez motivo de escassez de repertório – é 

compensada atualmente pelo uso da amplificação da guitarra. 

O Duo Cordas Latinas encontra-se raramente. Tem interpretado 

repertório de várias épocas, em parte transcrito a partir de originais 

para flauta, piano e outros instrumentos. 

música

02 FEVEREIRO
DOM

17H00

60 minutos (com intervalo)
M/12
Entrada gratuita
Lotação limitada 

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA

PROGRAMA 

PIETRO G. BONI
SONATA PARA VIOLONCELO E 
BAIXO CONTÍNUO
cantabile
allegro (alla francese)
cantabile

allegro 

FRANZ SCHUBERT 
SONATA ‘ARPEGGIONE’
allegro moderato
adagio

allegretto

ENRIQUE GRANADOS
DANÇA ESPANHOLA N.º5 
(ANDALUZA)

FERNANDO LOPES-GRAÇA 
DE ‘MELODIAS RÚSTICAS’
‘Alvorada’
 ‘Romance de D. Fernando’
‘Canto de S. João’
 ‘Onde vais, ó Luisinha’
 ‘Canta o cuco’
 ‘Oração do pobrezinho’
 “Dorme, dorme, meu menino’

 ‘Carvalhesa’

ASTOR PIAZZOLLA 
DE ‘HISTÓRIA DO TANGO’
‘Bordel’
 ‘Café 1930’
‘Nightclub’
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EUROPA 
JACINTO LUCAS PIRES, EGLANTINA MONTEIRO E JOÃO GUERREIRO

CICLO IMPLIKAÇÃO #1

03 FEVEREIRO
SEG

18H00

120 minutos (aprox.)
M/12
Entrada gratuita
Lotação limitada 

A abrir este novo ciclo e a semana em que é apresentada a primeira 

peça – “Canto da Europa” –, o encenador da mesma, Jacinto Lucas 

Pires, junta-se à antropóloga Eglantina Monteiro e ao professor 

universitário João Guerreiro para um debate sobre a temática 

europeia. 

A implicação da arte com a realidade contemporânea, numa visão 

aberta ao mundo e questionadora, é-nos fundamental. São muitas 

as inquietações que atravessam os nossos dias, num tempo de 

incertezas, velocidade, mudança, individualismo, diluição de utopias 

e novas e velhas ortodoxias. Por isso, e privilegiando aqui a dimensão 

do Pensamento, um dos motes da nossa programação para esta 

nova temporada é um ciclo de reflexão crítica a que chamámos 

Implikação, que se estenderá até 2021 (quando comemoramos 10 

anos sobre a reinauguração do Cineteatro). Desfilarão por Loulé 

várias peças, sempre em estreia a sul do país, das quais somos co-

produtores, assinadas por encenadores reconhecidos mas também 

por figuras em afirmação crescente no panorama nacional. Se neste 

semestre os temas abordados são a Europa, as Fake News/Ética, o 

Turismo (problemática da gentrificação) e a Burocracia, seguir-se-ão 

posteriormente outros tópicos como as novas tecnologias, o papel 

do trabalho no quotidiano, o dinheiro, os refugiados, a igualdade 

de género, só para citar alguns exemplos. A par da apresentação 

das peças, está prevista, para cada temática, uma programação 

paralela que inclui debates com convidados especiais, visionamento 

de filmes, conversas com as equipas artísticas após os espetáculos, 

performances e oficinas para a comunidade escolar. 

Paulo Pires, programador  

debate

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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ISTO SÓ NESTE PAÍS
HUGO VAN DER DING 

CICLO IMPLIKAÇÃO #1

04 FEVEREIRO
TER

21H30

60 minutos
M/16
8 € / 6 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável 
Lotação limitada

O que têm em comum Carlos V, Napoleão, Hitler e Jean Monnet? 

Chumbaram todos a Matemática no 9.º ano? Faziam todos férias no 

Algarve? Tinham todos metro e setenta e dois? 

Não. 

Sonharam todos com (e tentaram) uma Europa unificada. 

E é essa viagem de mil anos que nos propomos fazer, incluindo, claro, 

os pormenores todos, que é que a gente quer saber: Como o fizeram? 

Como ganharam? Como perderam? E, sobretudo: quem se deitava 

com quem? 

Depois disto, a maneira como vemos a Europa nunca mais será a 

mesma!

terças improváveis
humor

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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CANTO DA EUROPA
JACINTO LUCAS PIRES 

CICLO IMPLIKAÇÃO #1

07 FEVEREIRO
SEX

21H30

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

O Coro lança uma palavra à cabeça dos espetadores e começa uma 

História feita de histórias. Cidadãos-deuses que se metamorfoseiam 

uns nos outros lembrando Ovídio mas também o futuro. 

Deirdre é uma rapariga irlandesa que decide ser atriz ao ver passar na 

rua Michel Piccoli. O que lhe irá acontecer neste Canto da Europa? E 

a Robert, cuja filha fugiu para a Síria? E a Paola, que anda a aprender 

a ser avó? E à santa Ingrid, e à amiga Alice, e ao preso Manos, e à 

apaixonada Cátia, e ao Gabriel feliz?

Uma canção contando vinte e quatro horas na vida de uma cidade 

que é um continente. A Europa é um facto, uma história, uma ideia – 

poderá ser também a nossa revolução?

teatro

Texto e encenação: Jacinto Lucas Pires  
Com: Anabela Faustino, André Simões, 
Carolina Passos Sousa, Diana Sousa 
Lara, Isaías Viveiros, Ivo Alexandre, 
Joana Pialgata, José Neves, Lúcia 
Maria, Paula Diogo, Paula Mora, Pedro 
Moldão / Cenografia e figurinos: Sara 
Amado / Desenho de luz: Nuno Meira 
Produção executiva: Margarida de 
Lopes Grilo e Tiago da Câmara Pereira 
Coprodução: Ninguém, TNDMII, 
Cineteatro Louletano, Teatro Aveirense

A Ninguém é uma estrutura financiada 
por República Portuguesa – Ministério 
da Cultura / Direção-Geral das Artes

CINETEATRO LOULETANO
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XX FESTIVAL DE MÚSICA AL-MUTAMID
WAYAM ENSEMBLE

08 FEVEREIRO
SÁB

21H30

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

Num ano muito especial em que este prestigiado festival comemora 

20 anos de existência, o Wayam Ensemble apresenta um programa de 

músicas e danças do Magrebe e Médio Oriente. Formado por quatro 

músicos provenientes de Marrocos e Síria, fazem-se acompanhar 

de uma bailarina de dança oriental, que reflete através das suas 

danças o testemunho da herança de Al-Andaluz, e também por dois 

bailarinos sírios que interpretam magistralmente danças espirituais 

e folclóricas de estilo turco, egípcio e sírio.

música

Nur Eddin: giro sufi + dança tanora
Mohamed Babli: giro sufi + dança tanora
Christina Prieto: dança oriental
Rabie Yacoubi: violino
Youssef Mezgheldi: kanun
Otman Yacoubi: voz e alaúde árabe
Salah Eddin: darbouka, bendir y riq

CINETEATRO LOULETANO

XX FESTIVAL DE MÚSICA AL-MUTAMID
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I MOSTRA DA ACADEMIA ILUMINARTE 
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA SATORI 

09 FEVEREIRO
DOM

17H00

100 minutos (aprox.) 
M/6 
Entrada gratuita 

Com um relevante percurso de 20 anos pela Arte, feito de dinamismo, 

resiliência, inovação e atenção ao humano e à sua harmoniosa 

integração social e profissional, a Associação Artística Satori 

apresenta os primeiros resultados desta nova etapa encetada em 

2019 com a abertura da Academia IluminArte na cidade de Loulé. 

O acolhimento do público no exterior do Cineteatro está a cargo da 

1.ª Trupe com intervenções ligadas a várias disciplinas circenses. Já 

no foyer são apresentados trabalhos de arte urbana concebidos pela 

1.ª Crew. No palco a dimensão teatral é da responsabilidade da 1.ª 

Companhia, que, baseada no trabalho de corpo e voz, pretende colher 

a empatia e entusiasmo do público, privilegiando-se uma utilização 

minimal de recursos materiais em cena. Não faltarão palhaços e 

trapezistas… sempre que se mergulha com os artistas. 

A Associação Artística Satori nasceu em 1999 no concelho de Loulé. No 
ano a seguir a instituição arrenda o seu primeiro lagar de azeite situado na 
Ponte da Passagem, em Querença. Após a reconstrução do espaço durante 
12 meses, iniciam-se os primeiros passos artísticos com música ao vivo, 
exposições e performances. Em 2002 surge a Arte Circense e a Arte Urbana, 
e a Satori começa a expandir o seu talento. Apesar da sua localização 
no interior algarvio, isso não impediu que muitos artistas nacionais e 
internacionais se juntassem à associação, tendo havido muita criação e 
abertura de horizontes. De 2007 a 2012 a Associação Satori prosseguiu 
com a sua dinâmica e conseguiu juntar recursos para em 2012 iniciar a 
reconstrução de um outro lagar de azeite situado na Ponte de Salir, também 
na zona serrana do concelho. Atualmente, a associação dispõe de um vasto 
leque de serviços e atividades fruto da sua estruturação humana e artística, 
sendo constituída por 160 membros – ou “guerreiros de arte”, como são 
apelidados na instituição, com destaque para a organização de eventos de 
maior escala com a participação de um elevado número de elementos em 
palco. A Satori tem ainda como objetivo formar e dar oportunidade a artistas 
não reconhecidos, dinamizar o interior algarvio, reforçar a ação social e a 
intervenção do ponto de vista ambiental. 

multidisciplinar 

CINETEATRO LOULETANO
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O CONVIDADOR DE PIRILAMPOS
ANTÓNIO JORGE GONÇALVES

11 A 12 FEVEREIRO 
TER-QUA

10H00 E 14H00

[ESCOLAS]

45 minutos
M/6
Entrada gratuita  (para a comunidade 
escolar) 
Lotação limitada 

Perto da Floresta Grande vive um menino e o seu avô. O menino gosta 

de cientistar coisas: já inventou um aumentador de caminhos e um 

convidador de pirilampos. Fala em código Morse com eles. 

António Jorge Gonçalves adapta ao palco o livro de Ondjaki O 

Convidador de Pirilampos, ilustrado por si. 

Neste espetáculo narrado por Cláudia Semedo, acompanhada pelo 

clarinetista José Conde, é abordado o medo da escuridão, a liberdade 

e a importância das estórias. Com toda a magia cénica do escuro.

teatro

Texto: Ondjaki / Encenação: António 
Jorge Gonçalves / Realização plástica: 
António Jorge Gonçalves e Paula 
Delecave / Interpretação: Cláudia 
Semedo (narradora) e José Conde 
(clarinete baixo e música original)  
Produção executiva: Nuno Pratas  
Coprodução: Centro Cultural Vila Flor, 
Teatro Nacional São João, Culturproject 
e São Luiz Teatro Municipal

CINETEATRO LOULETANO

©
 R

ui
 M

at
eu

s

©
 R

ui
 M

at
eu

s



52 53

JANTAR DE SÃO VALENTIM
RICARDO MARTINS

14 FEVEREIRO
SEX

20H00

180 minutos (aprox.)
M/16
30 € [por casal] (sem descontos 
aplicáveis)
Lotação limitada 
Requer inscrição prévia, limitada: 
cinereservas@cm-loule-pt / 289414604

Uma noite diferente para celebrar de uma forma especial o Amor. 

O palco transforma-se num amplo coração aberto ao mundo e à 

música, em que a uma requintada proposta gastronómica se junta 

um serão musical com uma das grandes vozes do Algarve, Ricardo 

Martins, aqui num registo intimista e envolvente, convidando os 

corações apaixonados a uma viagem romântica por várias latitudes e 

temporalidades musicais. 

gastronomia 
música

A paixão de Ricardo Martins pela música começou aos 15 anos e passou 
por vários projetos, abrangendo estilos de repertório diferenciados que 
vão da música popular à pop, revisitando também a música tradicional e de 
intervenção. Como teclista e vocalista, tem trabalhado a solo e em grupo, 
participando em concertos nos mais diversos formatos e abordagens, 
inclusive com alguns reconhecidos nomes do panorama artístico português.

Em 2009 surge com o seu primeiro trabalho intitulado Um retrato de mim, 
assinado pelo produtor José Ricardo, que dirigiu um grupo de músicos de 
excelência. Num alinhamento composto por oito temas originais e quatro 
versões, Ricardo Martins sintetizou mais de 20 anos de um percurso a que 
as palavras e as melodias sempre deram o mote. Um ano depois participa 
no Festival RTP da Canção com o tema “Caminheiro de mim”, atingindo a 
fase final do mesmo. 2011 viu nascer o seu segundo trabalho discográfico, 
intitulado precisamente Caminheiro de mim, que incluiu a releitura de temas 
que já tinha editado e agora três canções originais. Já mais recentemente, em 
2015, participou no The Voice Portugal interpretando o tema “Frágil” de Jorge 
Palma. 

De 2012 até ao presente o artista nascido em Olhão abraçou um registo 
de piano e voz que tem feito parte integrante do seu percurso e que, a par 
de outros projetos musicais em que tem ingressado, lhe tem trazido uma 
evolução natural ao nível dos registos vocais e da técnica do instrumento. 

CINETEATRO LOULETANO
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CINETEATRO LOULETANO
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ANDRÉ CARDOSO 
CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS #6

15 FEVEREIRO
SÁB

21H30

75 minutos 
M/6
5 € (sem descontos aplicáveis) 
Lotação limitada 

André Cardoso é um músico natural de Lisboa, residente em Loulé, 

que conta com um percurso já extenso em vários projetos musicais. 

Desde cedo demonstrou interesse pela música, começando a 

aprender a tocar guitarra aos 13 anos de uma forma autodidata, e 

desde aí não mais parou, tendo atuado em vários palcos um pouco 

por todo o país, sempre em formato banda enquanto vocalista/

/guitarrista e navegando dentro do universo rock. Apresenta-se 

agora em nome próprio, numa estética mais minimalista, partilhando 

experiências e registos da sua viagem vivencial.

O primeiro Ep homónimo de André Cardoso desvenda uma 

sonoridade mais leve, mais bucólica, que vai beber influências ao 

género Soul/R&B, misturada com uma intensidade caraterística da 

alma portuguesa, onde os ambientes, por vezes melancólicos, por 

vezes auspiciosos, prendem o ouvinte em cada detalhe, em cada 

palavra. São cinco temas que apelam sobretudo ao coração dos 

demais, revelando uma intimidade pungente, que promete tocar 

quem os ouve.

música

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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Pedro Burmester nasceu no Porto. Foi 

durante dez anos aluno de Helena Costa, 

tendo terminado o Curso Superior de 

Piano do Conservatório do Porto com 

20 valores em 1981. Posteriormente, 

deslocou-se aos Estados Unidos 

onde trabalhou entre 1983 e 1987 com 

Sequeira Costa, Leon Fleisher e Dmitry 

Paperno. Paralelamente, frequentou 

diversas masterclasses com pianistas 

como Karl Engel, Vladimir Ashkenazi, T. 

Nocolaieva e E. Leonskaja.

Ainda muito novo, foi premiado em 

diversos concursos, destacando-se 

o prémio Moreira de Sá, o 2.º prémio 

Vianna da Motta e o prémio especial 

do júri no Concurso Van Cliburn nos 

Estados Unidos.

Iniciou a sua atividade concertística 

aos 10 anos de idade e, desde então, já 

realizou mais de 1000 concertos a solo, 

com orquestra e em diversas formações 

de música de câmara, em Portugal e 

no estrangeiro. Participou em todos 

os festivais de música portugueses. 

Atuou em França, na Alemanha, Bélgica, 

Holanda, Brasil, Estados Unidos, 

África do Sul, Canadá e Austrália, onde 

realizou uma tournée com a prestigiada 

Australian Chamber Orchestra.

Já gravou uma dezena de CD. A sua 

discografia inclui três CD a solo com 

obras de Bach, Schumann e Schubert, 

um em duo com Mário Laginha e 

três gravações com a Orquestra 

Metropolitana de Lisboa. Em 1998 foi 

editado um CD a solo com obras de 

Chopin. Em 1999 gravou as dez sonatas 

para violino e piano de Beethoven com 

o violinista Gerardo Ribeiro. Em 2007, 

juntamente com Bernardo Sassetti 

e Mário Laginha editou o CD e DVD 

3 Pianos, gravado ao vivo no Centro 

Cultural de Belém.

Foi Diretor Artístico e de Educação na 

Casa da Música, projeto que ajudou a 

criar e a implementar.

 

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO 
DO ALGARVE
PEDRO BURMESTER COM MIGUEL BORGES COELHO E HUGO PERES

ORQUESTRA CLÁSSICA DO POLITÉCNICO DO PORTO 

16 FEVEREIRO
DOM

17H00

60 minutos (aprox.)
M/12
12 € / 10 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos  
Cartão de Amigo aplicável

Pedro Burmester convida Miguel Borges Coelho e Hugo Peres para 

um concerto único do IV Festival Internacional de Piano do Algarve. 

Serão apresentados os concertos de J. S. Bach para 1, 2 e 3 Pianos, 

com a participação da Orquestra Clássica do Politécnico do Porto. 

música

Direção artística (do festival): Maestro 
Armando Mota / Produção: Associação 
Artedosul / Projeto financiado por 365 
Algarve/Turismo de Portugal / Apoio: 
Município de Loulé

Miguel Borges Coelho é natural do 

Porto. Iniciou o estudo do piano com 

Amélia Vilar, prosseguindo a sua 

formação no Conservatório daquela 

cidade sob a orientação de Isabel Rocha.

Como bolseiro da Fundação Gulbenkian 

estudou entre  1991 e 1993 com Vitalis 

Margulis na Hochschule fur Musik 

Freiburg e, entre 1994 e 1997, na Escuela 

Superior de Música Reina Sofia com 

Dmitri Bashkirov e Galina Egyazarova.

Foi premiado em diversos concursos 

de piano, entre os quais se destaca o 

XIV Concurso Internacional de Música 

da Cidade do Porto (1997), no qual 

obteve o 2.º Prémio e o Prémio para a 

interpretação da obra contemporânea. 

Em 1998, o Ministério da Cultura 

atribuiu-lhe o Prémio Revelação “Ribeiro 

da Fonte”.

Atuou em Portugal, Espanha, França, 

Suíça, República Checa, Brasil e 

Colômbia.

Gravou um CD duplo com obras de Jorge 

Peixinho (Numérica). Para a editora 

Praga Digitals (Harmonia Mundi), em 

colaboração com o violoncelista Michal 

Kanka ou com o Quarteto Prazak, gravou 

quatro CDs: as sonatas para violoncelo 

e piano de Weinberg, obras para piano 

solo e violoncelo e piano de E. Bloch, a 

Sonata para Violoncelo e Piano op. 6 e 

o Quarteto com Piano Op. 13 de Richard 

Strauss, e a obra integral para violoncelo 

e piano de A. Tcherepnin. O CD dedicado 

a Weinberg foi Choc Disc para a revista 

Le Monde de la Musique e, tal como 

os CD dedicados a Bloch e Strauss, 

Diapasón 5 para a revista Diapasón.

Concluiu em 2016 o doutoramento em 

Música-musicologia na Universidade 

de Évora. É professor de piano na 

Escola Superior de Música e Artes do 

Espetáculo (ESMAE), no Porto.

Hugo Peres nasceu no Porto em 1997. 

Iniciou o estudo do piano em 2003 na 

Escola de Música Óscar da Silva com a 

Professora Irene Fernandes. Em 2004 

ingressou no Conservatório de Música 

do Porto, na classe da Professora 

Maria José Souza Guedes, com quem 

terminou, em 2015, o 8.º grau de piano. 

No mesmo ano passou a integrar a 

classe do Professor Miguel Borges 

Coelho na Escola Superior de Música e 

Artes do Espetáculo, tendo concluído 

a licenciatura em piano em 2019. Ao 

longo da sua formação académica 

teve oportunidade de trabalhar 

com pianistas como Elena Filonova, 

Constantin Sandu, Alexander Tutunov, 

Madalena Soveral, Luísa Tender, 

Paulo Oliveira e Pedro Burmester. 

Foi premiado em vários concursos, 

destacando-se: 1.º Prémio do Concurso 

Interno do Conservatório de Música do 

Porto (Níveis B e A), 1.º Prémio do 8.º 

Concurso Ibérico do Alto Minho (Classe 

C), 2.º Prémio e Prémio Vítor Macedo 

Pinto do Concurso Internacional de 

Música Cidade de Almada (Nível V), 

1.º Prémio e Prémio Marília Rocha 

do Concurso Marília Rocha (Nível D), 

Prémio Casa da Música Edição 2015. 

Tem-se apresentado regularmente a 

solo e em diversas formações de música 

de câmara, nomeadamente na Casa das 

Artes do Porto, na Casa da Música, no 

Ateneu do Porto, no Auditório da Póvoa 

de Varzim.

Atualmente, frequenta o Mestrado 

em Interpretação Artística na Escola 

Superior de Música e Artes do 

Espetáculo, com o professor Miguel 

Borges Coelho.

CINETEATRO LOULETANO

every day counts
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A RECONQUISTA DE OLIVENZA 
UMA CRIAÇÃO DE RICARDO NEVES-NEVES E FILIPE RAPOSO

21 A 22 FEVEREIRO 
SEX-SÁB

21H30

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

“A Reconquista de Olivenza” é o novo espetáculo que junta o 

dramaturgo e encenador Ricardo Neves-Neves e o pianista e 

compositor Filipe Raposo, depois de “Banda Sonora”. A história de 

Olivenza, parcela alentejana do território português ocupada em 

1801 por Espanha, conta-se em palco num exercício fantasioso sobre 

o Poder e a Política, com muito muito humor e muito muito pouco 

nacionalismo… 

Uma comédia, comandada por sete bolas de cristal e onde não faltam 

uma Rainha Mãe de Portugal materialista-reducionista, um dragão 

voador profético, gémeos herdeiros, bolas de Berlim do Califa, 

infantes espanhóis, uma enviada especial chinesa, Mary Poppins e 

até Nossas Senhoras que leem tarot. Como se diz em cena, “tragam 

os canhões, as baionetas, as bestas e as catapultas. Estamos de 

partida! Todos pela Ponte 25 de Abril, seguindo pelo Alentejo até 

Olivenza”.

teatro

Texto e encenação: Ricardo Neves-Neves / Composição e orquestração: Filipe Raposo / Interpretação: Ana Valentim, Bruno 
Huca, David Mesquita, David Pereira Bastos, Diana Vaz, Joana Campelo, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Cruz, Ruben 
Madureira, Sandra Faleiro, Samuel Alves, Sílvia Figueiredo, Sílvia Filipe, Sissi Martins, Susana Madeira, Tadeu Faustino, Tânia 
Alves, Teresa Coutinho, Teresa Faria e Vítor Oliveira / Músicos: Nelson Nogueira (I violino), Malu Santos (II violino), Eurico 
Cardoso (viola), Abel Gomes (violoncelo), Romeu Santos (contrabaixo), Tânia Mendes (percussão I), Cristiano Rios (percussão II), 
Natália Grossmanová (flauta), Filipe Freitas (oboé), Marta Xavier (clarinete), Gonçalo Pereira (fagote), Ricardo Alves (trompa 
I), Pedro Pereira (trompa II), Óscar Carmo (trompete), Hélder Rodrigues (trombone), Jenny Silvestre (cravo) / Maestro: Cesário 
Costa / Direção vocal: João Henriques / Sonoplastia: Sérgio Delgado / Desenho de luz: José Álvaro Correia / Direção técnica: 
TDE Cláudia Rodrigues / Cenografia: Catarina Barros / Coreografia de combates: Tiago da Cruz / Vídeo temper: creative agency  
Figurinista: Rafaela Mapril / Caracterização e cabelos: Cidália Espadinha / Assistentes de caracterização: Bruno Saavedra, 
Sónia Lisboa, Dennis Correia / Assistente de figurinos: Patrícia Andrade / Apoio à dramaturgia e assistência de encenação: 
Rafael Gomes / Assistência de encenação: Diana Vaz e Ana Valentim / Assistência de produção e de encenação: Tadeu Faustino  
Produção e comunicação: TDE Mafalda Simões / Produção: Culturproject Nuno Pratas / Coprodução: Cineteatro Louletano, 
Teatro do Eléctrico, Culturproject e São Luiz Teatro Municipal

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

CINETEATRO LOULETANO
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Armando Correia declara-se amante 

da estética e da força da palavra. 

Com trajeto recente na área artística, 

dinamiza eventos ligados à Poesia e 

integra os “Kilavra” (leitura de poesia e 

música eletrónica).

Participou na dinamização do projeto 

cultural “Palácio do Tenente” e é 

coorganizador/criador do conceito 

poético “Calceteiro de Letras Festival” 

e do Festival Spoken Word de Faro 

(Gimnásio Clube de Faro).

Colabora como ator em performances 

teatrais e curtas-metragens. 

De resto... não faz mais que tentar 

sonhar os próprios sonhos.  

DIZ-ME, ANTÓNIO 
ARMANDO CORREIA, CAROLINA CANTINHO E PEDRO PINTO

28 FEVEREIRO
SEX

21H30

50 minutos
M/12
5 € (sem descontos aplicáveis)
Lotação limitada 

multidisciplinar 

Uma encomenda Rede Azul – Rede de 
Teatros do Algarve 
Projeto cofinanciado pelo Programa 
365 Algarve/Turismo de Portugal 
Apoio: Direção Regional de Cultura do 
Algarve / Parceria na área turística: 
Eating Algarve Food Tours
Agradecimentos: Café Calcinha, 
Vítor Aleixo, Valério Bexiga, Anabela 
Machado, Jacinta Oliveira e alunos do 
3.º e 4.º anos da Escola de S. Luís (Faro)

Cocriação e interpretação: Armando Correia, Carolina Cantinho e Pedro Pinto  
Apoio à criação: Gil Silva e Paulo Pires / Música original: Pedro Pinto  
Desenho de luz: Jorge Pereira / Cenário e figurinos: Armando Correia, 
Carolina Cantinho e Pedro Pinto / Voz-off: Teresa Aleixo / Animação de vídeo: 
Tomás Correia / Fotografia: Filipe Farinha e Mariana VS / Ilustração: Dina 
Dias / Produção: Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve / Coprodução: 
Arquente – Associação Cultural / Produção executiva: Marisa Madeira 
Apoio a residência artística: Companhia de Dança do Algarve, Gimnásio Clube 
de Faro, Kimahera e Teatro das Figuras

“Diz-me, António” é um projeto que une a dança, a música e o spoken 

word. O poema, o corpo, a voz, a música, o público, um público que 

será voz, um corpo que será poema, um poema feito região. Este é um 

espetáculo que se inspira no universo de António Aleixo, num tributo 

à sua obra e aos 120 anos do seu nascimento.

O movimento, a música e a palavra em busca de uma poética da 

performance, em que três criadores/intérpretes se reúnem a refletir 

sobre o Poeta Algarvio.

Carolina Cantinho concluiu, em 2012, 

o Mestrado em Criação Coreográfica 

Contemporânea na Escola Superior 

de Dança de Lisboa, trabalhando com 

Clara Andermatt, Francisco Camacho, 

Paulo Ribeiro, Rui Horta e Rui Lopes 

Graça. Desenvolve o seu trabalho como 

coreógrafa independente desde 2012 

e é bailarina, professora e coreógrafa 

na Companhia de Dança do Algarve 

desde a sua fundação, tendo recebido 

prémios de interpretação e coreografia 

em concursos internacionais. Ao 

longo do seu percurso, fez formação 

e interpretou peças de Cesc Gelabert 

(Espanha), Daniel Cardoso, Gonçalo 

Lobato, Gustavo Oliveira, Isabelle 

Chaffaud & Jérôme Meyer, João de 

Brito, Jonas Lopes & Lander Patrick, 

Marta Lobato, Miguel Moreira, Patrícia 

Henriques, Paula Pinto e São Castro 

(Portugal).

Reflect para a música, Pedro Pinto 

fundou a editora algarvia Kimahera em 

2005.

Estreou-se nas edições em 2008 com o 

álbum Último acto e em 2013 lançou o 

homónimo Reflect.

A convite da BBC, representou Portugal 

em 2014 ao som de “Mar e Maré”.

Publicou o livro póstumo De mim para 

mim com textos de Carolina Tendon 

e editou um disco em parceria com o 

escritor e diseur Napoleão Mira.

Em 2017 lançou o single “Eu fico 

bem” e viu o seu “Barco de Papel” ser 

distinguido com o Prémio Melhor 

Música Algarve 2018 (Choque Frontal – 

Alvor FM).

A solo ou em parceria, já pisou alguns 

dos maiores palcos do país.

A sua música vive de emoção que, não 

cabendo no Pedro, transborda em 

músicas que dá a conhecer ao mundo 

desde 2003.

CINETEATRO LOULETANO
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PERIGO PÚBLICO & SICKONCE 
COM CONVIDADOS
PORCELANA

29 FEVEREIRO
SÁB

21H30

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

Porcelana é o resultado do trabalho do coletivo Perigo Público e 

Sickonce. Editado pela editora independente algarvia Kimahera, 

o álbum foi lançado em novembro de 2019 e não é um disco 

convencional nem do ponto de vista musical nem ao nível do suporte 

físico. 

Depois dos dois singles divulgados em novembro do ano passado e 

do lançamento do álbum nas plataformas digitais poucos dias depois, 

o disco é agora apresentado pela primeira vez a sul, em Loulé, num 

palco que a dupla artística conhece bem, com vários convidados 

especiais: Tributo, Sacik Fragas, Iniciado, APC, Sam Alone, João 

Frade, Patty & Bonny e Biex(m.d.a).

Este novo disco é um projeto que nasce do facto de os seus criadores 

acreditarem que cada ser humano deve ser tratado como a mais 

delicada peça de porcelana. 

música 

Cada indivíduo é, no seu íntimo, uma sensível peça de porcelana, capaz de 

resistir ao tempo, de preservar o som, mas no entanto não deixa de ser 

frágil, bela e delicada tal como cada um de nós. 

Pretende-se com este álbum, composto por 16 faixas, proporcionar uma 

viagem entre as mais diversas sonoridades urbanas, tendo sempre o hip 

hop como pano de fundo. 

Porcelana, mais do que um projeto unicamente musical, é o culminar de 

uma visão reformadora assente na ideia central de que todos os indivíduos 

que se encontrem, de alguma forma, em situação de fragilidade social 

podem e têm o direito de se erguer e viver com dignidade. 

CINETEATRO LOULETANO

©
 Jo

an
a 

V
ie

ga
s



64 65

MARÇO



66 67

ALGARVE CENTRAL  
– PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE 
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO

02 MARÇO
SEG

18H30

90 minutos (aprox.)
Público em geral
Entrada gratuita 

Cinco municípios do Algarve Central – Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e 

Tavira – juntaram-se para uma candidatura ao Programa Operacional 

do Algarve – CRESC Algarve 2020, entretanto aprovada, que visa a 

concretização de um programa de oferta cultural em rede envolvendo 

as cinco autarquias em causa durante um período de dois anos (2020 

e 2021).

A Eventor’s Lab e a Spira – agência de revitalização patrimonial 

assinam a direção artística, conteúdos e produção deste projeto, 

tendo sido escolhido o tema da “Cultura da Sustentabilidade” como 

mote para todo o trabalho a implementar no território a nível das 

artes performativas. 

Estão previstos espetáculos de reconhecido valor internacional, 

criações de artistas portugueses, o envolvimento das comunidades 

locais através de produções em que as mesmas são estimuladas 

a participar ativamente, e ainda um investimento na dimensão 

formativa com workshops e outras ações visando a formação 

de públicos. Pretende-se assim fomentar e aprofundar práticas 

colaborativas entre os vários concelhos, a circulação de espetadores 

no território e uma maior diversificação da oferta cultural não só para 

a população residente mas também a pensar nos segmentos ligados 

ao turismo cultural, de modo inclusive a combater a sazonalidade e 

a consolidar gradualmente o Algarve como uma região turística de 

elevada notoriedade. 

CINETEATRO LOULETANO



68 69

TANTO MAR
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES PERFORMATIVAS DE LOULÉ

04 A 07 MARÇO
QUA-SÁB

5 € [por espetáculo] (sem descontos 
aplicáveis)

teatro

Em 2020 o Tanto Mar – Festival Internacional de Artes Performativas 

de Loulé, uma coprodução da Folha de Medronho com o Município 

de Loulé, manterá os seus dois eixos principais: completar a 

oferta regional; e também desenvolver, ao longo do ano, direta ou 

indiretamente, o trabalho de cruzamento de experiências entre 

os criadores dos países onde o português é a língua oficial, de 

preferência tentando que estas experiências, e os seus resultados, 

encontrem em Loulé, a médio/longo prazo, o palco europeu 

privilegiado e o espaço físico para um futuro arquivo do material 

resultante do labor necessário para chegar ao efémero do palco 

(como cartazes, livros, programas, audiovisual e outros elementos).

04 MARÇO | 19H00 | CAFÉ CALCINHA 

ABERTURA DO FESTIVAL, APRESENTAÇÃO DOS 
GRUPOS E CONVIDADOS E CONVERSA COM O 
PÚBLICO

05 MARÇO | 21H30 | CINETEATRO LOULETANO 

‘DUAS SEM TRÊS’ 
PELO GRUPO RAIZ DI POLON (PRAIA/ CABO-VERDE) 
[DANÇA]
A mulher tem um lugar especial na cultura cabo-verdiana. Num país de 

emigrantes, são as mulheres que mantêm as tradições e asseguram a 

sobrevivência e a continuação. O Batuque é um exemplo impressionante da 

força da contribuição da mulher africana à cultura do seu continente. Deste 

contexto surgiu a ideia de transformar o imaginário feminino num dueto feito 

pelas bailarinas da companhia Raiz di Polon. O canto e a utilização do corpo 

como instrumento musical são também constantes na cultura cabo-verdiana, 

permitindo o desmultiplicar da linguagem corporal, dos ritmos e sonoridades.

Inspiradas no texto “Duas sem Três”, de Mário Lúcio, as bailarinas criam o seu 

próprio universo em palco. 

50 minutos

M/12

CINETEATRO LOULETANO

COPRODUÇÃO
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07 MARÇO | 23H00 | BAR OLD TOWN (LOULÉ)

JAM SESSION 
(ENCERRAMENTO DO FESTIVAL)

07 MARÇO | 21H30 | CINETEATRO LOULETANO

‘MEDEIA NEGRA’ 
PELO GRUPO VILAVOX (SALVADOR DA BAÍA/ 
BRASIL) 
[PERFORMANCE]
Medeia é vista por nós como a fundação de uma exclusão fundamental: a 

invisibilização da voz feminina. Sob o nome de “bárbaro”, justifica-se o exílio 

e a divisão do mundo entre civilização e barbárie. A peça vai então revelar 

para o público outras possíveis leituras do mito. É uma montagem que não 

desenvolve propriamente uma história ou um drama no sentido aristotélico 

do termo. A história imposta pelo patriarcado é uma metáfora das mortes que 

as mulheres negras são obrigadas a carregar. Ela serve, aqui, como um mito de 

referência. No tempo passado, presente e futuro, a personagem desconstrói 

o mito para convocar as mulheres à retoma do poder. A ancestralidade e 

a evocação dos cânticos negros de libertação disparam um embate entre 

público e personagem sobre as reflexões levantadas.

60 minutos

M/14 

06 MARÇO | 21H30 | CINETEATRO LOULETANO

‘CASADOS E CANSADOS’ 
PELO GRUPO ENIGMA TEATRO (LUANDA/ ANGOLA) 
[TEATRO]
Numa noite antes da separação um casal passa pelo seu último e mais 

dramático pesadelo. Carolina, uma jovem de princípios que leva uma vida 

aparentememte tranquila e marcada por meras questões domésticas, sente-

-se agastada com a falta de atenção do marido “Dragão”, que leva uma vida 

boémia. Para ambos, o único meio de sobrevivência à angústia da relação é 

entregar-se à vida, transformando assim a história de uma vida modesta num 

fascinante jogo intelectual de gato e rato, onde nem tudo é o que parece.

50 minutos

M/14
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GULLIVER
UM PROJETO DE TIAGO CADETE COM LEONOR CABRAL E BERNARDO DE ALMEIDA

09 A 10 MARÇO
SEG-TER

14H00 (DIAS 9 E 10)
10H00 (DIA 10)

[ESCOLAS] 

60 minutos
M/12
Entrada gratuita  (para a comunidade 
escolar) 

GULLIVER é um dos viajantes mais conhecidos da história do 

romance do século XVIII. As suas aventuras colocam-no na posição 

de um navegador anti-herói, que encontra habitantes minúsculos com 

nomes estranhos. 

Este GULLIVER é uma espécie de VJ que usa o grande arquivo de 

imagens encontradas na internet sobre as interpretações de As 

Viagens de Gulliver, e surge-nos como uma inteligência artificial 

que vem do futuro e que utiliza os meios digitais para contar a sua 

história e aceder criativamente à memória coletiva, isto através de 

documentos, imagens e sons construídos nos últimos quase 300 

anos.

Em GULLIVER pretende-se pensar criativamente o uso das imagens 

digitais que fazem parte do universo das crianças, abordando temas 

fundamentais dos dias de hoje como o colonialismo, a migração – o 

lugar do viajante. Tudo isto com a ajuda de uma projeção em vídeo 

que funcionará como um grande ecrã tátil em palco e que será 

fundamental para a interatividade do espetáculo.

GULLIVER é um projeto para o público infanto-juvenil, que se 

desdobra entre a criação de um peça de teatro e um conjunto de 

oficinas pedagógicas.

teatro

Direção e vídeo: Tiago Cadete  
Interpretação: Bernardo de Almeida e 
Leonor Cabral / Apoio ao vídeo: Felipe 
Drehmer / Figurinos: Carlota Lagido  
Desenho de luz: Rui Monteiro / Direção 
técnica: Nuno Patinho / Assessoria de 
imprensa: Mafalda Simões / Fotografia: 
Alípio Padilha / Produtor: Sérgio 
Azevedo / Uma produção CoPacabana 
com coprodução Culturgest / Apoio: 
República Portuguesa – Ministério da 
Cultura / Direção-Geral das Artes

CINETEATRO LOULETANO
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CONCERTO PEDAGÓGICO
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 
MIGUEL SEPÚLVEDA, MAESTRO CONVIDADO

11 MARÇO
QUA

10H30

[ESCOLAS]

45 minutos
Reservado ao público escolar 
Entrada gratuita 

A Orquestra Clássica do Sul é uma 
estrutura financiada por República 
Portuguesa – Ministério da Cultura / 
Direção-Geral das Artes e, entre outros 
parceiros, pelo Município de Loulé

música

Nos Concertos Pedagógicos a Orquestra Clássica do Sul convida 

alunos e professores para uma aula diferente… A habitual sala de 

aula é substituída por uma sala de espetáculos na qual o Maestro e os 

Músicos ocupam o lugar do professor.

Sob o formato de concerto comentado, estes eventos apresentam 

um programa especialmente preparado para o público infanto-juvenil 

e neles são reveladas algumas curiosidades sobre a Música Clássica 

para despertar o interesse dos mais pequenos.

CINETEATRO LOULETANO
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RUI HORTA 

12 MARÇO
QUI

21H00

90 minutos
M/12
Entrada gratuita

Continuando a apostar na dimensão do pensamento e do debate em 

torno da Cultura e, mais concretamente, das artes performativas, 

o prestigiado coreógrafo Rui Horta é o senhor que se segue nestas 

conversas informais em ambiente intimista. 

Coreógrafo e bailarino conceituado nacional e internacionalmente, 

o inquietante convidado abordará inevitavelmente a temática 

da Dança, dos seus velhos e novos caminhos, dos seus múltiplos 

diálogos e cruzamentos transdisciplinares, e ainda o papel d’O 

Espaço do Tempo enquanto lugar referencial de criação e apoio aos 

artistas a partir do interior do país. Esta estrutura, criada por Rui 

Horta em 2000 em Montemor-o-Novo, afirmou-se já como um centro 

multidisciplinar de pesquisa e criação absolutamente incontornável 

no panorama nacional. 

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

conversas à quinta

CINETEATRO LOULETANO
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14 MARÇO
SÁB

15H30

180 minutos
M/12
Entrada gratuita 

O Ciclo Pina Bausch é uma pequena homenagem a uma das maiores 

coreógrafas e bailarinas do século XX, que compreende Nelken Line, 

um workshop que resultará numa performance pelos participantes 

no mesmo em espaço público, uma conversa com Raphaëlle Delaunay, 

uma das suas ex-bailarinas, e a apresentação do vídeo “Pina” de Wim 

Wenders, da “Sagração da Primavera” e de outras obras marcantes 

desta coreógrafa.

dança

Organização: DeVIR/CAPa – estrutura 
financiada por República Portuguesa 
- Ministério da Cultura / Direção-Geral 
das Artes / Iniciativa cofinanciada por 
365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Município de Loulé

VI FESTIVAL ENCONTROS DO DEVIR – RESGATE

CICLO PINA BAUSCH 

www.encontrosdodevir.com

PALÁCIO GAMA LOBO
(SEDE DO PROJETO LOULÉ
CRIATIVO)

every day counts



80 81

DEBOUT !
RAPHAËLLE DELAUNAY (FRANÇA)

Debout ! – uma forma elegante de resgatar memórias.

O trabalho de Raphaëlle Delaunay, ex-bailarina do Tanztheater 

Wuppertal, surge nesta edição dos encontros do DeVIR integrado 

numa pequena homenagem a um dos vultos maiores da dança 

contemporânea europeia do séc. XX: Pina Bausch. Nesta criação 

existem claras referências ao seu trabalho com esta coreógrafa 

enquanto sua intérprete. Delaunay mistura a sua experiência íntima 

com a grande história da dança e surpreende-nos pela sua presença 

frágil e inabalável.

Concepção e interpretação: Raphaëlle Delaunay / Som: Pierre Boscheron  
Luzes: Maël Guiblin / Aconselhamento artístico: Herman Diephuis  
Agradecimentos: Foued Kadid alias AIS, Babson Baba Sy

14 MARÇO
SÁB

21H00 E 22H30* 

75 minutos (com intervalo)
M/12
5 € (sem descontos aplicáveis)**

dança

Organização: DeVIR/CAPa – estrutura 
financiada por República Portuguesa 
- Ministério da Cultura / Direção-Geral 
das Artes / Iniciativa cofinanciada por 
365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Município de Loulé

VI FESTIVAL ENCONTROS DO DEVIR – RESGATE

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA
DEBOUT ! 

*Será disponibilizado um autocarro (gratuito) para transporte dos 
espetadores entre o Cineteatro Louletano e o Convento de Santo António, 
com partida do Cineteatro às 21h00 e regresso ao mesmo após o final da 
primeira criação (La Consagración de la Primavera) para depois se assistir ao 
segundo espetáculo (Debout !) às 22h30.
**O mesmo ingresso permite aceder aos dois espetáculos desta noite.

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA 
ROGER BERNAT (ESPANHA)
“Uma energia furiosamente contagiante. (…) um ato quase político 

de Roger Bernat.” 

Élise Ternat, Les Trois Coups.com (França)

A melhor forma de entender e sentir uma obra é interpretá-la.

A versão da “Sagração da Primavera” do premiado criador espanhol 

Roger Bernat (Premi Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals e Premis de 

la Crítica 2017) é, acima de tudo, uma forma inteligente de resgatar 

uma obra. É mais do que uma surpresa, constitui um desafio, uma 

experiência única para os espetadores que são guiados por uma 

gravação áudio, seguindo as indicações que lhes são transmitidas 

através de auscultadores individuais. Nesta versão não há público, 

todos são intérpretes. 

Música: Igor Stravinsky / Criação cénica: Roger Bernat a partir da 
coreografia de Pina Bausch / Em colaboração com: Txalo Toloza, María, 
Villalonga, Ray Garduño, José-Manuel López Velarde, Tomás Alzogaray, 
Brenda Vargas, Diana Cardona, Annel Estrada y Viani Salinas / Direção 
técnica: Txalo Toloza / Engenheiro de som: Rodrigo Espinosa / Edição: 
Juan Cristóbal Saavedra Vial / Desenho de imagem: Marie-Klara González  
Coordenação: Helena Febrés / Produção executiva México: Alicia Laguna  
Assistentes de produção México: Antígona González, Mariana Toledo  
Condutor: Don Moisés www.encontrosdodevir.com

CINETEATRO LOULETANO

CONVENTO DE SANTO 
ANTÓNIO

every day counts

APRESENTAÇÃO DO 
RESULTADO DOS 
WORKSHOPS NELKEN 
LINE 
(CICLO PINA BAUSCH)
Trata-se de uma homenagem mundial 
a Pina Bausch, uma ação dirigida à 
comunidade aproveitando paisagens 
urbanas e rurais, transformando-as 
em cenários para uma criação icónica 
que faz parte da história da dança 
contemporânea europeia. “Primavera, 
Verão, Outono, Inverno” é uma 
sequência de movimento com passos 
repetitivos e gestos sincronizados 
que os intérpretes realizam formando 
uma longa linha que se desloca quase 
infinitamente.
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HUMAN XXI – BIENAL DO HUMANISMO 
DE LOULÉ 
NOVA INTELIGÊNCIA
JOÃO LOPES (A CONFIRMAR)

15 MARÇO
DOM

16H00

180 minutos 
Público em geral 
Entrada gratuita 

cinema 
debate

No dia em que perfazem 90 anos sobre a pré-inauguração do 

Cineteatro – recorde-se que em 1930 este equipamento, então 

pertencente à Sociedade Teatral Louletana, começou por abrir as 

suas portas durante uma semana exibindo cinema (entre 15 e 23 de 

março) –, recupera-se essa memória inicial ligada à sétima arte mas 

agora com um visionamento e debate em torno da temática da Nova 

Inteligência, no âmbito da Human XXI – Bienal do Humanismo de 

Loulé. 

O tema é de grande atualidade e concita a preocupação de todos, 

dado que se está precisamente em face de uma iminente mudança 

do conceito do Humano, pois pela primeira vez o natural e o artificial, 

criado pelo homem, pode ajudar mas também pode desfigurar a 

Humanidade, tal como a conhecemos. 

A Bienal do Humanismo, dirigida pelo Dr. Carlos Albino e cuja primeira 

edição tem precisamente como mote a Nova Inteligência, pretende 

pensar as sua implicações em áreas como a Criatividade, a Economia, 

a Ciência, a Comunicação ou o Ambiente e refletir sobre os efeitos 

diretos e inevitáveis que terá no país e no mundo.

Estes são os desígnios a que se propõe a primeira edição de um 

programa de bienais centrada no Humanismo, um dos valores de que 

a Europa é portadora e cuja programação se estenderá pela década 

de 2020 a 2030. 

CINETEATRO LOULETANO
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CENÁRIOS
XV MOSTRA DE TEATRO DE LOULÉ

17 A 22 MARÇO 
TER-DOM

Público em geral 
5 € [por espetáculo]

teatro

Os Cenários são uma iniciativa do Município de Loulé que pretende 

promover o teatro junto de vários públicos e, simultaneamente, 

incentivar os grupos de teatro amador e profissional do concelho 

a prosseguirem o seu trabalho através da atribuição de uma Bolsa 

de Apoio ao Teatro e da disponibilização quer de uma componente 

formativa para os mesmos quer de condições efetivas para a 

circulação das suas criações. 

Os espetáculos a apresentar pelas várias companhias participantes 

– criações originais concebidas especificamente para a sua estreia 

nesta Mostra – têm lugar no Cineteatro e em vários espaços das 

freguesias do concelho (e, no caso das estruturas profissionais, 

inclusivamente noutros teatros algarvios), disseminando e 

descentralizando assim a oferta cultural no sentido da criação de 

novos públicos e de consolidação dos já habituais seguidores da 

prática teatral. 

VER PROGRAMA ESPECÍFICO 

CINETEATRO LOULETANO
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UMA PRODUÇÃO 
CINETEATRO LOULETANO
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CONCERTO PROMENADE
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 
ÉLIO LEAL, MAESTRO CONVIDADO

22 MARÇO
DOM

11H30

50 minutos
M/3
5 €

música

Em 2020 o Cineteatro Louletano recebe o ciclo de Concertos 

Promenade, uma viagem musical na qual toda a família é convidada a 

descobrir curiosidades surpreendentes sobre a Música Clássica!

Com um formato diferente, estes concertos têm uma forte 

componente pedagógica e cada obra é apresentada por um narrador 

que faz uma breve introdução explicativa. 

Para incentivar a presença dos mais pequenos, a organização 

promove um passatempo ao longo de todo o ciclo e que culmina, no 

último concerto, com o sorteio de prémios!

A Orquestra Clássica do Sul é uma 
estrutura financiada por República 
Portuguesa – Ministério da Cultura / 
Direção-Geral das Artes e, entre outros 
parceiros, pelo Município de Loulé

CINETEATRO LOULETANO
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SOM RISCADO
FESTIVAL DE MÚSICA E IMAGEM DE LOULÉ (5.ª EDIÇÃO)

26 A 29 MARÇO 
QUI-DOM

Público em geral 

multidisciplinar

O Som Riscado é um festival com um conceito artístico único no seu 

género a sul do país, o qual fomenta cruzamentos e diálogos criativos 

entre a música de cariz experimental e o(s) universo(s) da imagem e 

das artes visuais (desenho, fotografia, cinema, arte digital/imagem 

animada, etc.), bem como abordagens exploratórias em torno da arte 

sonora.

 

Em 2020 o festival celebra a sua 5.ª edição, procurando consolidar o 

seu conceito e principais linhas programáticas com a apresentação 

de concertos e performances, exposições e instalações interativas, 

e apostando, à imagem dos últimos anos, num envolvimento 

estreito da comunidade escolar (ensino secundário regular, cursos 

profissionais e licenciaturas nestas áreas) e na realização de 

encomendas que juntem artistas que nunca trabalharam juntos, 

sempre que possível atentando na realidade do território louletano. 

Privilegia-se, mais uma vez, o reforço das propostas 

interdisciplinares dirigidas aos mais pequenos e famílias, 

continuando também um forte investimento na dimensão formativa. 

A atenção crescente conferida à mediação artística continuará a ser 

uma tónica, visando aproximar gradualmente diferentes franjas de 

público destas linguagens e abordagens de cariz mais alternativo e 

menos ligadas à esfera do mainstream.   

Tendo o Cineteatro Louletano como epicentro, o Som Riscado 

envolve vários espaços da cidade nas suas atividades, bem como 

diversos parceiros institucionais do concelho e da região.VER PROGRAMA ESPECÍFICO

CINETEATRO LOULETANO

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA

ESCOLA SECUNDÁRIA
DE LOULÉ

PALÁCIO GAMA LOBO

UMA PRODUÇÃO 
CINETEATRO LOULETANO
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03 ABRIL 
SEX

21H30

70 minutos
M/12
5 € (sem descontos aplicáveis)

dança

Organização: DeVIR/CAPa – estrutura 
financiada por República Portuguesa 
- Ministério da Cultura / Direção-Geral 
das Artes / Iniciativa cofinanciada por 
365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Município de Loulé

VI FESTIVAL ENCONTROS DO DEVIR – RESGATE

BEAUTIFUL ME

BEAUTIFUL ME 
GREGORY MAQOMA (ÁFRICA DO SUL)
Gauteng MEC Awards 2007 – Melhor coreografia e melhor 

performance 

Dance Manyano Awards 2011 – Melhor coreógrafo da década

“Beautiful Me” é dança, é ritmo, é festa, é África. 

Foi considerado pela crítica nacional um dos dez melhores 

espetáculos de 2008, ano em que foi apresentado pela primeira vez 

no nosso país tanto em Faro como na Culturgest (Lisboa), integrado 

na programação da última edição de “a sul” Festival internacional de 

Dança Contemporânea, uma organização da DeVIR. 

Doze anos depois, resgatamos este solo do coreógrafo sul-africano 

Gregory Maqoma, nome de referência da dança contemporânea 

africana com reconhecimento internacional (Chevalier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres – Governo Francês 2017). Este contagiante 

trabalho teve o contributo de três distintos coreógrafos africanos: 

Akram Khan, Linyekula e Mantsoe (estes dois últimos criadores 

integraram os encontros do DeVIR em 2016 e 2017). Em palco quatro 

músicos africanos interpretam ao vivo uma música vibrante que 

invade as plateias e a dança acontece.

Este evento contará ainda com a leitura de um texto inédito de João 

Tordo, em resposta a uma encomenda de criação dos encontros do 

DeVIR (resgate), com ilustração em tempo real.

Coreografia e interpretação: Gregory Maqoma / Música: Poorvi Bahana, 
Bongani Kunene, Thapelo “Mustapha” Kutoane e Isaac MoleleKoa / Com 
colaboração de Akram Khan, Faustin Linyekula e Vincent Mantose  
Produção: Gerard Bester / Texto: Wole Soyinka / Técnico: David Hlatshwayo  
Figurinos: Sun Goddess / Coprodução Centre National de la Danse – Pantin, 
The Akram Khan Charity Trust (AKCT),Vuyani Dance Theatre, FNB Dance 
Umbrella

www.encontrosdodevir.com

CINETEATRO LOULETANO

every day counts
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IV FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TROMPETE DO ALGARVE

03 A 04 ABRIL
SEX-SÁB

75 minutos 
M/6
5 € (sem descontos aplicáveis) 
Lotação limitada 

Após um interregno de um ano em 2019, o Festival Internacional 

de Trompete do Algarve (FITA) regressa com imagem renovada 

para a sua 4.ª edição nos dias 3 e 4 de abril de 2020, desta feita na 

cidade de Loulé, contemplando várias atividades vocacionadas para 

o Trompete e a sua prática tais como: masterclasses, workshops, 

concertos, conferências, debates e exposições. 

Na presente edição, o FITA apostará em artistas nacionais e 

internacionais, contando para esse efeito com a presença de músicos 

de renome mundial. Alguns dos convidados já confirmados são os 

mundialmente aclamados SEPTURA, septeto de metais britânico que 

junta os solistas das principais orquestras de Londres para redefinir 

a Música de Câmara para metais através da única e expressiva 

sonoridade do septeto de metais, representado pedagogicamente 

pelos membros trompetistas Huw Morgan e Simon Cox nas 

masterclasses do FITA. Junta-se também a este festival o versátil, 

emergente e talentoso trompetista de jazz português Luís Cunha, 

acompanhado pelo seu quinteto, entre outros artistas a anunciar.   

música

Organização: Casa da Cultura de Loulé 
Coorganização: Conservatório de 
Música de Loulé – Francisco Rosado  
Direção artística: João Mogo

Os principais objetivos do festival passam por contribuir para a 

formação e valorização dos alunos de Trompete das escolas de 

música portuguesas, fomentar a troca de experiências musicais e 

pedagógicas entre os participantes, bem como projetar a cidade de 

Loulé para o exterior, tornando-a num ponto de confluência entre 

trompetistas e num lugar de encontro de jovens músicos oriundos de 

todo o país.  

 

O FITA é um evento com um formato único e pioneiro na região 

algarvia, juntando profissionais nacionais e estrangeiros de vários 

agrupamentos e orquestras, bem como alunos oriundos de todo o 

país e do estrangeiro, para partilhar conhecimentos, boa disposição e 

celebrar este tão nobre instrumento, o Trompete!

VER PROGRAMA ESPECÍFICO 

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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SOBERANA, MÃE SOBERANA DE LOULÉ 
UMA CRIAÇÃO DE ANA LÁZARO E RICARDO NEVES-NEVES 

10 A 11 ABRIL 
SEX-SÁB

16H00 E 21H30

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

Depois de “A Freguesia”, com dramaturgia e encenação de Ricardo 

Neves-Neves (em 2017), espetáculo que encerrou o programa 

comemorativo dos 100 anos da Freguesia de Quarteira, o Cineteatro 

dirigiu um novo convite ao Teatro do Eléctrico para a criação de um 

espetáculo a partir de uma temática do concelho de Loulé, a Mãe 

Soberana, o qual estreou a 21 de junho de 2019.

“Soberana” é um espetáculo com texto de Ana Lázaro, encenação 

de Ricardo Neves-Neves e direção musical de Rita Nunes, sobre 

a história e o culto da Mãe Soberana de Loulé, que é celebrada 

anualmente no dia de Páscoa (Festa Pequena) e duas semanas depois 

(Festa Grande).

Assim que comecei a pesquisar sobre a Mãe Soberana percebi que, 

mais do que uma manifestação religiosa, cultural e histórica, esta 

é, tal como o vínculo genético e intrínseco que liga a Mãe com o seu 

filho, parte de um corpo coletivo, da identidade de um povo.

A filiação dos Louletanos à sua Mãe perde-se no tempo e no espaço, 

está arreigada no sangue, nos ciclos das estações, na luta diária, na 

alegria e na dor que vivem, sob uma ligação íntima impar de proteção 

e cumplicidade. Numa relação de afeto profundamente divina, e 

simultaneamente profundamente humana. E como um culto vivo que 

é, ele próprio – organismo. Cresce, transforma-se e revitaliza-se no 

corpo dos seus portadores.

teatro

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

Daí o desafio e o risco de escrever sobre Ela. Porque quando 

se escreve sobre a Soberana, escreve-se afinal sobre todos os 

Louletanos, sobre as duas vidas e o seu passado, sobre as suas 

esperanças e memórias. E isso é uma tarefa infindável. Por 

isso, naquilo que me é permitido, visitei episódios da Mãe e dos 

seus filhos, tentei auscultar como se entranham numa vibração 

extra-humana, que vai para além do corpo, da voz e dos registos 

documentais. Como uma música sem dono, mas que todos 

conhecem. E resta-me esperar que esta seja uma canção que ressoe 

com carinho na alma daqueles que, numa linguagem inexplicável, 

vivem diariamente o Amor da Mãe Soberana.

Ana Lázaro

CINETEATRO LOULETANO

UMA ENCOMENDA
CINETEATRO LOULETANO

REPOSIÇÃO
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Nuno Catarino nasceu em Esposende em 1979. Licenciou-se 

em Publicidade e Marketing (ESCS), com pós-graduação em 

Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação (ISCTE-

-IUL). Tem desenvolvido um trabalho de escrita sobre música, 

com enfoque particular na crítica de jazz. Em 2003 criou 

o primeiro blog português sobre jazz, A Forma do Jazz, e 

colabora com o site Bodyspace (desde 2005) e com a revista/

/site Jazz.pt (desde 2006), publicando críticas de discos, 

entrevistas e reportagens de concertos. Colabora com o jornal 

Público desde 2007, publicando regularmente críticas no 

suplemento “Ípsilon”. Em paralelo, colabora na comunicação da 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima desde 2007. 

NUNO CATARINO E MÁRCIA LESSA 

16 ABRIL 
QUI

21H00

90 minutos
M/12
Entrada gratuita

No século XXI e, particularmente, nesta década de 2010 

testemunhámos o surgimento de uma novíssima geração de jovens 

músicos que propõem novas ideias e novos caminhos para o jazz. 

O livro Improvisando – a nova geração do jazz português, de 

Nuno Catarino (crítico de jazz) e Márcia Lessa (fotógrafa), reúne 

entrevistas a 14 músicos que são representantes desta nova vaga: 

Ricardo Toscano, João Hasselberg, André Santos, Rita Maria, 

Desidério Lázaro, Pedro Branco, João Barradas, Gabriel Ferrandini, 

Sara Serpa, Luís Figueiredo, César Cardoso, Susana Santos Silva, 

João Mortágua e Pedro Melo Alves. 

O livro tem edição do Hot Clube de Portugal e é complementado com 

uma lista de discos essenciais de jazz português do século XXI, uma 

seleção de pistas de audição para quem queira descobrir ou conhecer 

melhor o jazz e as músicas improvisadas que se fazem em Portugal.

conversas à quinta

Márcia Lessa nasceu no Porto em 1979. Licenciou-se em 

Tecnologias da Comunicação Audiovisual (ESMAE), com 

especialização em Fotografia, e desde 2002 que mantém 

uma atividade profissional relacionada com a imagem. 

Esteve ligada ao fotojornalismo, tendo passado pelo 

Jornal de Notícias e Correio da Manhã. O registo das artes 

performativas tem ocupado um lugar de destaque no seu 

percurso, tendo colaborado com diversas companhias 

de teatro e vários músicos nacionais e internacionais. Foi 

fotógrafa no Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) até 2007. 

Tem colaborado com a Fundação Calouste Gulbenkian, na área 

da fotografia e do vídeo, desde 2010.

CINETEATRO LOULETANO
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18 ABRIL 
SÁB

21H30

65 minutos (com intervalo)
M/12
5 € (sem descontos aplicáveis)*

dança

Organização: DeVIR/CAPa – estrutura 
financiada por República Portuguesa 
- Ministério da Cultura / Direção-Geral 
das Artes / Iniciativa cofinanciada por 
365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Município de Loulé

VI FESTIVAL ENCONTROS DO DEVIR – RESGATE

ENTRE CONTENÇÕES
O REI NO EXÍLIO 

*O mesmo ingresso permite aceder 
aos dois espetáculos desta noite. 

ENTRE CONTENÇÕES 
EDUARDO FUKUSHIMA (BRASIL)
Este solo de Eduardo Fukushima tornou-se num trabalho icónico de 

um dos nomes mais destacados/premiados coreógrafos da dança 

contemporânea brasileira. Desde a sua criação, tem vindo a ser 

apresentado ininterruptamente, o que se justifica pela qualidade, 

simplicidade e verdade que nos transmite. Resultou de uma pesquisa 

de linguagem muito pessoal, um vocabulário simples e cru que joga 

com a desarmonia e o confronto.

Direção, criação e apresentação: Eduardo Fukushima / Orientação no 
processo de criação: Key Sawao, Ricardo Iazzetta e Daniel Fagundes  
Assistência artística geral: Hideki Matsuka, Beatriz Sano e Julia Rocha  
Diretor técnico de montagem: Igor Sane / Iluminação: Igor Sane e Eduardo 
Fukushima / Fotos: Inês Correa / Entre Contenções- pesquisa desenvolvida 
pelo projeto 10 solos e reverberações 2008, núcleo Key Zetta e Cia prêmio 
Funarte Klauss Vianna

O REI NO EXÍLIO — REMAKE
FRANCISCO CAMACHO (PORTUGAL)
“O Rei no Exílio – Remake” é a recriação, o resgate 

de um solo marcante da dança contemporânea 

portuguesa, que se centra na figura de D. Manuel II, o 

último Rei de Portugal, exilado em Inglaterra em 1910. 

É um retrato dum certo Portugal, por vezes irónico, 

por vezes controverso, onde a solidão é permanente. É 

um universo grotesco, obscuro, sensual que justapõe 

a intimidade, os vícios do coreógrafo/intérprete 

e a figura iconográfica do Rei. Passado e presente 

confundem-se numa personagem, que vive distintas 

histórias centradas em gestos e ações simbólicas do 

quotidiano masculino.

Coreografia e interpretação: Francisco Camacho  
Consultadoria de voz e interpretação: Fernanda Lapa  
Figurinista e assistente de ensaios: Carlota Lagido / Cenário: 
Philip Cabau / Desenho de luz e direção técnica: Frank 
Laubenheimer / Banda sonora: Carlos Zíngaro, Ruy Coelho, 
Natália de Andrade, Nick Cave / Textos: D. Manuel II, António 
Cabral, Francisco Camacho / Produção: Eira

www.encontrosdodevir.com

CINETEATRO LOULETANO

every day counts
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CONCERTO PROMENADE
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 
ÉLIO LEAL, MAESTRO CONVIDADO

19 ABRIL 
DOM

11H30

50 minutos
M/3
5 €

A Orquestra Clássica do Sul é uma 
estrutura financiada por República 
Portuguesa – Ministério da Cultura  
Direção-Geral das Artes e, entre outros 
parceiros, pelo Município de Loulé

música

Em 2020 o Cineteatro Louletano recebe o ciclo de Concertos 

Promenade, uma viagem musical na qual toda a família é convidada a 

descobrir curiosidades surpreendentes sobre a Música Clássica!

Com um formato diferente, estes concertos têm uma forte 

componente pedagógica e cada obra é apresentada por um narrador 

que faz uma breve introdução explicativa. 

Para incentivar a presença dos mais pequenos, a organização 

promove um passatempo ao longo de todo o ciclo e que culmina, no 

último concerto, com o sorteio de prémios!

90.º ANIVERSÁRIO DO CINETEATRO 

CINETEATRO LOULETANO
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BACK TO VINTAGE MATINÉE
ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE 

19 ABRIL 
DOM

18H00

120 minutos (aprox.)
Público em geral 
Entrada gratuita 
Lotação limitada

dança 
música 

Há precisamente 90 anos era inaugurado o Cineteatro Louletano 

com a prestigiada Companhia Teatral, da singular atriz Ilda Stichini, 

de quem a imprensa da época dizia ser “a mais radiante mocidade, a 

mais espontânea frescura da cena portuguesa”. 

E hoje, que melhor forma de preservar e celebrar essa frescura 

descontraída e essa energia cativante do que – como tem sido tantas 

vezes apanágio deste espaço cultural – trazer o público para o palco, 

este lugar de todos e para todos onde o convívio e a partilha ganham 

uma magia tão especial? 

O desafio é reviver, com a participação especial da contagiante 

Orquestra de Jazz do Algarve, aquele ambiente fantástico dos bailes 

de salão dos anos 30, 40, 50 e 60 do século passado. Pina Bausch, a 

incontornável coreógrafa alemã, disse um dia que se a Humanidade 

não dançasse estaria perdida. Como não concordar com ela? 

Do jazz ao swing, do cha cha cha ao rock, muitos são os ritmos que 

vão pintar esta viagem musical numa matinée para mais tarde 

recordar. É um momento diferente, para desfrutar com os familiares 

e amigos, onde não há idades, e para vir brindar com toda a equipa a 

este aniversário que se quer dançante!

90.º ANIVERSÁRIO DO CINETEATRO 

CINETEATRO LOULETANO

UMA ENCOMENDA
CINETEATRO LOULETANO
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FAKE NEWS
LUÍS OSÓRIO, VIRIATO SOROMENHO-MARQUES, CARLOS ALBINO E ROSA VELOSO 

CICLO IMPLIKAÇÃO #2

20 ABRIL 
SEG

18H00

120 minutos (aprox.)
M/12
Entrada gratuita
Lotação limitada 

Depois da temática europeia em fevereiro, segue-se agora a 

problemática das Fake News, das fronteiras entre a verdade 

e a mentira, seus limites, e das dimensões ética e política da 

comunicação. Com moderação do jornalista e escritor Luís Osório, 

este debate conta com a participação da jornalista Rosa Veloso, do 

professor Viriato Soromenho-Marques e de Carlos Albino, diretor da 

Bienal do Humanismo de Loulé. 

Num tempo em que a expressão “fake news” parece servir para 

categorizar muito do que se diz e escreve, não é de somenos 

importância refletir sobre o termo e seu significado. E aqui é 

inevitável falar do papel do jornalismo na atualidade e da sua 

função, mais premente do que nunca, de verificação de factos e de 

desmascaramento de mecanismos de desinformação que já não 

estão associados apenas ao universo da política e às estratégias 

propagandísticas de cariz ideológico. No epicentro de muitas fake 

news residem motivações económicas e práticas comerciais que 

foram potenciadas pela internet e que hoje adquiriram um grande 

poder viral apelando, de forma muito veloz e ostensiva, ao domínio 

emocional do leitor/espetador e levando a que os seus destinatários 

consumam o material “noticioso” sem validar a veracidade do seu 

conteúdo. 

Debate

Quer seja com o objetivo de legitimar um ponto de vista, quer de 

atingir negativamente uma pessoa ou grupo (em regra figuras 

públicas, mas não só), as fake news – que registaram uma maior 

visibilidade a partir de 2016 nos Estados Unidos – sempre estiveram, 

no fundo, presentes ao longo da história, mas agora com as 

consequentes mudanças trazidas pela época contemporânea: a 

nomenclatura, o meio utilizado para divulgação e o potencial de 

persuasão que o material falso ganhou exponencialmente nos 

últimos anos.

A escolha, no âmbito do ciclo Implikação, desta temática e este 

debate-reflexão surgem assim no sentido de identificar e clarificar 

o conceito, enquadrando-o no atual ecossistema mediático 

contemporâneo. Somam-se ainda oficinas nas escolas para o ensino 

secundário, visionamento de filmes e apresentação, em estreia a sul, 

da peça “Fake”, de Inês Barahona & Miguel Fragata, nesta mesma 

semana focada em falar da mentira para pensar a(s) verdade(s).

Paulo Pires, programador 

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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FAKE AKA MENTIRA
VERA MOUTINHO COM INÊS BARAHONA E MIGUEL FRAGATA 

CICLO IMPLIKAÇÃO #2

21 A 23 ABRIL 
TER-QUI

10H00 E 14H00

120 minutos 
M/15
Entrada gratuita (reservado à 
comunidade escolar) 
Lotação limitada 

Esta semana temática dedicada às Fake News apresenta várias 

atividades de formação e mediação que visam também, em 

particular, o envolvimento da comunidade escolar do concelho 

(ao nível do ensino secundário) nesta problemática. Em contexto 

de sala de aula vão realizar-se seis oficinas de sensibilização para 

a desinformação orientadas pela jornalista Vera Moutinho com 

os criadores Inês Barahona e Miguel Fragata, em que, a partir de 

exemplos de fake news amplamente difundidas, será demonstrado 

como através de fact checking se consegue desmascarar uma 

mentira. 

Vera Moutinho é formada em Jornalismo pela Escola Superior de 
Comunicação Social (ESCS) e faz parte da primeira geração de jornalistas 
multimédia em Portugal. Passou pela TSF, Sapo Noticias e é jornalista 
multimédia no Público desde 2013. Leciona na ESCS os ateliês de Jornalismo 
Multiplataforma e Jornalismo Multimédia.

oficina

ESCOLA SECUNDÁRIA 
DE LOULÉ
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OFICINA FAKE AKA MENTIRA 
22 ABR | 18H00 ÀS 20H00 
AUDITÓRIO DO SOLAR DA MÚSICA NOVA 
Para público em geral e profissionais da área

Requer inscrição prévia, limitada (gratuita): 

cinereservas@cm-loule.pt / 289414604
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QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ
TRIBUTO A CHICO BUARQUE 

21 ABRIL
TER

21H30

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

música

“Quem te viu, quem te vê” é a merecida homenagem a Chico Buarque 

de Hollanda, um ícone da Música Popular Brasileira, interpretada 

pelos prestigiados artistas Marcus Lima (voz e violão) e Thaís Motta 

(voz), que apresentam neste concerto, em exclusivo a sul do país – e 

nas vésperas da vinda do homenageado a Lisboa, a 25 de abril, para 

receber o Prémio Camões –, um repertório dedicado aos grandes 

clássicos de Buarque. 

Assim como Chico Buarque, que despontou para o mundo artístico na 

década de 60 do século passado participando nos célebres Festi-

vais da Canção que mobilizavam plateias e estádios, Marcus Lima 

também é conhecido pelas suas presenças em festivais musicais, dos 

quais venceu alguns com o seu trabalho autoral. O cantor, compositor 

e violonista tornou-se respeitado pela qualidade inovadora do seu 

repertório e pela sua interpretação vocal, registando já 23 anos de 

carreira com diversos discos editados e composição de canções para 

cinema.

A cantora e compositora carioca Thaís Motta é dona de um estilo 

consistente e maleável que já a levou a gravar com os mais variados 

projetos e em contextos muito diversificados, marcando presença 

em prestigiados festivais de Jazz. Além de intérprete, possui forma-

ção em Teatro e Dança e colaborou em importantes musicais. É con-

siderada pela crítica musical especializada como uma das grandes 

intérpretes da obra de Chico Buarque.

Interpretação: Marcus Lima e Thais Motta / Direção do espetáculo: João 
Carino / Roteiro: João Carino e Marcos Gomes / Conceção do projeto: Marcos 
Gomes / Direção musical e arranjos: Cristovão Bastos / Produção executiva: 
Luiza Carino / Realização: Instituto Memória Musical Brasileira (IMMUB)

CINETEATRO LOULETANO
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FALAR VERDADE A MENTIR
JOGO DE CENA

CICLO IMPLIKAÇÃO #2

22 ABRIL 
QUA

21H00

105 minutos
M/12
Entrada gratuita 
Lotação limitada 

Jogo de Cena é um documentário premiado do realizador brasileiro 

Eduardo Coutinho (1933-2014) que veio a público em 2007. A partir de 

uma recolha de histórias de vida de 83 mulheres, e da sua posterior 

interpretação por atrizes profissionais, o filme explora e baralha de 

forma muito hábil e inquietante as fronteiras e ambiguidades entre a 

verdade e a ficção, destilando dúvidas sobre a imagem documental, 

supostamente verídica, e questionando a noção de verdadeiro, 

autêntico e espontâneo, tão comumente associada ao documentário.

 

Este é um documentário – impuro, já que incorpora atrizes – que 

tematiza aquilo que se diz das personagens de um documentário. O 

que está em discussão é o caráter da representação. Representar 

está ligado a brincar, jogar – o que aparece claramente em línguas 

como o inglês (to play), o francês (jouer) e o alemão (spielen).

Fala-se do aspeto verdadeiro, natural, autêntico das personagens, 

ao mesmo tempo que críticos mais agudos reconhecem quanto de 

teatro, ou de performance, há nelas, acentuados pelo efeito-

-câmara. E a memória está sempre no presente, por isso é feita de 

esquecimento e invenção.

Neste filme, o jogo a ser jogado inclui pelo menos três camadas de 

representação: primeiro, personagens reais falam da sua própria 

vida; segundo, estas personagens tornam-se modelos a desafiar 

atrizes; e, por fim, algumas atrizes jogam o jogo de falar da sua vida 

real.

A aposta do documentário é a de que personagens e atrizes 

escapem dos estereótipos e, de alguma forma, se afirmem como 

sujeitos singulares até ao limite que o jogo permita.

Eduardo Coutinho, realizador 

cinema

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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Encenação: Miguel Fragata / Texto: Inês Barahona e Miguel Fragata 
Com: Anabela Almeida, Carla Galvão, Duarte Guimarães e João Monteiro  
Participação especial: Beatriz Batarda, Sandra Faleiro ou Teresa Madruga  
Interpretação vídeo: Beatriz Batarda, Cirila Bossuet, Isabel Abreu, Madalena 
Almeida, Márcia Breia, Sandra Faleiro, Sílvia Filipe, Teresa Madruga, Miguel 
Fragata, entre outros / Vídeo: Tiago Guedes / Música: Hélder Gonçalves 
Cenografia: Henrique Ralheta / Figurinos: José António Tenente / Desenho 
de luz: Rui Monteiro / Desenho de som: Nelson Carvalho / Direção técnica: 
Cláudia Rodrigues / Operação vídeo: Bernardo Santos, Francisco Romão  
Produção: Formiga Atómica – Clara Antunes e Luna Rebelo / Coprodução: 
TNDMII, TNSJ, Cineteatro Louletano, Formiga Atómica / Apoio à residência 
artística: Centro Cultural de Belém, Polo Cultural das Gaivotas | Boavista, 
Companhia Olga Roriz / Apoio: ETIC – Escola de Tecnologias, Inovação e 
Criação
A Formiga Atómica é uma entidade financiada por República Portuguesa – 
Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes

FAKE
UMA CRIAÇÃO DE INÊS BARAHONA & MIGUEL FRAGATA

CICLO IMPLIKAÇÃO #2

24 ABRIL 
SEX

21H30

100 minutos (aprox.) 
 M/16
10 € / 8 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável 

“Fake” gravita em torno da figura de Norma B.: uma famosa escritora 

de romances policiais. Na sua bibliografia encontra-se um título 

curioso: “Como Assassinar O Seu Marido”, a história de uma mulher 

que, como o próprio nome indica, não termina sem que o seu marido 

seja assassinado. É esse título que lhe traz notoriedade, pela 

circunstância de, alguns anos depois, Norma ser detida, acusada pela 

misteriosa morte do seu próprio marido – um famoso professor de 

culinária. 

Mesmo antes de poder pronunciar-se, Norma é julgada publicamente. 

A sua obra é a prova irrefutável da sua culpa. Os textos escritos por 

si para dar voz às suas personagens, às suas criaturas, são imputados 

à criadora. Os seus movimentos mudos, escrutinados em todas as 

redes sociais. Um súbito close-up sobre a forma como transporta 

um saco de lixo parece dizer tudo, segundo os seus vizinhos. Para a 

imprensa mundial, a autora de um título tão sugestivo só pode ter as 

piores das intenções. A verdade parece evidente, não?

“Fake” explora as tensões entre a verdade e a mentira, informação e 

desinformação, crenças individuais, coletivas e a nossa propensão 

para acreditar nos preconceitos que carregamos. Em “Fake”, o Teatro 

dialoga com o Cinema, numa tentativa de destrinçar a verdade da 

mentira. A câmara faz o papel de um polígrafo implacável, procurando 

distinguir um bom ator de um mau mentiroso, num derradeiro close-

-up.

teatro

CINETEATRO LOULETANO
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TRIO DE JAZZ DE LOULÉ 
COM JORGE PALMA
CICLO O LONGE É AQUI #16

25 ABRIL 
SÁB

21H30

75 minutos (aprox.)
M/6
14 € / 12 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável 

O ciclo “O Longe é Aqui”, que desafia, através da encomenda, 

músicos/projetos da região a apresentar concertos inéditos 

com reconhecidos músicos do panorama nacional, constitui um 

dos vetores centrais da programação do Cineteatro desde 2016, 

tendo-se já realizado 15 espetáculos sob este mote.  

Em 2020, para revisitar o espírito e os valores da revolução 

dos cravos, juntam-se dois nomes que já integraram este ciclo 

musical: Jorge Palma abriu-o em maio de 2016, na altura com 

a Banda Filarmónica Artistas de Minerva; e o Trio de Jazz de 

Loulé partilhou o palco com Pedro Abrunhosa em maio de 

2017. Agora Palma junta-se ao Trio para, numa abordagem 

jazzística, reinventar a 25 de abril grandes canções de diversos 

compositores e intérpretes que marca(ra)m a história da canção 

socialmente engajada.   

música

Composto por João Pedro Coelho (piano), António Quintino (contrabaixo) e 
João Pereira (bateria), o Trio de Jazz de Loulé estreou-se em julho de 2016 no 
encerramento do 21.º Festival de Jazz de Loulé, e foi constituído no âmbito 
de uma iniciativa lançada pela Câmara Municipal de Loulé ao nível da sua 
política cultural, isto após uma seleção, entre várias candidaturas, que teve 
como júri Mário Laginha, Pedro Moreira e Hugo Alves. O Trio de Jazz de 
Loulé é uma novidade no panorama cultural algarvio e pretende cimentar o 
trabalho de duas décadas desenvolvido na área do Jazz em Loulé, permitindo 
quer a constituição de uma oferta regular na área, quer a apresentação 
do agrupamento em contextos nacionais e internacionais promovendo a 
tradição jazzística e a dinâmica cultural ligada ao concelho de Loulé. 

CINETEATRO LOULETANO

UMA ENCOMENDA
CINETEATRO LOULETANO

ESTREIA NACIONAL
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Jorge Palma dispensa apresentações. Com mais de 40 anos de carreira, é 
um nome incontornável do panorama musical português.  A sua obra contém 
canções amplamente transversais com temas como “Frágil”, “Deixa-me Rir”, 
“Dá-me Lume” ou “Encosta-te a mim”, que se tornaram hinos intemporais.
Compositor, poeta, intérprete e exímio pianista, o percurso de vida de Jorge 
Palma observa-se sempre a par da música. Tendo começado a aprender piano 
com seis anos de idade, mais tarde correu a Europa de guitarra em punho 
tocando nas ruas de cidades como Paris e Copenhaga. Terminou o Curso 
Superior de Piano em 1990 e editou vários discos de originais, compondo 
êxitos, somando discos de ouro, tendo atingindo a marca da dupla platina 
com Voo Nocturno. Venceu o prémio José Afonso em 2002 e em 2008 e 2012 
foi o vencedor do Globo de Ouro na categoria de melhor intérprete individual. 
O seu álbum Com Todo o Respeito foi ainda galardoado pela Sociedade 
Portuguesa de Autores com o prémio Pedro Osório. 
O período mais recente da vida de Jorge Palma é marcado por um momento 
de grande atividade no qual se destacam projetos como “Juntos”, em 
que partilha o palco com Sérgio Godinho, e ainda a celebração de discos 
históricos como Bairro do Amor e Só, tendo este último resultado na edição 
de SÓ ao vivo em 2017.
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FÓRUM DE DANÇA INCLUSIVA 
GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA, HENRIQUE AMOEDO E TÂNIA CARVALHO

27 A 28 ABRIL 
SEG-TER

Com a apresentação desta programação temática em Loulé 

lançamos um novo vetor estratégico a nível da oferta regular do 

Cineteatro, centrado na dimensão inclusiva da Dança, o qual se vem 

juntar aos três eixos programáticos que temos vindo a consolidar 

nos últimos anos: as encomendas musicais juntando artistas do 

Algarve com reconhecidas figuras nacionais (ciclo “O Longe é Aqui”); 

a Arte para a Infância, nomeadamente, mas não só, a sua vertente 

formativa; e os diálogos experimentais entre música instrumental e 

imagem, a par das novas abordagens exploratórias à arte sonora, de 

que o festival Som Riscado é o exemplo maior.

Pretendemos criar uma dinâmica alargada, de continuidade, que, 

cruzando Dança e Inclusão, congregue não só as instituições do 

concelho de Loulé e da região que trabalham com pessoas com 

deficiência, como a demais comunidade, não só ao nível das escolas 

como a ligada aos projetos sociais da autarquia desenvolvidos com 

as populações jovem e sénior. 

workshop
palestra
masterclass O reconhecido Grupo Dançando com a Diferença é o nosso parceiro 

associado neste desafio, por ser um exemplo pioneiro a nível 

nacional no trabalho de mudança da imagem social e inclusão 

de pessoas com deficiência na sociedade através da arte de 

dançar. Não obstante as boas práticas já existentes em Portugal, 

crescentes a partir de 2000, ainda há algum caminho a percorrer 

no que concerne à equidade social, nomeadamente na forma de 

participação das pessoas desde o período inicial de formação 

(de modo a que a igualdade de condições durante esse processo 

aproxime todos, gerando diferentes referenciais que contribuirão 

para o desenvolvimento harmónico do próprio grupo), bem como 

a nível da legislação mais específica e do surgimento de projetos 

profissionais que aceitem a participação de pessoas com deficiência 

em igualdade de condições com os demais artistas sem deficiência. 

Este Fórum de Dança Inclusiva inclui um workshop de dança com a 

comunidade, uma palestra e uma masterclass para profissionais da 

área e outros interessados, bem como a apresentação da criação da 

prestigiada coreógrafa Tânia Carvalho para o Grupo Dançando com 

a Diferença. 

Paulo Pires, programador  

CINETEATRO LOULETANO

UMA PRODUÇÃO 
CINETEATRO LOULETANO
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27 ABRIL | 10H00 ÀS 13H00

WORKSHOP 
INTRODUÇÃO À DANÇA 
INCLUSIVA
HENRIQUE AMOEDO
CINETEATRO LOULETANO 
PARA JOVENS, ADULTOS E SENIORES, 
COM E SEM DEFICIÊNCIA, COM E SEM 
EXPERIÊNCIA EM DANÇA
ENTRADA GRATUITA, LIMITADA 
(REQUER INSCRIÇÃO PRÉVIA)

(…) Dançar com o Corpo não apesar do 

corpo (Amoedo:2002) é o desafio que 

Henrique Amoedo lança à população 

de Loulé para que possa, através de 

uma primeira experiência em Dança 

Inclusiva, sentir o efeito libertador da 

dança contemporânea sem quaisquer 

preconceitos.

28 ABRIL | 10H00 ÀS 12H00

PALESTRA 
DANÇA INCLUSIVA: O 
CASO DANÇANDO COM A 
DIFERENÇA
HENRIQUE AMOEDO
CINETEATRO LOULETANO 
PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA 
E OUTROS INTERESSADOS 
ENTRADA GRATUITA, LIMITADA 
(REQUER INSCRIÇÃO PRÉVIA)

Surgindo na Ilha da Madeira, o Dançando 

com a Diferença aparece como projeto 

piloto no ano de 2001 por iniciativa do 

seu atual diretor artístico, Henrique 

Amoedo. Passados 20 anos, esta 

associação e companhia de Dança 

Inclusiva conseguiu instituir-se como 

uma importante referência nacional 

e internacional a nível do trabalho 

artístico, cultural e pedagógico junto 

das populações de jovens e adultos com 

deficiência e não só.

Nesta palestra, onde também haverá 

momentos de interação com o público, 

Henrique Amoedo fará uma viagem ao 

percurso artístico, criativo e estrutural 

do que foi, do que é e quais os objetivos 

desta associação que dirige, não 

deixando de fora um olhar crítico sobre 

si mesmo e o ambiente cultural/artístico 

circundante. Nesta reflexão, a interação 

com o público e as suas experiências 

também auxiliarão na construção deste 

raciocínio.

28 ABRIL | 18H00 ÀS 20H00

MASTERCLASS 
DANÇA INCLUSIVA
HENRIQUE AMOEDO
CINETEATRO LOULETANO 
PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA 
E OUTROS INTERESSADOS 
10 € (REQUER INSCRIÇÃO PRÉVIA, 
LIMITADA) 

Conhecimento e compreensão são 

as bases da masterclass de Henrique 

Amoedo para os profissionais da 

dança e de diferentes áreas das artes 

em Loulé. Conhecer os diferentes 

corpos e movimentos serão elementos 

fundamentais e básicos para a 

compreensão inicial do que é a Dança 

Inclusiva/Amoedo.

©
 Jú

lio
 S

ilv
a 

Ca
st

ro
©

 Jú
lio

 S
ilv

a 
Ca

st
ro



12
2

12
3

Tendo surgido em 2001 na Região Autónoma da Madeira, o Dançando 

com a Diferença é uma companhia profissional de Dança Inclusiva 

que se tem destacado a nível nacional e internacional ao longo 

dos seus 19 anos de atividade. Sob a direção artística de Henrique 

Amoedo, criador do referido conceito de “Dança Inclusiva”, este grupo 

tem sido pioneiro nos palcos portugueses, desempenhando um papel 

significativo no âmbito europeu no que toca à Inclusão de pessoas 

com e sem deficiência no meio artístico, apresentando a público 

trabalhos de grande qualidade, reconhecidos pelo público e pela 

crítica especializada. 

Coreografia: Tânia Carvalho / Intérpretes: Bernardo Graça, Diogo Freitas, 
Isabel Teixeira, Joana Caetano, Luís Guerra, Maria João Pereira, Sara 
Rebolo, Telmo Ferreira / Direção artística grupo Dançando com a Diferença: 
Henrique Amoedo / Produção e comunicação: Diogo Gonçalves / Desenho de 
luz: Maurício Freitas e Tânia Carvalho / Adaptação, montagem e operação: 
Anatol Washke / Música: Diogo Alvim / Voz: Tânia Carvalho, a partir de 
Lumi potete Piangere, de Giovanni Legrenzi / Figurinos: Aleksandar Protic  
Fotografias: Júlio Silva Castro / Realização: Associação dos Amigos da Arte 
Inclusiva – Dançando com a Diferença

DOESDICON 
UMA CRIAÇÃO DE TÂNIA CARVALHO COM GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA 

DIA MUNDIAL DA DANÇA 

29 ABRIL 
QUA

21H30

45 minutos
M/6
8 € / 6 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável

Composição para desenho de movimentos fixos, não rígidos. 

Trabalho dos contrastes rítmicos do corpo em deslocação ou não.

Passa uma pessoa…

Mas não. São mais pessoas. Uma aqui, outra mais ali.

E aquela? Não estava ali antes. Ou estava? Estava fixa num ponto e 

não a vi antes.

Os movimentos fixos são depois libertados. Não contra estes 

mesmos movimentos. Não para os apagar, mas para os estender a.

Já ali passou mais alguém...

Tânia Carvalho

Com um percurso de mais de duas décadas, Tânia Carvalho é 

uma artista internacionalmente reconhecida. Sendo coreógrafa 

e bailarina, a sua vontade de expressão não se esgota numa 

só linguagem. A artista transporta-se frequentes vezes para 

a composição musical e tem feito passagens assinaláveis por 

territórios mais distantes da coreografia, como o desenho e o 

cinema. Assim, Tânia Carvalho constrói a sua cosmogonia misteriosa 

num conjunto de códigos que transcendem a própria dança. As suas 

criações vagueiam pelas sombras, pela vivificação da pintura, pelo 

expressionismo e pela memória do cinema.

dança

CINETEATRO LOULETANO
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X FITUALLE 
FESTIVAL INTERNACIONAL DA TUNA UNIVERSITÁRIA AFONSINA DE LOULÉ

01 A 02 MAIO
SEX-SÁB

21H30

210 minutos (aprox.)
Público em geral 
8 € (bilhete para um dia)  
10 € (bilhete conjunto para os dois dias)

Este festival conta já com nove edições que decorreram entre 

os anos de 2000 e 2019. Deram origem a um CD e a quatro DVD. 

Regressa novamente neste ano para a sua 10.ª edição com o 

Cineteatro Louletano a receber várias tunas a concurso, numa noite 

que se espera de muita música, boa disposição e espírito académico.

A Tuna Universitária Afonsina de Loulé é uma tuna onde os elementos 
pertencentes são exclusivamente do sexo masculino, respeitando assim 
a velha tradição do trovadorismo estudantil. Este projeto teve início em 
meados de novembro de 1999 com algumas ideias formadas por parte de 
elementos da TUNAAF – Tuna Académica Dom Afonso III. Essas ideias foram 
finalmente concretizadas numa reunião levada a cabo por cinco estudantes: 
Carlos Viegas, Emiliano Silva, Hugo Lopes, João Rodrigues e Júlio Guerreiro. 
Esse encontro realizou-se no dia 1 de dezembro de 1999, data de fundação 
da TUALLE, num dos mais emblemáticos cafés da cidade de Loulé, onde 
em tempos o conhecido poeta Aleixo declamava os seus poemas, o Café 
Calcinha. Desta reunião nasceu o Concílio Magno, entidade fundadora da 
Tuna. 

Contando com a preciosa ajuda do amigo Jorge Semião, começaram os 
ensaios e no dia 19 de março de 2000 a TUALLE teve a sua primeira atuação 
oficial, em Vilamoura. Desde aí a Tuna tem apresentado vários espetáculos 
em reputados festivais nas mais diversas regiões de Portugal, desde o 
Algarve passando pelo Alentejo, Estremadura, Beiras, Açores e Madeira. 
Com o seu espírito académico e através da música, leva a todos os recantos 
a alegria e boa disposição algarvias, elevando bem alto o nome da cidade de 
Loulé.

música

CINETEATRO LOULETANO
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O LUGAR DO CANTO ESTÁ VAZIO 
COMPANHIA MAIOR / SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ

06 MAIO
QUA

21H30

75 minutos (aprox.) 
M/12
8 € / 6 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável 

Esta peça surge do confronto das ferramentas de pesquisa e 

composição coreográfica de Sofia Dias e Vítor Roriz com os corpos 

e sensibilidades da(o)s artistas da Companhia Maior. Uma peça que 

começa com um apelo à experimentação, que não é mais do que uma 

tentativa de encontro com aquilo que não dominamos ou nos coloca 

numa zona de conflito, de risco e até mesmo de falência. Parece-nos 

que é nesse lugar, entre o que se domina e o que se desconhece, 

que o corpo adquire a qualidade do presente – uma transparência 

que permite ver o seu modo de agir e pensar. “O lugar do canto está 

vazio” é um jogo de alternâncias entre o abstrato e o figurativo, o 

reconhecível e o estranho, o individual e o coletivo, o biográfico e o 

ficcional. Uma composição de partituras sonoras, gestos que se ligam 

com palavras, breves narrativas interrompidas por movimentos e 

objetos que dão lugar a vozes.

Direção, texto* e coreografia: Sofia Dias e Vítor Roriz / Desenho de 
luz: Nuno Borda D’Água / Criação de som/música: Sofia Dias / Apoio à 
dramaturgia: Alex Cassal / Espaço cénico: Catarina Dias / Execução das 
estruturas cenográficas: Gonçalo Barreiros / Guarda-roupa executado por 
Recostureiras: Ana Paula Rendeiro, Ana Sargento, Margarida Salgado, 
Marisa Ribeiro, Sónia Sousa, Susana Fernandes / Assistência à direção: 
Mário Afonso / Fotografia: Bruno Simão / Elenco: Angelina Mateus, Carlos 
Fernandes, Carlos Nery, Catarina Rico, Cristina Gonçalves, Edmundo 
Sardinha, Isabel Simões, João Silvestre, Jorge Leal Cardoso, Kimberley 
Ribeiro, Manuela de Sousa Rama, Maria Emília Castanheira, Maria Helena 
Falé, Maria José Baião, Michel / Produção executiva: Companhia Maior  
Produtor: Luís Moreira
*A partir de leituras de: Jonathan Crary, Walter Benjamin, Peter Sloterdijk

dança

A Companhia Maior é apoiada pela 
Câmara Municipal de Lisboa, no 
âmbito do RAAML / Coprodução: 
Cineteatro Louletano, Centro Cultural 
de Belém, Companhia Maior / Parceiros 
institucionais: Câmara Municipal de 
Lisboa, Junta de Freguesia de Belém  
Apoios: Comuna Teatro de Pesquisa,  
Espazo - Self-storage, Eficácia Livre, 
Turismo de Lisboa / Agradecimento: 
Centro Social de Belém

CINETEATRO LOULETANO
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09 MAIO
SÁB

21H30

60 minutos (com intervalo) 
M/12
5 € (sem descontos aplicáveis)*

dança

Organização: DeVIR/CAPa – estrutura 
financiada por República Portuguesa 
– Ministério da Cultura / Direção-Geral 
das Artes / Iniciativa cofinanciada por 
365 Algarve/Turismo de Portugal e 
Município de Loulé

VI FESTIVAL ENCONTROS DO DEVIR – RESGATE

ANIMALE
DUET FOR TWO DANCERS

*O mesmo ingresso permite aceder aos dois espetáculos desta noite. 

ANIMALE 
FRANCESCA FOSCARINI (ITÁLIA)
“Animale, uma pequena obra-prima” Giuseppe Distefano – Artribune

Animale, a dança no absoluto.

Estreou na Bienal de Veneza e obteve em 2018 o Danza&amp; Danza 

Prize – coreógrafa emergente.

“Animale” é o resgate da natureza, do humano no que tem de sublime 

e animalesco.

É uma criação absolutamente imperdível que vive de uma 

interpretação com uma qualidade rara, arrepiante, verdadeiramente 

arrebatadora. Raras vezes se encontra num mesmo trabalho um 

equilíbrio tão perfeito entre força, intensidade e poesia.

Conceito, criação: Francesca Foscarini, Cosimo Lopalco / Coreografia: 
Francesca Foscarini / Interpretação, cocriação: Romain Guion / Dramaturgia: 
Cosimo Lopalco / Música original: Andrea Cera / Desenho de luz e 
responsável técnico: Luca Serafini / Vozes: Miki Seltzer in Genesi 2 (19-20), 
Bela Lugosi em Bride of the Monster de Ed Wood / Sons: Seals by Martin 
Clarke, Summer Sunset de Eckhard Kuchenbecker, Tikal Dawn by Andreas 
Bick / Vídeo: Licorne de Maider Fortune / Programação de vídeo-projeção: 
Andrea Santini / Figurinos: Giuseppe Parisotto / Administração: Federica 
Giuliano / Distribuição: Cristina Perez Sosa / Agradecimentos: Chiara Bortoli, 
Alfonso Cariolato, Rocco Giansante, Perrine Villemur, Fiorenzo Zancan

DUET FOR TWO DANCERS 
TABEA MARTIN (SUÍÇA)
Este dueto é “um repertório de movimentos para todos os estados 

emocionais e de dança: inesperados, famosos, impressionantes, 

espetaculares, exaustivos, eróticos, belos.” Lilo Webe – NZZ newspaper

“Duet for two dancers” resulta de perguntas e respostas suadas, cheias 

de emoção, de tensão e de muito humor. É tudo isto e muito mais. Nesta 

criação dois homens resgatam-se, procuram encontrar-se nas muitas 

perguntas que assaltam os intérpretes de dança contemporânea. 

Coreografia: Tabea Martin / Intérpretes: Ryan Djojokarso, Gaetano 
Badalamenti / Tour Manager: Franziska Ruoss / Coprodução: Dansateliers 
&amp; Conny Jansen Danst / Agradecimentos: Amy Gale, Conny Jansen, 
Matthias Mooij, Pol Bierhoff

www.encontrosdodevir.com

CINETEATRO LOULETANO

every day counts



13
2

13
3

A PRESENÇA DAS FORMIGAS
ALGARVE CENTRAL – PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE

12 MAIO
TER

21H30

75 minutos (aprox.)
M/6
Entrada gratuita
Lotação limitada 

Este espetáculo abre oficialmente a programação cultural em rede 

que vai desenrolar-se em 2020 e 2021 em cinco municípios do Algarve 

Central, entre os quais figura Loulé, numa lógica de concertação 

intermunicipal, diversificação da oferta a nível de eventos no domínio 

das artes performativas, circulação de públicos e atenuação da 

sazonalidade turística.

Tendo como mote a ideia de Cultura Sustentável, o Cineteatro acolhe 

o projeto musical “A Presença das Formigas”, que, numa formação 

renovada em trio (Sara Vidal na voz e adufe, André Cardoso na 

guitarra clássica e Manuel Maio no violino, bandolim e voz), aborda as 

sonoridades tradicionais e populares com influências do jazz, música 

erudita e world music, aqui num ambiente intimista e envolvente.

música

CINETEATRO LOULETANO

WORKSHOP DE CANTO TRADICIONAL 
PORTUGUÊS (dinamizado pelo grupo)
12 MAIO | 17H00 ÀS 19H00 
CINETEATRO LOULETANO 
M/12

Requer inscrição prévia, limitada (gratuita): 

cinereservas@cm-loule.pt / 289414604



13
4

13
5

PERFIL PERDIDO 
MARCO MARTINS

15 A 16 MAIO
SEX-SÁB

21H30

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

Este trabalho explora a relação pai-filho num espectro alargado, 

como um estaleiro e arena onde entram em jogo espaços, tempos 

e estados feitos da tensão entre o que é domesticável e o que 

é indomável. Entre a animalidade e a humanidade. Corpos em 

metamorfose e desdobramento.

 

Criada em estreita relação com os dois artistas singulares que 

estarão no palco – Beatriz Batarda e Romeu Runa –, a peça aborda 

questões de género, filiação, domesticidade e os limites entre 

realidade e ficção. 

 

Continuando a sua exploração sobre as formas de representação, 

Marco Martins parte destas premissas para criar um espetáculo 

que cruza linguagens para abordar questões ligadas à perceção e 

condicionamento implícitas nas nossas noções e experiências de 

descendência e ascendência. 

Encenação: Marco Martins / Textos: Francis Bacon, Sophie Calle, Siri 
Hustvedt, Franz Kafka, Édouard Louis, Peter Kubelka, George Oppen, George 
Steiner, Gonçalo M. Tavares, Richard Tuttle, Sylvia Plath, Philip Roth, Sófocles, 
William Shakespeare, Manuel Vilas e Slavoj Zizek / Com: Beatriz Batarda, 
Romeu Runa / Sonoplastia: Tiago Cerqueira / Cenografia: Fernando Ribeiro / 
Desenho de luz: Nuno Meira / Assistência de desenho de luz: Ricardo Campos 
/ Desenho de som: Sérgio Milhano / Figurino: Teresa Pavão / Assistência 
de encenação: Rita Quelhas  Consultoria ilusionismo: Hélder Guimarães / 
Consultoria sapateado: Marinela Mangueira / Apoio aos ensaios: Rui Catalão, 
Vânia Rovisco / Direção de produção: Mariana Brandão

teatro  
dança
performance

Coprodução: S. Luiz Teatro Municipal, 
Teatro Nacional S. João, Centro 
Cultural Vila Flor, Cineteatro Louletano   
Residências artísticas: DeVIR/CAPa, 
Cineteatro Louletano, CENTQUATRE, 
PARIS, O Espaço do Tempo / Apoio: 
Artworks / Agradecimentos: Ministério 
dos Filmes, Polo Cultural Gaivotas
Boavista, Pro.Dança, Alliance Française 
Lisbonne / Com o apoio financeiro da 
República Portuguesa – Ministério da 
Cultura / Direção-Geral das Artes

CINETEATRO LOULETANO
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FACES DO ACORDEÃO
1.º ANIVERSÁRIO DA GARVEFOLE

17 MAIO
DOM

17H00

75 minutos 
M/6
10 € (sem descontos aplicáveis) 

“Faces do Acordeão” é um projeto criado no âmbito do primeiro 

aniversário da Associação de Acordeão Garvefole. Sobe ao palco 

um espetáculo criado em torno do acordeão e que conta com a 

participação de vários jovens laureados em concursos nacionais e 

internacionais. Este momento musical promete muita irreverência, 

virtuosismo e emoção, com uma nova abordagem a temas imortais, 

onde predomina o brilhantismo fónico do acordeão aliado à beleza 

dos sons da guitarra clássica, violino, contrabaixo, percussões e 

vozes, num ambiente orquestral e cativante. 

O prestigiado docente e acordeonista Nelson Conceição assina a 

direção artística deste concerto. Oriundo de Bordeira, uma localidade 

pródiga em grandes acordeonistas, o músico tem tido um percurso 

inspirado e dinâmico desde a sua infância até ao presente, abraçando 

uma notória diversidade de géneros que permite uma simbiose entre 

antepassados e contemporâneos através da exploração de relações 

entre fado e tango, corridinho e música erudita, ou ainda tradições/

/charolas e jazz manouche/gipsy. 

música

CINETEATRO LOULETANO
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ENSEMBLE DO CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA DE LOULÉ COM
SOFIA ESCOBAR 
CICLO O LONGE É AQUI #17

20 MAIO 
QUA

21H30

75 minutos
Público em geral 
14 € / 12 € para maiores de 65 
e menores de 30 anos
Cartão de Amigo aplicável 

Depois do Trio de Jazz de Loulé com Jorge Palma em abril, segue-

-se mais uma encomenda artística no âmbito de um ciclo que já 

é uma referência incontornável da programação do Cineteatro 

e que já viu nascer, desde 2016, muitos espetáculos inéditos que 

visaram sobretudo estimular e valorizar os talentos locais com uma 

experiência artística diferenciadora. 

O Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado, inaugurado 

em setembro de 2018, é a primeira escola pública de ensino de 

Música a Sul de Lisboa e é o reflexo de uma aposta vincada da 

autarquia louletana nas áreas da Educação e da Cultura, estando 

instalado no emblemático (agora reabilitado) edifício do Solar da 

Música Nova. Tem atualmente diversas classes de conjunto entre 

coro, orquestras de cordas, de guitarras e de madeiras, ensembles 

de percussão, metais e sopros, música antiga, acordeão e piano, 

computando um total de 292 alunos e 35 docentes, com direção 

pedagógica do Professor Sérgio Leite. 

Para este concerto muito especial, em vésperas do feriado municipal, 

será formado um ensemble com docentes do Conservatório que, sob 

a coordenação de Sérgio Leite, junta-se à prestigiada cantora e atriz 

Sofia Escobar para criar um alinhamento muito especial que revisita 

o universo dos musicais e das bandas sonoras para cinema. 

música

Sofia Escobar é uma das 

personalidades mais conhecidas 

em Portugal. Nasceu em 1981, em 

Guimarães, e no final do curso, no 

Conservatório do Porto, onde estudou 

canto clássico, decidiu arriscar tudo 

e pediu um empréstimo para poder 

estudar canto e representação na 

Guildhall School of Music and Drama, 

uma das mais conceituadas escolas de 

artes londrinas. Mais tarde conseguiu 

o papel de atriz suplente para a 

personagem principal de “O Fantasma 

da Ópera”, peça de Lloyd Webber, onde 

hoje assume o papel principal. Ganhou o 

prémio para “Melhor Atriz num Musical” 

nos Whatsonstage Theatregoer’s 

Choice Awards e foi nomeada na mesma 

categoria nos Laurence Olivier Awards 

pela sua performance em West Side 

Story. Foi jurada do Got Talent Portugal 

entre 2015 e 2016. Atualmente, divide a 

sua vida entre Londres, Madrid e Lisboa.

CINETEATRO LOULETANO

UMA ENCOMENDA
CINETEATRO LOULETANO

ESTREIA NACIONAL
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XIII FESTA DO CINEMA ITALIANO 

21 A 24 MAIO
QUI-DOM

3 € (por sessão) 
Lotação limitada 

cinema

A Festa do Cinema Italiano, o principal evento em Portugal dedicado 

ao cinema e cultura italianos, celebra em 2020 a sua 13.ª edição e 

estará em Loulé pela sétima vez, de 21 a 24 de maio, mais uma vez no 

ambiente intimista do Auditório do Solar.

Além da exibição de algumas das melhores e mais premiadas 

produções da recente cinematografia italiana, o festival irá 

proporcionar ao público algarvio ingredientes especiais nas áreas da 

gastronomia e da música. A Festa pretende assim ser um momento 

de encontro e descoberta das culturas de dois países que, apesar da 

distância, apresentam muitas afinidades.

E um festival de cariz internacional que marca presença em 20 

cidades portuguesas e também em Angola, Moçambique e em todas 

as principais capitais do Brasil. 

VER PROGRAMA ESPECÍFICO

Organização: Associação Il Sorpasso  
Apoio: Município de Loulé, Embaixada 
de Itália e Ministério da Cultura de Itália

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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A VOZ DA TERRA
TRADIÇÕES ORAIS DE LOULÉ  

23 MAIO 
SÁB

17H00

120 minutos 
M/6
Entrada gratuita
Lotação limitada 

Mais uma vez, e à imagem das sessões com Daniel Vieira (de Alte) e 

Filipa Faísca (de Querença) já realizadas no palco do Cineteatro no 

âmbito desta rubrica regular, a Tradição, a Memória e o Património 

voltam a dar o mote a este encontro de saberes, afetos e sabores 

num ambiente informal e intimista. 

O ponto de partida desta sessão é a antologia de CD de Património 

Oral do Concelho de Loulé lançada pela autarquia louletana em 

2019, numa exaustiva compilação que constitui o resultado de um 

trabalho de investigação profundo desenvolvido desde 2004 por 

Idália Farinho, Maria Aliete Galhoz e Isabel Cardigos. Depois dos 

livros Contos (vol.I), Romances (vol. II), Orações (vol. III) e Cancioneiro 

(vol. IV), também da autoria da mesma equipa, esta nova compilação 

é, mais uma vez, um documento precioso para o conhecimento da 

identidade cultural do concelho de Loulé e para a preservação da sua 

memória coletiva para as gerações vindouras. 

A partir desse universo é apresentada agora uma mostra musical 

ao vivo, com a participação de vários informantes que estiveram 

envolvidos nas recolhas realizadas pela equipa de investigadoras, a 

que se juntam diversos músicos e cantores convidados. Esta viagem 

pelas tradições de Loulé, que contempla modas de roda, cantos de 

trabalho, romances tradicionais ligados a épocas festivas e outras 

pérolas da oralidade, será acompanhada pela degustação de vários 

sabores locais, como já vem sendo habitual neste contexto.

dos sabores 
da cultura

CINETEATRO LOULETANO
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CONCERTO PROMENADE
ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL 
ÉLIO LEAL, MAESTRO CONVIDADO

24 MAIO
DOM

11H30

50 minutos
M/3
5 €

A Orquestra Clássica do Sul é uma 
estrutura financiada por República 
Portuguesa – Ministério da Cultura / 
Direção-Geral das Artes e, entre outros 
parceiros, pelo Município de Loulé

música

Em 2020 o Cineteatro Louletano recebe o ciclo de Concertos 

Promenade, uma viagem musical na qual toda a família é convidada a 

descobrir curiosidades surpreendentes sobre a Música Clássica!

Com um formato diferente, estes concertos têm uma forte 

componente pedagógica e cada obra é apresentada por um narrador 

que faz uma breve introdução explicativa. 

Para incentivar a presença dos mais pequenos, a organização 

promove um passatempo ao longo de todo o ciclo e que culmina, no 

último concerto, com o sorteio de prémios!

CINETEATRO LOULETANO
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PLAYING WITH BEETHOVEN 
CARLOS BICA, DANIEL ERDMANN, DJ ILLVIBE E JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA

29 A 30 MAIO
SEX-SÁB

21H30

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

Um contrabaixo, um saxofone, um par de gira-discos e um piano. 

Será à luz desta invulgar formação que o legado de Beethoven 

na passagem dos 250 anos do seu nascimento em 2020 será 

reinventado. Mas como recriar a obra de Beethoven sendo esta 

perfeita? 

A abordagem “romântica” e especialmente melódica de Carlos Bica, 

que bebe em simultâneo ao jazz, à música erudita e à tradição popular 

de Portugal, conjuga-se com a discursividade elegante e muito livre, 

ainda que não pautada pelos cânones do chamado free jazz, de Daniel 

Erdmann, com as muitas cores convocadas por DJ Illvibe (Vincent von 

Schlippenbach), um garimpeiro à procura dos mais loucos fragmentos 

de sons, um DJ maníaco, e com João Paulo Esteves da Silva, dono de 

uma fascinante musicalidade que cruza a linguagem do jazz com uma 

forte e única sensibilidade portuguesa. 

Juntos aceitaram o desafio do Cineteatro Louletano para redescobrir 

a obra de Beethoven dando-lhe uma nova existência. 

Além dos concertos, para a semana entre 25 e 30 de maio está 

prevista uma programação paralela com masterclasses e conversas 

envolvendo os músicos do projeto e alunos e professores do 

Conservatório de Música de Loulé e outros interessados. 

Carlos Bica: contrabaixo 
Daniel Erdmann: saxofone tenor 
DJ Illvibe: gira-discos
João Paulo Esteves da Silva: piano

música

UMA ENCOMENDA
CINETEATRO LOULETANO

ESTREIA NACIONAL

CINETEATRO LOULETANO
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ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE
CONVIDA JANE MONHEIT 
ALGARVE JAZZ GOURMET MOMENTS FESTIVAL

31 MAIO
DOM

17H00

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

música

Abençoada com “uma voz de beleza fenomenal” (Stephen Holden, 

New York Times), Jane Monheit teve muitos momentos marcantes 

ao afirmar-se como uma das melhores e mais importantes vocalistas 

da atualidade. Com o seu novo álbum, The Songbook Sessions: Ella 

Fitzgerald – a primeira a ser lançada no seu próprio Emerald City 

Records –, a nativa de Long Island surpreendeu-se a si mesma com 

o seu salto artístico. Jane pensou em gravar um tributo a Ella por um 

longo tempo. Os amados álbuns de canções de Fitzgerald tiveram 

importância “bíblica” enquanto ela crescia e nunca a perderam. 

Nesta nova oferta, Monheit presta uma alegre homenagem a Ella 

enquanto partilha um retrato definitivo de si mesma, guiada pelo seu 

produtor, arranjador e exímio trompetista Nicholas Payton. Uma vez 

que ela decidiu tornar o projeto dos seus sonhos uma realidade, não 

teve problemas em escolher títulos. Ela anotou uma lista de 25 títulos 

“quase que imediatamente”. Ela e Payton reduziram depois as opções 

para uma dúzia e decidiram juntos a lista final.

Jane Monheit nasceu a 3 de novembro de 1977. Foi criada em Oakdale, Nova 
Iorque, na costa sul de Long Island. A tia e a avó eram cantoras profissionais. 
A sua mãe esteve ligada ao teatro musical e actualmente em coros locais, e 
o seu pai toca banjo e violão. O seu amor pelo bluegrass, folk e blues acústico 
(Bonnie Raitt e Maura O’Connell estavam entre os seus favoritos) moldou a 
sua sensibilidade musical. “Tudo se resumia a contar histórias”, diz ela.

CINETEATRO LOULETANO
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TURISMO 
TIAGO CORREIA, TERESA VALENTE E FILIPE DA PALMA

CICLO IMPLIKAÇÃO #3

01 JUNHO 
SEG

18H00

120 minutos (aprox.)
M/12
Entrada gratuita
Lotação limitada 

Numa região desde há muito associada ao fenómeno turístico (com 

particular incremento nos anos 70/80 do século passado), e na qual 

este assumiu nas últimas décadas um impacto muito relevante a 

vários níveis (paisagístico, económico, arquitectónico, sociocultural, 

ambiental), a programação do Cineteatro não poderia deixar de 

convocar esta temática para o ciclo “Implikação”, convidando para 

este debate o encenador Tiago Correia – cuja peça “Turismo” é 

apresentada a 5 de junho em Loulé –, que se junta ao fotógrafo Filipe 

da Palma e à arquiteta e docente universitária Teresa Valente. Uma 

conversa a três que cruza as dimensões sociológica e artística, 

ligando-as ao processo criativo subjacente à aludida criação teatral. 

Por toda a Europa, mas não só, as cidades reagem contra os 

excessos de um fenómeno social cada vez mais intenso. Com o foco 

nos problemas sociais que dai advêm, esta nova criação de Tiago 

Correia para a companhia A Turma pretende explorar os efeitos 

colaterais do turismo e a sua influência nas relações humanas – a tão 

discutida gentrificação, por exemplo, muito observável já em urbes 

como Lisboa ou Porto, é talvez o processo que melhor materializa 

a luta de classes no espaço urbano contemporâneo, porque a 

substituição social faz-se ao nível de classe numa determinada 

comunidade. 

debate

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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A peça de teatro “Turismo” resulta de um processo de investigação 

e experimentação transdisciplinar, desenvolvido entre Porto, Loulé 

(cidade do sul onde o encenador e o realizador Francisco Lobo 

estiveram em residência artística no verão de 2019) e Barcelona, 

emergindo daí uma nova dramaturgia nascida de premissas plurais 

partilhadas quer com profissionais de outras áreas artísticas e 

científicas quer com múltiplos interlocutores locais. 

Paulo Pires, programador
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TURISMO 
TIAGO CORREIA / A TURMA 

CICLO IMPLIKAÇÃO #3

05 JUNHO
SEX

21H30

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

Uma cidade ferida no coração pelo fenómeno turístico. Durante 

três dias e três noites vertiginosas, seis personagens conflituam 

e debatem-se com o fechamento de horizontes que a nova ordem 

neoliberal lhes impõe. A CIDADE, espaço físico e mental onde 

estas histórias de vida se encadeiam, cruzam e desaguam, não 

se apresenta como um mero pano de fundo, pois os seus próprios 

dramas e dores de crescimento assumem total protagonismo. À urbe 

cartografável sobrepõem-se geografias sentimentais, retrospeções 

e projeções que constroem um lugar compósito, multifacetado, a 

ponto de se tornar transversal às cidades ocidentais. Pelo que, a 

par de uma reflexão acerca de questões que assombram o nosso 

“aqui e agora”, evidenciam-se a pujança e a fragilidade das relações 

humanas moldadas pelo medo e problematizam-se questões como a 

identidade, a memória, a dignidade, o amor e a justiça.

Regina Guimarães  

Texto original e encenação: Tiago Correia / Consultoria artística e tradução: 
Regina Guimarães / Interpretação: André Júlio Teixeira, Cláudia Lázaro, Inês 
Curado, José Eduardo Silva, Paulo Lages e Romi Soares / Cenografia: Ana 
Gormicho / Desenho de luz: Rui Monteiro e Teresa Antunes / Desenho de 
som: Rui Lima e Sérgio Martins / Figurinos: Sara Miro / Vídeo e fotografia: 
Francisco Lobo / Design gráfico: Francisco Ribeiro / Edições: Edições 
Húmus / Direção técnica: Zé Diogo Cunha / Assistência à elocução em língua 
francesa: Absinte Abramovici / Produção executiva: Maria Pinto / Produção: 
A Turma / Coprodução: Teatro Municipal do Porto e Cineteatro Louletano 
Mecenas: Brochado Coelhos e Associados, Central de Informação / Apoios: A 
Liga, Fundação José Rodrigues, Pedras e Pêssegos, Zumbido Studio / Apoios 
à divulgação: Antena 2, Fnac Santa Catarina, Gerador

teatro

A Turma é uma estrutura financiada 
pela República Portuguesa – Ministério 
da Cultura / Direção-Geral das Artes

CINETEATRO LOULETANO
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ESCOLAS: 04 JUN | QUI | 14H00
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FILHO DA MÃE & CLÁUDIA GUERREIRO 
CICLO ILUSTRES DESCONHECIDOS #7

06 JUNHO 
SÁB

21H30

70 minutos
M/6
5 € (sem descontos aplicáveis)
Lotação limitada 

Genial, original e com um grande poder de abstração e obsessão por 

linhas de guitarra em movimento contínuo em contextos e ambientes 

diferentes, ouve-se a rua, as gentes que passam; ouve-se Lisboa, o 

mar, o silêncio e todo um imaginário que por vezes nos deixa sem 

fôlego! Filho da Mãe é isto!

Neste projeto instrumental a solo (aqui acompanhado pelo desenho 

digital em tempo real de Cláudia Guerreiro, baixista dos Linda 

Martini), mistura as suas paragens musicais ligadas ao rock, noise, 

hardcore com a subtileza da guitarra clássica. 

Com cinco álbuns editados em nove anos de carreira e já com um 

historial de concertos realizados a nível nacional e internacional, Filho 

da Mãe, o alter-ego de Rui Carvalho, é hoje um projeto amplamente 

reconhecido e de referência na música contemporânea portuguesa. 

Numa entrevista à revista Sábado, em 2018, diria: “Enquanto Filho da 

Mãe também me liberto, mas como é uma coisa muito pessoal, sinto 

que, em vez de explodir, implodo”.

música

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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AS PRIMAS DE GODOT
PEDRO MALAQUIAS / FOLHA DE MEDRONHO – ARTES PERFORMATIVAS

09 JUNHO
TER

21H30

60 minutos
M/12
5 € (sem descontos aplicáveis)

As primas de Godot esperam o fim do mundo.

Ouviram dizer que ele vinha aí. E que podia ser a qualquer momento. 

Que era só uma questão de tempo.

Por isso esperam.

E esperam sem esperança de que alguma coisa ou alguém possa 

aparecer de repente para o evitar. E esperam só que, ao menos, seja 

uma coisa espetacular, grandiosa, digna da grande tragédia humana.

Mas também isso não é certo.

Pode bem acontecer que o fim do mundo não chegue nunca. Pode 

bem acontecer que sejamos nós todos a acabar primeiro, depois de o 

termos tornado inabitável para todas as formas de vida existentes e 

conhecidas.

Pode bem acontecer que esse final não tenha nada de grandioso. 

Que seja apenas uma asfixia lenta, um definhar progressivo de toda 

a vida. Pode ser que depois do fim reste apenas um planeta povoado 

de fantasmas.

Perante esta inevitabilidade anunciada, as primas de Godot preferem 

esperar sentadas. Para elas é como se o tempo não existisse. Talvez 

ainda não se tenham dado conta de que cada segundo que passa é um 

segundo a menos da vida que lhes resta.

Olhos que não vêem, coração que não sente. O que mais lhes dói é 

esta espera. Não se mexem sequer para ir tentar ver o que se passa, 

ou tentar mesmo evitar o fim anunciado. Nada. Esperam.

Texto: Pedro Malaquias / Encenação: João de Mello Alvim / Interpretação: 
Alexandra Diogo e Mariana Teiga

teatro

CINETEATRO LOULETANO

ESTREIA NACIONAL
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PRÉMIO JOVENS MÚSICOS 2020
PROVAS ELIMINATÓRIAS

11 A 17 JUNHO 
QUI-QUA

Entrada gratuita 

Na edição de 2020 do Prémio Jovens Músicos, organizado pela Rádio 

e Televisão de Portugal através da Antena 2, as provas eliminatórias 

realizam-se em Loulé, facto que não deixa de atestar o crescente 

reconhecimento cultural e educativo que o concelho tem vindo a 

granjear, inclusive fora da região. 

O PJM, agora na sua 34.ª edição, destina-se a músicos portugueses 

e estrangeiros residentes em Portugal nas seguintes modalidades 

e níveis: a categoria A, que integra os Solistas no nível superior – 

fagote, violino, violoncelo e viola dedilhada (guitarra clássica) – e no 

nível médio – oboé e trompa; a categoria B, que inclui a Música de 

Câmara (até sexteto) nos níveis superior e médio; e a categoria C, que 

corresponde ao Canto. 

A etapa das eliminatórias decorre no Auditório do Solar entre 11 a 15 

de junho (categoria A) e no Cineteatro nos dias 16 e 17 (categorias B e 

C), sempre com sessões abertas ao público e com entrada gratuita. 

As finais realizam-se depois na Casa da Música, no Porto, entre 

24 e 29 de julho, somando-se ainda o Festival Jovens Músicos, que 

decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, de 24 a 26 

de setembro. 

VER PROGRAMA ESPECÍFICO

música

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA

CINETEATRO LOULETANO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
DE LOULÉ - FRANCISCO 
ROSADO
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PAULA GARCIA 

18 JUNHO
QUI

21H00

90 minutos
M/12
Entrada gratuita

Nestas últimas “Conversas à Quinta” da temporada, a senhora que se 

segue é Paula Garcia, que desempenha funções de diretora-geral e 

de programação desde 2016 no Teatro Viriato, em Viseu, e que ruma 

agora a Loulé para uma conversa informal em torno da temática 

cultural. 

Em vésperas do último espetáculo a realizar no palco do Cineteatro 

– a criação “Mistério da Cultura”, de David Marques, que aborda os 

efeitos no tecido criativo da máquina burocrática ao nível dos apoios 

na área cultural, a apresentar a 23 de junho inserida na rubrica “Terças 

Improváveis” –, Paula Garcia vem apresentar as suas reflexões sobre 

os problemas e desafios que se colocam à Cultura em Portugal no que 

toca ao financiamento público no domínio das artes performativas. 

O papel cada vez mais relevante das estruturas de criação e 

programação artísticas situadas em zonas periféricas, mais longe 

dos centros de poder e decisão, a par do importante percurso de 20 

anos do Teatro Viriato e das suas dinâmicas e projetos, são outros 

tópicos que irão desfilar nesta conversa.

Paula Garcia iniciou o seu percurso no Teatro Viriato em 1998, primeiro como 
assistente de direção e depois também coordenando a produção. Em 2007 
tornou-se diretora-adjunta do equipamento colaborando ativamente com 
o coreógrafo Paulo Ribeiro na definição da estratégia de programação da 
instituição, na criação/consolidação de relações de parceria nacionais e 
internacionais, bem como no desenvolvimento de conceitos e conteúdos 
artísticos que têm alicerçado projetos de produção própria do Teatro Viriato. 
Em 2019 o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o 
equipamento como Membro Honorário da Ordem de Mérito. 

conversas à quinta

CINETEATRO LOULETANO
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CRISTINA BRANCO 
EVA

19 JUNHO
SEX

21H30

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

Eva constitui o título do novo álbum de Cristina Branco. O trabalho 

tem edição prevista para março de 2020. A música atual portuguesa 

é a base explorada num conceito que foi trabalhado numa residência 

em Loulé (Auditório do Solar da Música Nova) e em Copenhaga 

(Dinamarca) no ano transato.

“Eva é um alter-ego e é tempo de lhe dar vida. Eva é o retrato de 

alguém em tempo de mudança, a primeira a confrontar a Lei Divina, 

a quebrar as regras para poder saber mais, sem fatalismos, só porque 

para viver tem que ser astuta e para sobreviver tem que jogar. Eva é o 

que eu quiser e agora ela és tu.” 

(Cristina Branco)

Neste novo trabalho Cristina Branco assina a produção musical em 

conjunto com os seus músicos: Bernardo Couto (guitarra portuguesa), 

Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano). O disco 

conta com composições de talentos portugueses da atualidade 

musical como é o caso de Filipe Sambado, Márcia,  Kalaf Epalanga, 

Francisca Cortesão, Pedro da Silva Martins e Luís José Martins, entre 

outros. 

 

Em Eva é também assumida ainda mais a parceria com a fotógrafa e 

realizadora Joana Linda, que assinou a capa do álbum, vídeos, fotos 

e uma leitura estética sobre o “novo normal” de Cristina Branco nos 

últimos anos, mais concretamente nos premiados e nomeados discos 

Menina (2016) e Branco (2018), os quais conquistaram prémios e 

nomeações como o caso de Melhor Disco de 2017 pela Sociedade 

Portuguesa de Autores e nomeação para “Melhor Intérprete” nos 

Globos de Ouro (SIC/CARAS).

música

CINETEATRO LOULETANO
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MISTÉRIO DA CULTURA
DAVID MARQUES

23 JUNHO
TER

21H30

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

“Mistério da Cultura” é, em princípio, sobre cultura, arte e os seus 

modelos de produção, representação e apoio, mas nunca se sabe. É 

uma rede de motivações, um thriller burocrático dançado, um enigma 

de décadas por desvendar. O que de misterioso tiver acontecido 

ou vier a acontecer durante este processo de criação foi ou será 

completamente alheio à nossa vontade e à nossa transparência. O 

que fica do desejo inicial de fazer um espetáculo? O que não se vê 

quando se assiste a uma peça?

Alguém disse ou dirá durante uma transmissão de “Mistério da 

Cultura”: “Às vezes passo à porta do teatro e lembro-me que a poucos 

metros de mim está um grupo de pessoas sentadas a olhar para 

um palco a sentirem o tempo de outra maneira. Só nos separa uma 

parede, mas são dois tempos completamente diferentes. Engraçado.”

De David Marques / Em colaboração com Madeleine Fournier, Johann Nöhles, 
Nuno Pinheiro, Marco da Silva Ferreira, Francisco Rolo, Teresa Silva / Vídeo: 
Diogo Brito / Figurinos: Tiago Loureiro / Luz: Tiago Cadete / Som: Miguel 
Lucas Mendes / Espaço: Tiago Pinhal Costa / Direção técnica: Artur Moura  
Fotografia promocional: Ágata Xavier / Residências: Eira/Teatro da Voz, 23 
Milhas – Ílhavo, Estúdios Victor Córdon, Teatro Municipal do Porto – Campo 
Alegre / Administração: Vítor Alves Brotas | Agência 25 / Produção: PARCA  
Coprodução: Teatro do Bairro Alto, Festival Materiais Diversos 

dança
terças improváveis

Projeto financiado por Fundação 
GDA, Fundação Calouste Gulbenkian, 
República Portuguesa – Cultura / 
Direção-Geral das Artes / Apoios: 
Companhia Portuguesa de Bailado 
Contemporâneo, Escola Superior de 
Dança – IPL, Fundação Arpad Szenes-
-Vieira da Silva / Agradecimentos: Ana 
Bigotte Vieira, Francisco Camacho, 
Maria de Fátima Loureiro, Gil Mendo, 
Ângela Marques, Maria Fernanda 
Pinheiro, Tânia Guerreiro, Teresa 
Coutinho, Pietro Romani, Tiago Vieira

CINETEATRO LOULETANO
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MIL PÁSSAROS – FORMAÇÃO IMERSIVA 
EM ARTE PARA A INFÂNCIA 
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

20 A 26 JULHO
SEG-DOM

10H00 ÀS 18H00

42 horas 
Educadores, mediadores, músicos e 
outros artistas com interesse pela 
criação dirigida à infância 
100 €
Cartão de Amigo aplicável 
Requer inscrição prévia, limitada: 
cinereservas@cm-loule.pt / 289414604

A designação “Formação Imersiva” pretende descrever um processo 

de aquisição de competências artísticas, educacionais e relacionais 

através de uma prática intensiva em que os formandos têm a 

oportunidade de construir as suas próprias aprendizagens de forma 

incorporada (no sentido de “embodied cognition” ou “embodied 

feeling”). No âmbito do Projeto GermInArte, apoiado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian entre 2015-2018, a Companhia de Música Teatral 

concebeu três edições de formação intituladas “Jardim Interior”, 

“Caleidoscópio” e “Dabo Domo”, seguindo o modelo de “residência 

artística” durante uma semana de trabalho intensivo.

Nestas residências são valorizadas vivências integradas ao nível 

da escuta, da voz, do movimento e das emoções – matéria-prima 

essencial na interação humana e em particular no contacto com 

crianças. O percurso formativo culmina numa apresentação artística 

dirigida a famílias com bebés em que os artistas e especialistas nos 

vários conteúdos de formação abordados participam também. 

formação

Formadores/artistas convidados: 
Helena Rodrigues, Jorge Parente, Paulo 
Maria Rodrigues, Rita Roberto

Dando continuidade ao percurso iniciado em “Jardim Interior” 

(formação realizada em 2019 em Loulé também no Auditório da 

Música Nova), a Companhia de Música Teatral cria uma edição 

especial de formação imersiva associada ao projeto Mil Pássaros, 

o qual será realizado em Loulé no segundo semestre de 2020. 

A formação imersiva “Mil Pássaros” reúne um património de ideias 

e sólida experiência de formação, situando o contexto artístico e 

educativo num território em que os recursos expressivos da voz e 

do corpo se intersetam com instrumentos alternativos e elementos 

da paisagem sonora. Um alerta sobre a necessidade de cuidar do 

ambiente sensibilizando toda a comunidade para a educação de uma 

escuta poética e sensível. 

AUDITÓRIO DO SOLAR
DA MÚSICA NOVA
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ESTRUTURAS ARTÍSTICAS 
ASSOCIADAS

O Cineteatro Louletano tem privilegiado o aprofundamento 

e consolidação de protocolos e parcerias quer com vários 

interlocutores locais ligados aos universos cultural, social e 

educativo (Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado, 

Banda Filarmónica Artistas de Minerva, Escola Secundária de 

Loulé e Escola Secundária de Quarteira, Fundação Manuel Viegas 

Guerreiro, Mákina de Cena, Folha de Medronho, Ao Luar Teatro, 

Casa da Cultura de Loulé, Associação Artística Satori, Universidade 

Sénior de Loulé, os projetos com jovens na área da inclusão e 

coesão sociais dinamizados pela autarquia, entre outros), quer 

ainda com estruturas profissionais sediadas na região como a 

Orquestra Clássica do Sul, a Orquestra de Jazz do Algarve, a ACTA – 

A Companhia de Teatro do Algarve, o DeVIR-CAPa, a ETIC_Algarve, a 

corpodehoje e a Universidade do Algarve (FCHS, ESEC, CIAC). 

Paralelamente, este equipamento do Município de Loulé está 

a desenvolver um trabalho colaborativo, de continuidade, com 

seis reconhecidas estruturas a nível nacional, o qual se centra 

nas áreas da Música, Dança, Teatro, Performance e no segmento  

Multidisciplinar. Essa relação de proximidade, confiança artística, 

troca de experiências e partilha de processos de trabalho 

concretiza-se quer na apresentação a sul das suas novas criações, 

quer na realização de coproduções e encomendas às mesmas, quer 

ainda numa aposta ambiciosa na vertente formativa e em projetos 

de envolvimento da comunidade. 

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL / ARTE PARA A 

INFÂNCIA
A Companhia de Música Teatral explora a Música como ponto 

de partida para a interação entre várias técnicas e linguagens de 

comunicação artística dentro de uma estética que vai da “música 

cénica” ao “teatro musical”. A CMT tem realizado um trabalho pioneiro 

de articulação entre a investigação académica, a produção artística, 

a criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação 

de ideias recentes sobre a importância da experiência musical em 

especial nas idades mais precoces. Este trabalho concretiza-se

sob formas muito diversas: espetáculos, workshops, projetos 

educativos, edições, etc. A intervenção da Companhia desenvolvida 

para e com crianças tem assumido especial relevância, sendo 

internacionalmente reconhecida pela originalidade estética, pela 

solidez da fundamentação científica e também pela calorosa receção 

do público em geral. A Companhia de Música Teatral tem contado 

com o apoio regular da Direção-Geral das Artes, é membro da RESEO 

e tem apresentado os seus trabalhos em Portugal, Espanha, Polónia, 

EUA, Noruega, Canadá, Alemanha, Bélgica, Finlândia, França, Áustria, 

África do Sul e Lituânia.

MUSICALMENTE / ARTE PARA A INFÂNCIA 
A Musicalmente é uma companhia, sediada em Leiria, que nasce 

para desenvolver a nível profissional vários programas no âmbito 

da pedagogia e investigação musicais, dos quais se destacam 

os “Concertos para Bebés”, produção portuguesa pioneira no 

domínio das artes de palco para a primeira infância. Ao longo 

dos 20 anos de atividade referencial no panorama artístico 

português, a Musicalmente e sua direção artística acumularam 

um reconhecimento que dos bebés extravasou para um âmbito 

artístico e cultural mais amplo. Devem destacar-se os novos projetos 

musicais com um forte impacto social, de que é exemplo maior o 

“Ópera na Prisão”, com destaque no The New York Times e em muita 

outra imprensa internacional. Mas o cumular do reconhecimento 

da Musicalmente como empresa consolidada no âmbito da criação 

e produção artística em muito se deve aos Concertos para Bebés 

e seu impacto nacional e internacional. A companhia tem como 

áreas-âncora a Música, as Artes com a primeira Infância e as Práticas 

artísticas com a comunidade, dedicando-se às vertentes da Criação, 

Produção e Consultoria. 
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DANÇANDO COM A DIFERENÇA / DANÇA INCLUSIVA 
Tendo surgido em 2001 na Região Autónoma da Madeira, o Dançando 

com a Diferença é uma companhia profissional de Dança Inclusiva 

que se tem destacado a nível nacional e internacional ao longo de 

19 anos de atividade como um dos grupos que mais tem contribuído 

para o reconhecimento das capacidades estético-artísticas de 

companhias que têm no seu elenco pessoas com e sem deficiências. 

Sob a direção artística de Henrique Amoedo, criador do referido 

conceito de “Dança Inclusiva”, este grupo tem sido pioneiro nos palcos 

portugueses, desempenhando um papel significativo no âmbito 

europeu no que toca à inclusão de pessoas com e sem deficiência 

no meio artístico, apresentando a público trabalhos de grande 

qualidade, reconhecidos pelo público e pela crítica especializada. De 

igual forma, esta companhia tem contado com o desenvolvimento de 

ações diversas em prol da promoção, aplicação e disseminação da 

ideia de Dança Inclusiva. O grupo já passou por 60 cidades e 25 países 

entre a Europa e a América. No seu repertório incluem-se criações 

de diferentes coreógrafos, entre eles alguns dos mais importantes 

criadores contemporâneos, como Paulo Ribeiro, Rui Horta, Clara 

Andermatt, Rui Lopes Graça, Tânia Carvalho e La Ribot.

AMARELO SILVESTRE / TEATRO CONTEMPORÂNEO  
Constituída em 2009, a companhia de teatro Amarelo Silvestre 

concretiza as suas atividades a partir do Município de Nelas. Teatro 

contemporâneo criado em contexto semi-urbano, atento ao mundo 

e à vida. Destaque para a dramaturgia em língua portuguesa e para 

o corpo coreográfico do ator em cena. Palavra e corpo: dois pilares 

centrais do propósito artístico da Amarelo Silvestre. A direção 

artística é assegurada por Fernando Giestas e Rafaela Santos.

TEATRO DO ELÉCTRICO / TEATRO CONTEMPORÂNEO  
O Teatro do Eléctrico começa a manifestar-se enquanto estrutura em 

2006, por altura do convite de Jaime Salazar Sampaio e da Sociedade 

Portuguesa de Autores para a criação de um espetáculo a ser

apresentado no espaço da SPA (Delírio non-desvario, autoria de 

Ricardo Neves-Neves, encenação de Ana Lázaro, com estreia em 

2007). Oficializada em 2008, esta estrutura agrupa profissionais do 

espetáculo (Teatro e Música) com o intuito de exploração artística no 

campo do Teatro a partir de novas dramaturgias (peças originais e de 

autores contemporâneos), arriscando a utilização da palavra para um 

universo mais pessoal e singular. As áreas do teatro musical – num 

tratamento contemporâneo em que o humor, o non sense e o rigor 

colocado nas dimensões formal e técnica são tónicas dominantes 

– e da criação para a infância têm levado público e crítica a aclamar 

as múltiplas peças, sempre com digressões associadas, que esta 

estrutura tem apresentado ao longo dos últimos anos, afirmando-a 

como uma das mais consistentes e cativantes companhias 

portuguesas na área do Novo Teatro. 

SONOSCOPIA / ARTE SONORA   
A Sonoscopia é uma associação/plataforma de criação, produção 

e promoção de projetos artísticos e educativos centrados 

essencialmente no campo da exploração e investigação sonoras, 

e do seu cruzamento interdisciplinar com várias áreas artísticas, 

científicas e pedagógicas. Criada em 2011, produziu até à data 

mais de 500 eventos, criações próprias, atividades pedagógicas e 

publicações em cerca de 20 países europeus, Estados Unidos, Líbano, 

Brasil, Japão, Emirados Árabes Unidos e Tunísia.

A Sonoscopia tem um espaço localizado na Rua da Prelada 33, no 

Porto, onde estão instalados vários estúdios devidamente equipados 

para a conceção e produção de criações na área da exploração e 

investigação eletroacústica, dispondo também de um espaço de 

residências artísticas que tem acolhido dezenas de artistas de todo 

o mundo.
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ENCOMENDAS [2020]
» Trio de Jazz de Loulé com Jorge Palma

» Ensemble do Conservatório de Música de Loulé com 

Sofia Escobar

» Playing with Beethoven, com Carlos Bica, Daniel 

Erdmann, DJ Illvibe e João Paulo Esteves da Silva (nos 

250 anos do nascimento de Beethoven)

» A jazzar na Amália, com Zé Eduardo e convidados (no 

centenário do nascimento de Amália)

COPRODUÇÕES 
E ENCOMENDAS
2020-2021

O estímulo e apoio à criação contemporânea, bem como à sua 

circulação de forma alargada no território, são linhas de força 

centrais que a estratégia cultural do Cineteatro Louletano tem 

privilegiado claramente nos últimos anos, numa aposta significativa 

na apresentação de uma programação atenta não só aos artistas 

já reconhecidos mas também a uma plêiade crescente de novos 

criativos que estão a emergir nos panoramas regional e nacional nos 

campos do Teatro, Música, Dança, Performance e Multidisciplinar. 

Para o biénio 2020-2021, uma percentagem relevante de espetáculos 

(17) a apresentar é constituída por criações artísticas das quais 

o Cineteatro é coprodutor, em muitos casos juntamente com as 

principais salas a nível nacional. Também na vertente criativa, em 

2020 são apresentadas quatro encomendas na área musical, que 

propõem cruzamentos que convocam o jazz, a música clássica, a 

canção de intervenção, o fado e os musicais.

COPRODUÇÕES 
» Canto da Europa, de Jacinto Lucas Pires 

» A Reconquista de Olivenza, de Ricardo Neves-Neves e 

Filipe Raposo / Teatro do Eléctrico 

» Fake, de Inês Barahona e Miguel Fragata 

» O lugar do canto está vazio, da Companhia Maior/

Sofia Dias e Vítor Roriz 

» Turismo, de Tiago Correia / A Turma

» Perfil Perdido, de Marco Martins

» mu lhe res, de John Mowat (em cocriação com Leonor 

Keil, Margarida Gonçalves, Marta Cerqueira e Sónia 

Aragão)

» Festa de 15 anos, de Mickael de Oliveira 

» Romeu Romeu, de João de Brito

» Diário de uma República I, da Amarelo Silvestre

» Peça feliz, de Joana Pupo / Companhia Caótica

» Pantera, de Clara Andermatt e João Lucas

» Trio, de Victor Hugo Pontes

» [Nova Criação], de Elizabete Francisca 

» Hamlet, de Miguel Moreira 

» Sombras, de Diletta Bindi e Sara Montalvão

» Seis meses depois, da Companhia Olga Roriz
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ANTEVISÃO

DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA I  
PROJETO DE TEATRO E FOTOGRAFIA / 2020-2030

A programação para o 2.º semestre de 2020 prevê 

o arranque de um novo projeto artístico nunca 

realizado em Loulé (nem a sul do país) neste conceito 

e moldes. A partir de uma ideia original da associação 

Amarelo Silvestre (uma das estruturas associadas do 

Cineteatro), que cruza a dimensão fotográfica com as 

artes do palco, pretende-se desenvolver em parceria 

com esta entidade um trabalho de médio-longo 

prazo, de continuidade, no território louletano que 

permita refletir artisticamente sobre permanências 

e mudanças nas pessoas e nas paisagens, de forma 

a obter uma visão diacrónica e ao mesmo tempo 

comparativa do percurso de uma comunidade humana 

e de um complexo patrimonial e natural associado à 

mesma. 

Que teatro se fará a partir do que se vê entre 2020 

e 2030? E se as imagens, as fotográficas e as do 

olhar humano, fossem matéria para ficcionar uma 

República? Uma República de pessoas e de paisagens 

de diferentes territórios. Que ficção teatral resultará 

daí? A fotografia será um registo – documental, mas 

também artístico, e artístico, mas também documental 

– que fixará as imagens dos lugares para lá do tempo 

desse registo. O teatro será um lugar ficcional 

construído a partir desses olhares – da máquina 

fotográfica e do olho humano – para as imagens. 

Este ambicioso projeto prevê residências artísticas 

e a subsequente estreia de cinco espetáculos ao 

longo do período em causa no palco do Cineteatro, 

incluindo ainda o envolvimento de vários fotógrafos 

de Loulé e seus convidados externos, bem como de 

uma antropóloga, com a realização de exposições, 

talks, edição de obras e um trabalho paralelo de 

mediação artística junto da comunidade escolar (nível 

secundário) de Loulé e Quarteira. 
Quarteira_2017#1 (Luís da Cruz)

Ribeira de Algibre, 2016 (Vasco Célio)

REDES DE 
PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL
REDE AZUL – REDE DE TEATROS DO 

ALGARVE 

A Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve foi criada em 

2016 e tem como missão apoiar a criação e produção 

culturais regionais, rentabilizando as infraestruturas 

existentes e reforçando a oferta artística no sul do país.

 Pretende facilitar a criação, fidelização e formação 

de públicos, possibilitando a criação de condições 

para a edição de uma agenda cultural conjunta e para 

a implementação de um modelo de gestão partilhado 

dos espaços culturais. Entre outros objetivos, a 

rede visa igualmente contribuir para a formação e 

qualificação dos profissionais que trabalham nos vários 

equipamentos culturais.

A Rede Azul é composta atualmente por 13 membros: 

o Cineteatro Louletano, o Teatro das Figuras (Faro), o 

Auditório Municipal de Albufeira, o Teatro Mascarenhas 

Gregório (Silves), o Auditório Municipal de Olhão, o 

Centro Cultural António Aleixo (Vila Real de Santo 

António), o Centro Cultural de Lagos, o Cine-Teatro 

de São Brás de Alportel, o TEMPO – Teatro Municipal 

de Portimão, o Auditório Municipal Carlos do Carmo 

(Lagoa), o Município de Castro Marim, o Centro Cultural 

de Vila do Bispo e o Município de Tavira.

REDE 5 SENTIDOS 

A Rede 5 Sentidos foi criada em 2005 no âmbito de 

uma candidatura financiada ao QREN 2007-2013, 

com o intuito de promover a programação cultural e 

a produção artística em rede. Atualmente, composta 

por nove equipamentos culturais de vários pontos 

do país, a 5 Sentidos procura apoiar e dinamizar 

o desenvolvimento das artes performativas em 

Portugal organizando digressões de espetáculos e 

apoiando a produção de novas criações através de 

cofinanciamento, coproduções e residências artísticas. 

Assente na troca de saberes, processos e experiências 

de trabalho, a estratégia da rede visa fortalecer 

o desempenho dos parceiros, dinamizar a criação 

artística e alargar os públicos. 

Os equipamentos que integram esta rede de 

programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu), Centro 

Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro Académico Gil 

Vicente (Coimbra), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), 

Teatro Municipal da Guarda, Teatro Municipal do Porto, 

Teatro Nacional São João (Porto), Cineteatro Louletano 

– sendo esta a única estrutura a sul do país a integrar a 

5 Sentidos – e São Luiz Teatro Municipal (Lisboa). 

PROGRAMA DE CONVITE 
À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL 

A 5 Sentidos desenvolveu um programa de convite à 
coprodução e à digressão de criações nacionais. Os artistas 
desenvolvem os seus processos de criação contando com o 
apoio financeiro, residências artísticas e apresentação/
/digressão concertada pelas várias estruturas artísticas que 
compõem a rede. Em 2020-2021 este programa é dirigido às 
áreas artísticas da Dança e do Teatro.
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PORQUÊ UM CARTÃO DE AMIGO?

COMO ADERIR?
» O Cartão de Amigo é adquirido mediante o pagamento 

de uma anuidade (corresponde ao ano civil) que em 

2020 tem um valor de 12 €. 

» Pode ser adquirido na bilheteira do Cineteatro, locais 

aderentes ou na plataforma online BOL.

» Para os já aderentes a renovação é realizada através 

do pagamento de 12 €, a qual pode ser efetuada na 

bilheteira do Cineteatro, locais aderentes ou na 

plataforma online BOL.

» O Cartão de Amigo é pessoal e intransmissível, e 

destina-se a maiores de 6 anos.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
» Desconto de 40% nos espetáculos organizados 

ou coorganizados pelo Cineteatro – excetuam-se 

todos os eventos cujo valor normal de ingresso seja, à 

partida, igual ou inferior a 5 €, bem como os concertos 

organizados/coproduzidos pela Orquestra Clássica do 

Sul. 

» O desconto do Cartão de Amigo é aplicável a apenas 

um bilhete por espetáculo e não é acumulável nem 

com a política de descontos em vigor (para maiores de 

65 e menores de 30 anos) nem com outros eventuais 

descontos pontuais que possam estar associados a 

determinados eventos.

» Convites para ensaios abertos e contacto com 

artistas convidados.

Os dados pessoais obtidos são tratados nos termos 

previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 

n.º2016/679, com vista apenas à prossecução do solicitado 

pelo titular de dados, estando salvaguardado um conjunto de 

direitos tais como: de retirar o consentimento em qualquer 

altura assim como de solicitar ao responsável pelo tratamento 

dos dados o acesso, a alteração, a eliminação, a limitação e a 

oposição ao tratamento dos seus dados, bem como o direito à 

portabilidade dos mesmos através da utilização do contacto 

do Encarregado de Proteção de Dados: dpo@cm-loule.pt  

O titular dos dados tem ainda o direito de reclamar junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

O responsável pelo tratamento, Município de Loulé, contacto 

geral@cm-loule.pt , garante a segurança e a privacidade 

dos dados, sendo que estes serão conservados pelo 

prazo legalmente estabelecido ou pelo prazo tido como 

estritamente necessário para o respetivo tratamento. 

Para mais informações os interessados podem consultar no 

site www.cm-loule.pt os Termos e Condições de Utilização e 

Política de Proteção e Privacidade.

O Cartão de Amigo surge no âmbito da política cultural do Município de Loulé e de uma declarada e ambiciosa 

aposta estratégica nesta área. O Cartão de Amigo do Cineteatro Louletano pretende, por um lado, facilitar e 

incrementar um maior envolvimento e adesão de novos públicos, e, por outro, reconhecer 

e valorizar a maior regularidade e fidelidade do público.

PLANTA DA SALAMAIS DE 900 PESSOAS JÁ ADERIRAM!
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DIREÇÃO MUNICIPAL

Dália Paulo

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Paulo Pires

FRENTE DE CASA E PRODUÇÃO

Luísa Piedade

APOIO À PRODUÇÃO

Verónica Silva

COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS

Margarida Janeiro

ASSISTÊNCIA À PROGRAMAÇÃO

Catarina Paulino  

DESIGN

Susana Leal

FOTOGRAFIA 

Jorge Gomes

VÍDEO

Loulé Film Office (coord.)

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

As reservas sem pagamento prévio têm de ser levantadas 
até 72 horas depois de terem sido efetuadas ou serão 
anuladas. Só se aceitam reservas até 3 dias antes da data 
do espetáculo. 

Os lugares de mobilidade reduzida destinam-se 

exclusivamente a pessoas com deficiência física, estando 

devidamente assinalados na bilheteira e em qualquer 

outro ponto de venda físico ou online. Daqui decorre que o 

Cineteatro Louletano não está obrigado a trocar esses lugares 

por outros destinados ao público em geral.

BILHETEIRA 
Horário regular:

terça a sexta – 13h00 às 18h00

Em dias de espetáculo:

terça a sexta – abertura às 13h00

sábado e feriados – abertura às 16h00

domingo – abertura às 15h00

(encerramento: 30 minutos após o início do espetáculo)

Bilhetes à venda na receção do Cineteatro, FNAC, Worten, 

CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglés, Lojas Note!, Rede 

Serveasy e BOL (reservas 18 20 e cineteatrolouletano.bol.pt/)

CARTÃO DE AMIGO 
Para maiores de 6 anos, com desconto de 40% nos 

espetáculos assinalados, mediante pagamento prévio de uma 

anuidade.

DESCONTOS
Maiores de 65 e menores de 30 anos nos espetáculos 

assinalados.

REGRAS DE SALA
As portas da sala abrem, geralmente, meia hora antes do início 

do espetáculo.

Não é permitida a entrada na sala após o início do espetáculo, 

salvo indicação expressa dos assistentes de sala.

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante os 

espetáculos.

Não é permitido fumar no edifício.

Não é permitida a utilização de telemóvel ou de outros 

aparelhos de sinal sonoro no interior da sala.

Não é permitido comer ou beber no interior da sala.

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

REDES SOCIAIS
        cineteatrolouletano

        cineteatrolouletano

        cineteatro.cm-loule.pt

MORADA
Avenida José da Costa Mealha, 8100-501, Loulé

GPS: 37.138913,  -8.02246

MEDIA PARTNERS

RTP, Antena 1, Antena 3, LUSA, 
RUA FM, Algarve Informativo, 
Sul Informação, Barlavento, 
Darquefalar 

RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA

André Deltell

BILHETEIRA

Marta Moreira, Paula Lopes

APOIO DE PALCO

Helena Gaspar

TÉCNICOS DE SOM E LUZ

Ruben Martins, Unipessoal

ASSISTENTES DE SALA

Assunção Aleixo, Sónia Brás, 
Suzete Rodrigues e Verónica Silva

INFORMAÇÕES E RESERVAS

FICHA TÉCNICA
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O resto é silêncio. 
William Shakespeare


