
1

JAN 
FEV 
MAR 
ABR

2019

TE
AT

RO
 M

UN
IC

IP
AL

 D
A G

UA
RD

A



2



3

Pela cultura, reforçamos um “combate” 
pelo interior, persistindo, sem o apoio direto 
do Estado, num importante investimento no 
Teatro Municipal da Guarda. Um compro-
misso para com a democratização cultural, 
a educação pelas artes, a criação de públi-
cos, o desenvolvimento do setor cultural e 
artístico, a coesão e a atratividade da cidade 
e território.

Estes são objetivos estruturantes da nossa 
política para os equipamentos culturais, 
com destaque para este Teatro que se afir-
ma, a cada novo ciclo de programação, 
como uma das principais estruturas cul-
turais do interior do País. Esta é, também, 
uma forma de combater a desertificação 
desta região e contrariar, pela política cultu-
ral local, o centralismo a que Portugal con-
tinua mergulhado. 

O município da Guarda, através do Teatro, 
cumpre uma obrigação de serviço públi-
co, de permitir aos cidadãos aquilo a que 
têm direito, numa sociedade democrática, 
através da fruição cultural de múltiplas 
linguagens artísticas e da sua integração 
em processos de participação sociocultu-
ral. O dinheiro público que aqui se aplica, 
a par dos equipamentos como o Museu da 
Guarda e a BMEL ou no Centro de Estudos 
Ibéricos, é um dos mais importantes inves-
timentos nas pessoas, no conhecimento, na 
qualidade de vida, no desenvolvimento, na 
economia, com retorno simbólico efetivo. 

A cultura, juntamente com a Educação, 
constitui um eixo estratégico fundamental 
no qual inscrevemos, de forma sustentada 
e criteriosa, uma forte vontade política de 
fazer o que o Estado central devia apoiar a 
fazer: manter o Teatro vivo, ativo, aumen-
tando e melhorando a sua oferta, envolven-
do as associações e instituições, cumprindo 
o seu papel de serviço público para e com 
as pessoas. Aqui, como nos grandes centros 

urbanos, as pessoas têm direito a ver os seus 
impostos (re)investidos na cultura para dela 
poderem usufruir. É o que fazemos. E temo-
-lo feito, racionalizando recursos, mas não 
recuando no esforço de continuar esta apos-
ta estruturante na Cultura. 

É necessário reconhecer o papel dos tea-
tros municipais em Portugal, no quadro de 
uma visão de conjunto e de um plano de 
ação descentralizado que, de alguma forma, 
apoie o poder local nesta missão tão nobre 
e tão marcante para o futuro das nossas ter-
ras.

Estamos cá para dignificar a valia do esqui-
pamento, que fará 14 anos no próximo dia 
25 de abril. São 11 mil metros quadrados, 
785 lugares, que continuamos a ocupar, 
cada vez mais, com gente que não abdica de 
aqui concretizar o prazer (e a necessidade) 
de fruir diversidade artística e, com ela, for-
marem-se novas gerações mais conscientes 
do papel da cultura para o seu futuro pes-
soal, profissional e cívico.  

E porque queremos continuar a investir, 
também na melhoria das infraestruturas, 
está em curso uma obra importante, origi-
nal e ousada, para garantir o conforto na 
acessibilidade física dos públicos. Um novo 
corpo arquitetónico que ligará, diretamen-
te, a zona de estacionamento ao bloco de 
auditórios. Mais uma boa razão para que, 
em 2019, o Teatro seja ainda mais usufruí-
do por todos.  

Álvaro dos Santos Amaro 
Presidente da Câmara Municipal  

da Guarda

EDITORIAL
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Mais fácil, rápido e cómodo comprar os seus bilhetes!  
> www.tmg.com.pt

 

descontos

nova bilheteira online

50%
JOVENS ATÉ AOS 25 ANOS E DESEMPREGADOS
[Jovens mediante apresentação de comprovativo de idade,  
se requerido]
[Desempregados mediante apresentação de comprovativo  
de inscrição no Centro de Emprego ou outro comprovativo emitido 
pela Segurança Social. 
Com limite de bilhetes disponíveis]

30%
PORTADORES DE CARTÃO DE ESTUDANTE
OU CARTÃO JOVEM
MAIORES DE 65 ANOS 
[Inclusivé. Mediante apresentação de comprovativo de idade, se requerido]

FAMÍLIAS
[Mínimo de 3 pessoas, pais e filhos]

GRUPOS
[Dez ou mais pessoas, com compra até 72h antes do espetáculo]

FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
DESCONTOS NÃO ACUMULÁVEIS
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serviço de baby sitting

novo horário  
da bilheteira

MiróNoite Cultural
Quantas vezes deixou de assistir a um espetáculo no Teatro Municipal da Guarda 
porque tem à guarda filhos pequenos? Agora já pode deixar os seus filh@s 
entregues a técnicos especializados em animação e educação nos espaços do 
teatro. Neste espaço, os seus filhos realizarão atividades lúdicas e criativas 
enquanto os pais assistem a um espetáculo no TMG. 

Para mais informações e marcações prévias contactar 925804452  
ou por email mirobolantes@gmail.com

  
Terça a Sexta: das 10h às 12h e das 14h30 às 17h30
Sábados: das 14h30 às 18h00
Em noites de espetáculo: das 20h30 às 22h00
Encerra aos feriados e domingos
Contacto: 271 205 241  
bilheteira@tmg.com.pt
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Ciclo de tertúlias temáticas no âmbito da consulta pública da candidatura da Guarda a 
Capital Europeia da Cultura em 2027 (1ª série)

Iniciativa: Comissão Executiva/CMG

29 de janeiro (terça, 21h30) "Património Cultural como fonte de criação artística"

15 de fevereiro (sexta, 21h30) "Design e produtos endógenos: da tradição à inovação"

9 de março (sábado, 18h00) "A Cultura não tem idade: inclusão e vida ativa pelas artes"

29 de março (sexta, 21h30) "A fruição artística na Escola: desafios pedagógicos"

26 de abril (sexta, 21h30) "A Diáspora: patrimónios da emigração na região da Guarda"

Convidados a divulgar oportunamente.

Um café, conversas que interessam. Um ambiente convivial, descontraído, pessoas dispos-
tas a compartilhar as suas reflexões, dúvidas e questões críticas. Ou simplesmente ouvir. 
Ouvir outras visões criativas, de geografias culturais diversas, sobre o que nos preocupa, e 
deve mobilizar, quanto ao futuro deste território do Interior, na próxima década.

Partindo do princípio de que a Cultura está ligada com tudo e com todos, ela será o princi-
pal fio condutor das conversas nestas sessões, com convidados especiais, integradas no eixo 
de reflexão e consulta pública do processo de candidatura da Guarda a Capital Europeia 
da Cultura (2027).

O objetivo é partilhar conhecimentos e conhecer experiências diversas de quem pode aju-
dar a “abrir caminhos” na (re)construção de um projeto de vida cultural transversal a 
todas as áreas de governança pública.

A partir dos saberes, dos diálogos e novos olhares, aprofunda-se a reflexão e desenha-se 
um plano de ação que possa refletir a pluralidade de linhas de atuação. Reside nesta ini-
ciativa, como noutras em curso, uma vontade de conhecer, incluir, envolver e fazer futuro 
em comum.

CONVERSAS DE CAFÉ
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Peça teatral e musical da Companhia de Teatro de Almada, “Os Gatos” inspira-se na obra 
literária de T.S. Eliot publicada em 1939, “Old Possum’s Book of Practical Cats” - uma ode 
aos gatos que tem feito as delícias dos amantes da espécie, vindo a inspirar a famosa comédia 
musical “Cats”, de Andrew Lloyd Webber, que se estreou em Londres em 1981. Este livro é 
uma obra-prima de amor e humor sobre os gatos, contém em si a chama de transgressão e de 
aventura capaz de propiciar, sem infantilizar, o encontro entre as crianças e a arte. Misterioso 
e hedonista, o mundo dos gatos interpela o imaginário do público infantil através deste estudo 
poético, cujo programa é formulado desde o início do espetáculo na adivinha: “Como dar 
nome aos gatos?“.

Encenação - Teresa Gafeira
Interpretação - João Farraia, Pedro Walter, Miguel Martins e Vera Santana 
Cenografia - Ana Paula Rocha
Operação de Luz e Som - Paulo Horta 

OS GATOS

A COMUNIDADE ESCOLAR DO CONCELHO DA GUARDA (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO) É CONVIDADA A ASSISTIR A 

ESTE ENCANTADOR ESPETÁCULO QUE CELEBRA, DE FORMA DIVERTIDA E MUSICAL, A AMIZADE PELOS ANIMAIS.

GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO/MUSICAL
ORGANIZAÇÃO:  CMG/SETOR  DA  EDUCAÇÃO/TMG

ENTRADA  LIVRE  M/3  50M

3  E  4  DE  JANEIRO
QUINTA  E  SEXTA  |  10H00  E  14H30

PELA  COMPANHIA  DE  TEATRO  DE  ALMADA  
GUARDA  CIDADE  NATAL  2018

Os gatos
A partir de O livro dos gatos de T. S. Eliot

Encenação de Teresa Gafeira

HORÁRIO: Sábados às 15h00  PREÇO: 2,5€  DURAÇÃO APR.: 2h

FAIXAS ETÁRIAS: 
O primeiro dia de cada oficina: crianças entre os 5 e os 7 anos
O segundo dia de cada oficina: crianças entre os 8 e os 11 anos

OFICINAS para a INFÂNCIA

24 de Nov. e 08 de Dez.

À espera de Godot 
de Samuel Beckett

Oficina sobre invenção de histórias
Orientação de Joana Manaças

Nesta peça de Beckett, Vladimir e Estragon esperam por alguém 
que nunca chega, de seu nome Godot. Vão conversando esperando 
o tempo. Que histórias poderão andar nas nossas cabeças ao ouvir 
algumas conversas destas personagens? Quem serão eles? O que 
se passará naquele sítio? O que lhes vai na alma? E na nossa?
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A celebração das Janeiras é um acontecimento popular enraizado há muitas décadas no povo 
sobretudo oriundo do meio rural. As Janeiras correspondem a uma manifestação cultural e 
social de convívio e partilha, de promover os valores da amizade e solidariedade no arranque 
de cada novo ano. Através da música e de cantares com quadras alusivas ao espírito solidário, 
este espetáculo que novamente sobe ao palco do TMG, volta a reunir muitas coletividades e 
associações de várias freguesias do concelho da Guarda. Encerramento do programa Guarda 
Cidade Natal.

Encenação e direção artística – Leonor Narciso

CANTAR DAS JANEIRAS

ATRAVÉS DOS CANTARES E DO CONVIVIO PRÓPRIO DAS JANEIRAS, FAZ-SE ESTA FESTA EM COMUNIDADE E COM 

SABOR POPULAR E DESEJA-SE UM BOM ANO DE 2019. 

GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG  /  TMG

1€  (A  REVERTER  PARA  UMA  INSTITUIÇÃO  DE  CARIZ  SOCIAL)
M/6  120M

6  DE  JANEIRO
DOMINGO  |  18H00

CELEBRAÇÃO  DAS  JANEIRAS  2019
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Uma carta cinematográfica para uma futura bisneta fictícia, que cruza uma história de perda 
pessoal, família e a diferença que cada um de nós pode fazer neste mundo. O que passamos 
para aqueles que vêm depois de nós, tanto para o bem como para o mal? E que diferença uma 
pessoa pode fazer neste mundo? Estas são as questões universais que preocuparam John We-
bster nesta carta cinematográfica pessoal para a sua bisneta Dorit, uma menina que nascerá na 
década de 2060, e cujas galochas amarelas vão andar por um litoral muito diferente daquele 
que conhecíamos. Uma história que une o passado, o presente e o futuro num documentário 
bonito, emocionante e promissor sobre o poder de cada um de nós para fazer a diferença e 
mudar o mundo.

Realizador - John Webster
Origem - Finlândia/Alemanha/Rússia/Noruega/Letónia
Género - Documentário
Ano - 2017

AS PEQUENAS GALOCHAS 
AMARELAS

PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CINECLUBE  DA  GUARDA

PARCERIA:  CINE’ECO/CMSEIA
APOIO:  CMG/TMG/IPDJ

ENTRADA  LIVRE
M/12  95M

9  DE  JANEIRO
QUARTA  |  21H30

PRÉMIO  MELHOR  LONGA  JUVENTUDE  E  
PRÉMIO  VALOR  DA  ÁGUA

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  
EXTENSÃO  FESTIVAL  INTERNACIONAL   
DE  CINEMA  AMBIENTAL  CINE  ECO  2018
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Este é um concerto ao qual ninguém pode faltar: numa parceria entra várias entidades nacio-
nais e locais, a Banda da Armada da Marinha, de elevada reputação artística e musical em 
Portugal, vai dar um concerto solidário cuja receita de bilheteira reverte integralmente para o 
serviço de Pediatria da ULS Guarda. O preço mínimo do bilhete começa nos 5€ mas quem de-
sejar pode contribuir com um valor mais alto. O projeto “Marinheiros da Esperança” nasceu 
inspirado nas comemorações dos 700 anos da Marinha Portuguesa e resultou num belíssimo 
livro que ilustra, com desenhos realizados por crianças e jovens internados em Serviços de 
Pediatria do Sistema Nacional de Saúde, momentos da extraordinária relação de Portugal 
com o Mar. A Banda da Armada conta com cerca de 100 músicos e tem já séculos de história 
e nas últimas décadas solidificou a sua reputação com instrumentistas e maestros do mais alto 
nível e com atuações regulares por todo o país e estrangeiro. Na Guarda a Banda interpretará 
composições da música clássica universal e temas conhecidos da música portuguesa.

MARINHEIROS  
DA ESPERANÇA:

CONCERTO DE SOLIDARIEDADE E DE BENEFICÊNCIA CUJA RECEITA DE BILHETEIRA REVERTE INTEGRALMENTE 

EM PROL DO SERVIÇO DE PEDIATRIA DA ULS DA GUARDA.

GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  ULS  GUARDA/ESTADO-MAIOR  DA  ARMADA/CMG/TMG

5€  M/6  60M

11  DE  JANEIRO
SEXTA  |  21H30

AO  RITMO  DA  BANDA  DA  ARMADA
CONVIDADO  ESPECIAL:  RUI  PEDRO  DIAS
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Os Closer são uma banda portuguesa, de Lisboa, formada em 2013, num projeto musical 
dedicado a prestar tributo a Joy Division, a mítica banda inglesa, com covers de músicas 
dos seus principais álbuns. Os Joy Division foram uma banda inglesa formada em 1976, em 
Manchester, e que se notabilizou como uma das pioneiras do pós-punk. A banda foi designada 
inicialmente por Warsaw, até final de 1977, tendo mudado o nome para Joy Division a partir 
de 1978. Terminou em 18 de Maio de 1980 após o suicídio do vocalista principal Ian Curtis. 
A banda também tinha como membros Bernard Sumner (guitarrista e teclista), Peter Hook 
(baixista e 2º vocalista) e Stephen Morris (baterista e percussionista). Após o término da ban-
da, os 3 restantes membros formaram os célebres New Order. 

Baixo - João Galhardas
Guitarra Principal - Rui Pisco
Guitarra Baixo - Carlos Queirós
Bateria - Deodato Batista
Teclas e 2ª voz - Francisco Ramalho
Guitarra Ritmo - Miguel Batista/Carlos Silva

CLOSER 

OPORTUNIDADE DOS FÃS DOS JOY DIVISION OUVIREM AO VIVO AS MÚSICAS MAIS ICÓNICAS DO ROCK  

PÓS-PUNK DESTA BANDA MITICA, SERVINDO TAMBÉM DE “APERITIVO MUSICAL” PARA O CONCERTO DE PETER 

HOOK & THE LIGHT, BAIXISTA ORIGINAL DOS JD, QUE ATUARÁ NO PRÓXIMO DIA 13 DE ABRIL NO TMG.

CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  90M

12  DE  JANEIRO
SÁBADO  |  21H30

TRIBUTO  A  JOY  DIVISION
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“E se o som não se pudesse ouvir?” É este o ponto de partida de um espetáculo que se propõe 
a quebrar barreiras e estimular diferentes sentidos humanos.  Este concerto é música para 
surdos, dirigida a todos (famílias). Ouvintes e surdos todos à escuta. Syn.Tropia resulta da 
conjugação derivada do grego de Syn (juntos) e Tropia (forma, direção). Desta forma, o públi-
co ouvinte e não ouvinte está em igualdade de circunstâncias em relação à dinâmica de fruição 
imaginada. O corpo também ouve e sente através da Tábua-Escuta Tátil (dispositivo inédito), 
no qual os surdos poderão sentir as vibrações sonoras. 

Conceção e Direção - Yola Pinto e Simão Costa
Dança - Yola Pinto
Piano e Eletrónica - Simão Costa
Desenho de Luz - Cristóvão Cunha
Tábua - Escuta Táctil - Simão Costa, Yola Pinto e João Calixto
Produção - Rafael F Vieira
Uma encomenda - São Luiz Teatro Municipal
Co-Produção - Centro de Artes de Ovar, Cine Teatro Louletano, Festival Som Riscado,
Residências Artísticas Musibéria e O´Culto da Ajuda-Miso Music Portugal, Oficinas do
Convento, LAC-Laboratório de Atividades Criativas

SYN.Tropia 

A DANÇA, O DESENHO, A INSTALAÇÃO SONORA E O PIANO CONJUGAM-SE NUMA DINÂMICA SENSORIAL QUE 

RESULTA NUM ESPETÁCULO PARA OUVIR E SENTIR.

CAIXA  DE  PALCO  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA  /  DANÇA  /  INSTALAÇÃO  SONORA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

3€  SESSÃO  DA  TARDE  E  5€  PÚBLICO  EM  GERAL
M/6  50M

18  E  19  DE  JANEIRO
18  SEXTA  ÀS  15H  (INSTITUIÇÕES)   

E  19  SÁBADO  ÀS  21H30  (PÚBLICO  EM  GERAL)

CONCERTO-DANÇA  PARA  SURDOS   
E  OUTRAS  AUDIÇÕES  
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Paralelamente à apresentação do espetáculo, os co-criadores lançam o convite à exploração 
de alguns materiais sonoros e coreográficos envolvidos na criação do mesmo, partilhando a 
pesquisa desenvolvida nos últimos anos em torno dos processos físicos do som, da natureza 
multifacetada dos mecanismos de escuta e do papel que o movimento assume nesta última. 
Inspirados pelo significado do próprio título "SYN.Tropia" e das suas possibilidades
nas ações do dia-a-dia, a dupla de artistas sugere aos participantes, numa abordagem informal 
e descontraída, esta ligação entre as várias formas do fazer artístico presentes no espetáculo, 
onde o desenho não será esquecido. Juntos procuraremos um corpo multidisciplinar, presente 
e capaz de expressar o "seu sentir" a cada momento.

Orientação - Yola Pinto e Simão Costa

WORKSHOP SYN.Tropia 

SALA  DE  ENSAIOS

OFICINA  DE  FORMAÇÃO  NA  ÁREA  DA  DANÇA  E  MOVIMENTO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

INSCRIÇÃO  GRATUITA.  PARA  MARCAÇÕES:  GERAL@TMG.COM.PT
DESTINATÁRIOS:  PÚBLICO  SURDO  E  OUVINTE;  ESCOLAS,  INSTITUIÇÕES,  PROFESSORES,

MEDIADORES  CULTURAIS.  MÁXIMO  15  PARTICIPANTES.
M/8  DURAÇÃO:  2H30

19  DE  JANEIRO
SÁBADO  |  10H00
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A 22 de Julho de 2011, mais de 500 jovens participavam num campo de férias político, nos 
arredores de Oslo, na ilha de Utoya, tendo sido atacados por um radical de extrema-direita 
armado. O resultado deste ataque bárbaro foi de 77 jovens mortos. Pouco antes de se dirigir 
à ilha de Utoya, o extremista Anders Breivik fizera explodir um edifício governamental em 
Oslo. Neste primeiro filme de ficção sobre o ataque conhecemos Kaja, de 18 anos, e os seus 
amigos. O filme começa quando os jovens, chocados com os acontecimentos em Oslo, estão 
a tranquilizar os familiares, informando que estão muito longe do local. De repente, o som de 
tiros destrói o ambiente de segurança. O filme acompanha Kaja, que tenta sobreviver, minuto 
a minuto.

Origem - Noruega
Género - Drama, Thriller
Ano - 2018
Elenco - Ada Eide, Aleksander Holmen, Andrea Berntzen, Brede Fristad

UTOYA, 22 DE JULHO 

PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

3€  M/14  92M

23  DE  JANEIRO
QUARTA  |  21H30

DE  ERIK  POPPE
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Da autoria do jovem escritor e dramaturgo Tiago Correia, esta peça fala do amor e dos seus 
desencontros, num diálogo intenso, enigmático mas nítido, entre a paixão de dois homens 
por uma mesma mulher. Trata-se de uma meditação conjunta sobre as relações humanas que 
encaminha o espetador para um inevitável momento de introspeção, na qual cada um fará 
a sua própria leitura. A música de José Peixoto ajuda a adensar a intensidade do drama dos 
personagens, numa expressão da qual só se pode absorver filigranas de emoções.

Texto e Encenação - Tiago Correia
Interpretação - Eduardo Breda e João Melo
Cenografia - Ana Gormicho
Música Original - Les Saint Armand
Figurinos - Sara Miro
Desenho de Luz - Rui Monteiro
Desenho de Som e Operação - Pedro Lima
Produção - A TURMA
Produtora - Sandra Carneiro/Marca-d’água

PELA ÁGUA
“PELA ÁGUA” É O TEXTO VENCEDOR DO GRANDE PRÉMIO DE TEATRO PORTUGUÊS SPA/TEATRO ABERTO DA 

EDIÇÃO DE 2016.

CAIXA  DE  PALCO  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€  M/12  80M

24  DE  JANEIRO
QUINTA  |  21H30

DE  TIAGO  CORREIA
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Após longas noites na garagem essa partilha esboçou este projeto e as músicas foram crescen-
do, saindo ainda nesse ano o seu primeiro EP de originais, “Fim Para um Princípio”. Muito 
embora percorram vários estilos musicais, a verdadeira matéria prima destes contrabandistas 
de canções é essa irreverência que se quer propagar. No ano de 2017 gravaram “A Palavra En-
cantada”, um disco de versões dedicadas a José Afonso, e ainda vários singles. Encontram-se 
a gravar um novo disco de originais.

Voz e Guitarra - Nuno Marinho
Baixo - Ricardo Fernandes
Bateria e Percussão - Hugo Marinho
Guitarra, bandolim, bouzouki, braguesa e cavaquinho - Licínio Castro
Guitarra elétrica - André Novais Pereira

GUITARRA E CONTRABANDA

ORIUNDOS DA CIDADE DE FAFE, OS GUITARRA E CONTRABANDA JUNTARAM-SE EM 2012 COM O INTUITO DE 

PARTILHAR ENTRE SI DIVERSAS EXPERIÊNCIAS MUSICAIS. 

CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

ENTRADA  LIVRE
M/6  90M

25  DE  JANEIRO
SEXTA  |  22H00
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Paulo Gonzo tem mais de 40 anos de carreira: em 1975 compôs as primeiras músicas e o 
primeiro disco foi editado em 1979. Foi fundador do grupo Go Graal Blues Band e em 1986 
iniciou a sua carreira a solo de sucesso lançando o álbum “My Desire” apenas com covers e 
cantado em inglês. Em 1997, Paulo Gonzo lança a compilação “Quase Tudo” que conseguiu 
a proeza de chegar à sêxtupla Platina. Paulo Gonzo pisou centenas de palcos em Portugal, Eu-
ropa, Brasil, EUA, Canadá e Macau. Colaborou com artistas como Tito Paris, African Voices, 
Rui Reininho, Olavo Bilac ou Bernardo Sassetti. O público terá oportunidade de ouvir can-
ções como “Jardins Proibidos”, “Sei-te de Cor”, “Pagava Pra ver”, “Amor Maior” ou “Dei-te 
Quase Tudo” e alguns temas clássicos da soul e R&B que sempre foram seu apanágio artístico.

Voz e Harmónica - Paulo Gonzo
Piano - Paulo Sérgio
Guitarra - Rui Fingers
Baixo - Luciano Barros

PAULO GONZO
NESTA ESTREIA NO PALCO DO GRANDE AUDITÓRIO DO TMG, PAULO GONZO APRESENTA-SE NUM REGISTO 

INTIMISTA, EM FORMATO QUARTETO E TOCANDO OS GRANDES HITS DA SUA CARREIRA.

GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

10€
M/6  90M

26  DE  JANEIRO
SÁBADO  |  21H30

CONCERTO  ÍNTIMO  
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Em 2006 publicou o seu primeiro livro, “Jazz em Portugal, 1920-1956”. Tem desenvolvido 
uma atividade bastante intensa em projetos ecléticos de música improvisada, música tradi-
cional, Jazz e música erudita. Nunca deixou de compor em várias estéticas, formas e géneros 
musicais, centrando-se agora na música clássica com travo pop (como Michael Nyman ou Lu-
dovico Einaudi). Para além dos vários espetáculos que tem realizado pelo país, Helder Bruno 
gravou e lançou em março de 2018 o seu álbum de estreia sob o título “A Presença, Serena e 
Terna”, com música composta e orquestrada para piano, quarteto de cordas e soprano e que 
conta com a participação especial de Nuno Guerreiro, Mafalda Camilo e o Blossom Quartet. 

Piano e Composição - Helder Bruno
Soprano - Mafalda Umbelino Camilo
Violino - Maria Kagan 
Violino - Tunde Hadady
Viola d'arco - Rogério Monteiro
Violoncelo - Feodor Kolpashnikov 

HELDER BRUNO
HELDER BRUNO É PIANISTA, COMPOSITOR E MUSICÓLOGO E É JÁ UMA GRANDE REFERÊNCIA NA NOVA MÚSICA 

PORTUGUESA E CONOTADO COMO O HERDEIRO MAIS DIRETO DE RODRIGO LEÃO.

PEQUENO  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  70M

30  DE  JANEIRO
QUARTA  |  21H30

A  PRESENÇA,  SERENA  E  TERNA
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A Gala do Desporto do Município da Guarda pretende reconhecer e valorizar o mérito dos 
desportistas e clubes do Concelho da Guarda que se destacaram na época 2017/2018. A pri-
meira edição deste evento, que passará a realizar-se anualmente, será o ponto alto do reconhe-
cimento público a entidades e agentes desportivos que se notabilizaram através do seu esforço, 
empenho, dedicação e altruísmo.

A Gala contará também com momentos musicais e lúdicos que prometem uma noite inesque-
cível, com o Telmo Ramalho / Jokebox e a Orquestra Aeminium.

GALA DE DESPORTO  
CIDADE DA GUARDA

GRANDE  AUDITÓRIO

GALA/TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/DESPORTO

M/6

1  DE  FEVEREIRO
SEXTA  |  21H30
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Há uns anos Scott Matthews atuou na primeira parte da digressão acústica dos Foo Fighters. 
Ganhou o venerado prémio “Ivor Novello Award for Best Song Musically & Lyrically” da 
British Academy of Songwriters, Composers and Authors, pelo tema “Elusive”, que teve gran-
de repercussão em rádios de toda a Europa. O seu estilo musical é melancólico e introspetivo, 
recorrendo a uma voz melodicamente marcante e depurada. As suas canções, baseadas no 
dedilhar melódico da guitarra acústica, abordam sentimentos universais da condição humana.  

Voz e guitarra - Scott Matthews

SCOTT 
MATTHEWS

SCOTT MATTHEWS É UM SONGWRITTER INGLÊS DE FOLK E INDIE POP CUJA CARREIRA JÁ TEM MAIS DE 10 ANOS 

DE ATIVIDADE, CONTANDO COM VÁRIOS ÁLBUNS EDITADOS PELA PRESTIGIADA ISLAND RECORDS. 

PEQUENO  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  75M

2  DE  FEVEREIRO
SÁBADO  |  21H30

PRIMEIRA  PARTE  -  CRISTÓVAM
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O que vai acontecer quando um país inteiro for engolido pelo mar? As ilhas de Kiribati, 
(população: 100.000) são uma república do atol do Pacífico, que vai ficar submersa nas pró-
ximas décadas, devido às mudanças climáticas. Este filme aborda esta questão e o que está a 
ser preparado pelas organizações internacionais e sobretudo pelo seu presidente Anote Tang, 
que procura defender o seu povo e uma cultura de 4000 anos e fazer migrar com a maior 
dignidade uma nação inteira.

Realizador - Matthieu Rytz
Ano - 2018
Origem - Canadá
Género - Documentário

PEQUENO  AUDITÓRIO

ÁREA:  CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CINECLUBE  DA  GUARDA

PARCERIA:  CINE’ECO  /  CMSEIA
APOIO:  CMG/TMG/IPDJ

ENTRADA  LIVRE
M/12  77M

6  DE  FEVEREIRO
QUARTA  |  21H30

A ARCA DE ANOTE
PRÉMIO  ANTROPOLOGIA  AMBIENTAL

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  
EXTENSÃO  FESTIVAL  INTERNACIONAL   
DE  CINEMA  AMBIENTAL  CINE  ECO  2018
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Cristina Bacelar, cantora, guitarrista, compositora e letrista que durante muitos anos deu rosto 
aos projetos Frei Fado D’el Rei e As Três Marias - está por inteiro neste disco assumindo a 
produção e os arranjos dos fados e dos temas originais. Neste álbum, o xaile negro do fado e 
o mantón de manila do flamenco vestem-se através da voz e da guitarra de Cristina Bacelar. O 
fado é aqui revisitado de forma original e arrojada, pincelado com os tons coloridos da bossa 
nova e do jazz, num cruzamento entre guitarra flamenca, guitarra portuguesa, percussões e 
saxofone. 

Guitarra e voz - Cristina Bacelar 
Guitarra Portuguesa - Rui Pedro Claro
Saxofone - Armando Ribeiro
Percussão - Pedro Silva

CRISTINA 
BACELAR

APRESENTAÇÃO DO NOVO TRABALHO A SOLO DE CRISTINA BACELAR, NUMA VIAGEM SIMBIÓTICA PELO FADO E 

PELO FLAMENCO, RESULTANTE DAS VÁRIAS EXPERIÊNCIAS MUSICAIS VIVIDAS NOS ÚLTIMOS ANOS.

CAFÉ  CONCERTO

 MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

ENTRADA  LIVRE
M/6  75M

8  DE  FEVEREIRO
SEXTA  |  22H00

NEM  TUDO  É  FADO
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PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO/NOVO  CIRCO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

3€
M/4  50M

9  DE  FEVEREIRO
SÁBADO  |  16H00

GIRA MUNDO

FAMÍLIAS  AO  TEATRO

Recorrendo a objetos do quotidiano os dois personagens, Dias e Passaporte, subvertem o seu 
uso atribuindo-lhes novas e variadas funções. Num universo recôndito da infância, onde um 
escadote se transforma na Torre Eiffel, num barco ou num elefante, o público é implicando 
permanentemente a construir mentalmente as cenas. Todo o espetáculo é um exercício de 
criatividade para quem assiste. O público é chamado a descodificar sensações muitas vezes 
antagónicas, de serenidade ou sobressalto, de medo ou de vitória.

Interpretação - Fernando Leiras e Simão Valinho
Sonoplastia - Marco Santos
Cenografia - Carla Palhares
Figurinos - Maria do Carmo

“GIRA MUNDO” É CONSTRUIDO A PARTIR DA OBRA “VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS” E É UM ESPETÁCULO PARA 

TODA A FAMILIA QUE EVOCA UMA VIAGEM SINGULAR PELO MUNDO, ATRAVÉS DA ARTE DO NOVO CIRCO.

TEATRO  QUADRILHA
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PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  60M

14  DE  FEVEREIRO
QUINTA  |  21H30

MAS NINGUÉM MATA A CEGONHA?

O tempo e o espaço centram-se então na casa de Mário e Mariana, onde o tempo para cuidar, 
para descansar e para trabalhar, se confunde com a respiração pessoal nos tempos modernos. 
“Mas Ninguém Mata a Cegonha?” é um drama cómico muito irónico que pretende mostrar 
o outro lado da vida das novas gerações de pais e das dificuldades que têm na tentativa de 
proporcionarem uma vida digna aos seus filhos. O Teatro do Imaginário é um projeto teatral 
amador, nascido em 2003 na aldeia do Manigoto – Pinhel, que reúne elementos de diferentes 
idades e já com variada experiência artística.

Texto e Encenação - Daniel António Neto Rocha 
Interpretação - Daniel Ferreira, Maria Gonçalves, Raquel Castelo, José Ferreira, Ana Mesquita, Susana 
Fonseca e Paulo Brás 
Desenho de luz - António Freixo 
Fotografia - Alexandre Costa 
Música - Mees Dierdorp 
Poema (“Reis”) - Lucebert Tradução - Jos van den Hoogen 
Produção - Teatro do Imaginário

NUM QUALQUER RECANTO DO PAIS, DOIS JOVENS, NO SEU MUNDO ENCANTADO, DECIDEM DAR UM PASSO 

IMPORTANTE NAS SUAS VIDAS E CASAM E COM A MUDANÇA SURGEM OS DESAFIOS DE UMA VIDA A DOIS.

TEATRO  DO  IMAGINÁRIO
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FAZ-TE HOMEM

GRANDE  AUDITÓRIO

GALA/TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CLUBE  ESCAPE  LIVRE

10€  (SEM  DESCONTOS)
M/12  65M

16  DE  FEVEREIRO
SÁBADO  |  21H30

Porrada, gajas, copos, carros, gadgets, futebol e outros temas profundos da vida de qualquer 
macho que se preze dão o mote para o espetáculo de comédia “Faz-te Homem”. António Ma-
chado e João Didelet sobem ao palco do Grande Auditório para expandir o seu conhecimento 
de vida, em forma humorística e irónica numa peça que conta com textos de Luis Coelho e 
encenação de Paulo Sousa Costa. Uma espécie de conferência de e para cavalheiros, onde o 
público será convidado a intervir. O espetáculo integra a 21ª Gala Spal – A Nossa Seleção de 
Pilotos. 

Interpretação - João Didelet e António Machado 
Texto - Luís Coelho
Encenação - Paulo Sousa Costa
Produção - Yellow Star Company

EXTRA-PROGRAMAÇÃO

ESPETÁCULO  DE  COMÉDIA

COM  GALA  SPAL  DE  HOMENAGEM   
AOS  PILOTOS
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KM 4.0 é o título desta digressão que vai levar o novo espetáculo de Rogério Charraz a todo 
o país.. Rogério Charraz lançou 3 discos de originais e gravou no Cinema São Jorge o seu 
primeiro registo ao vivo, com convidados especiais: o fadista Ricardo Ribeiro e o pianista 
Júlio Resende. Nos últimos anos Charraz já colaborou com artistas tão diferentes como Katia 
Guerreiro, Rui Veloso, Fernando Tordo, Ricardo Carriço, Miguel Calhaz, Luanda Cozetti e 
Rui Pregal da Cunha. Apresenta-se pela primeira vez no TMG.

Voz e Guitarra - Rogério Charraz 
Piano - Paulo Loureiro
Bateria - Jaume Pradas 

ROGÉRIO 
CHARRAZ & OS 
IRREVOGÁVEIS
ESTE CONCERTO É UMA VIAGEM PELO PASSADO, PRESENTE E FUTURO DE UM DOS CANTAUTORES MAIS 

TALENTOSOS DA SUA GERAÇÃO, QUE ASSIM ASSINALA O SEU QUADRAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DE VIDA.

CAFÉ  CONCERTO
 MÚSICA

ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG
ENTRADA  LIVRE

M/6  75M

20  DE  FEVEREIRO
QUARTA  |  22H00

KM  4.0  
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GRANDE  AUDITÓRIO

DANÇA
ORGANIZAÇÃO:  CMJSG

2€
M/4  75M

21  DE  FEVEREIRO
QUINTA  |  21H30

AUDIÇÃO DA CLASSE DE BALLET  
DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA  

DE S. JOSÉ DA GUARDA

O Conservatório de Música de S. José da Guarda apresenta o trabalho desenvolvido pela 
Classe de Ballet. Esta audição terá como temática a história "Alice no País das Maravilhas".
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GALERIA  DE  ARTE

EXPOSIÇÃO  
ORGANIZAÇÃO:  CÂMARA  MUNICIPAL  DA  GUARDA  /  ICAA

PARCERIA:  CAMARA  MUNICIPAL  DE  PINHEL
 ENTRADA  LIVRE  |  TODAS  AS  IDADES

23  DE  FEVEREIRO  A  27  DE  ABRIL

EXPOSIÇÃO  FOTOGRÁFICA   
GUARDA  MULHER,  EM  HOMENAGEM  ÀS  MULHERES  DO  
CONCELHO  DA  GUARDA  E  MULHERES  COM  ALMA,  EM  

HOMENAGEM  ÀS  MULHERES  DO  CONCELHO  DE  PINHEL,  
APRESENTADO  POR  MIGUEL  SILVA

 

Mulheres da Guarda, anónimas, mães, avós… rostos de vidas simples. Extraordinárias. Mu-
lheres de artes e ofícios, de mãos que fazem, que aconchegam, que amanham a terra e os ani-
mais, que arregaçam as mangas ao raiar do sol. Mulheres que guardam na memória saberes de 
um rico património cultural, marcas de tempos com estórias de uma História que as não pode 
(nem deve) “apagar”. Como o nosso mais importante património são as pessoas, o Município 
da Guarda presta esta simbólica homenagem, através da linguagem artística da fotografia, a 
43 mulheres do concelho, uma por cada freguesia, que se destacaram, ao longo da sua vida, 
pela destreza e perseverança em manter o seu ofício ativo. No fundo, a identidade da sua terra. 
Exposição do fotojornalista Miguel Silva que, paralelamente, apresenta também a exposição 
“Mulheres com Alma”, em tom de homenagem às mulheres pinhelenses, que carregam expe-
riências de vida, nem sempre fáceis, mas que as orgulha e continuam a fazer sorrir.

GUARDA MULHER

MULHERES COM ALMA
E



37



38

Não deixando de ser uma ópera, no seu sentido mais clássico, o projeto envolve uma conceção 
simultânea de música, libretto, projeção vídeo e encenação. É uma produção onde a vídeo 
projeção, a eletrónica em tempo real, os personagens cantores e a cenografia se inserem na tra-
dição da grande ópera, quer através da sua escala temporal e de espaço, quer através do seu fio 
narrativo, centrado nos temas paradigmáticos da natureza humana - duas personagens apai-
xonam-se, envelhecem, desiludem-se e recordam as suas vidas enquanto uma terceira perso-
nagem, a narrativa, as acompanha como um fantasma das suas próprias histórias/memórias. 

Tiago Cutileiro (1967), compositor e artista sonoro, é licenciado em Composição pela Universidade Évo-
ra, onde concluiu também o Doutoramento. Atualmente vive e trabalha em Berlim. A sua obra inclui 
música instrumental, electroacústica e eletrónica, instalação sonora e sono-plástica, música para teatro e 
para cinema.

Música original - Tiago Cutileiro
Encenação - Sónia Baptista, Leonor Keil e André E. Teodósio
Interpretação - Inês Simões, Nélia Gonçalves, Maria Ermida, Maria João Sousa (cantoras); 
agrupamento Ars Ad Hoc
Video - Raquel Melgue
Informática musical - Ricardo Guerreiro

TUDO NUNCA SEMPRE O 
MESMO DIFERENTE NADA
PROJETO OPERÁTICO DENTRO DO QUE SE PODERÁ CHAMAR MÚSICA “NÃO-NARRATIVA” E APRESENTADA EM 

QUATRO ATOS, NUMA SUCESSÃO DE DOZE CENAS DE DEZ MINUTOS CADA.

PEQUENO  AUDITÓRIO

ÓPERA  DE  CÂMARA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG/ARTE  NO  TEMPO

5€
M/12  120M  (COM  INTERVALO)

23  DE  FEVEREIRO
SÁBADO  |  21H30

DE  TIAGO  CUTILEIRO

ÓPERA

ESTREIA  NACIONAL

QUARTA  |  21H30
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PEQUENO  AUDITÓRIO

ÁREA:  CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

3€
M/12  88M

27  DE  FEVEREIRO
QUARTA  |  21H30

GUERRA FRIA

Vencedor do prémio para Melhor Realizador na edição de 2018 do Festival de Cannes, o 
sexto filme do polaco Pawel Pawlikowski é livremente inspirado na relação entre os pais do 
realizador. Rodado a preto e branco, numa belíssima fotografia, “Guerra Fira” centra-se em 
duas pessoas que são oriundas de meios muito diferentes e têm personalidades que não con-
dizem uma com a outra. O romance desenvolve-se em plena Guerra Fria nos anos 50, pela 
Europa, entre a Polónia, Berlim, a Jugoslávia e Paris.

Ano - 2018
Origem - Polónia/GB/França
Género - Drama
Elenco - Joanna Kuig, Tomasz Kot, Borys Szyc

DE  PAWEL  PAWLIKOWSKI
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Mas o matrimónio está condenado ao fracasso. Ambos dirigem-se ao público apresentando as 
suas razões do falhanço da relação, os seus problemas e evocando recordações, personagens 
do passado e experiências que os marcaram. Neste novo espetáculo concebido por Filipe La 
Féria para o Teatro Politeama, a comédia e o musical cruzam-se e “Eu Saio na Próxima, e 
Você?” é um retrato geracional, um choque ideológico entre a mudança da ditadura para a 
democracia através da libertação sexual e da liberdade que a mulher conquistou na transfor-
mação de Portugal desde os anos sessenta aos nossos dias. Prova de fogo para dois talentosos 
e experientes comediantes, Marina Mota e João Baião, que ambos têm neste espetáculo as 
interpretações mais exigentes e extraordinárias das suas vidas. 

Direção artística - Filipe La Féria
Texto - Adolfo Marsilhach
Elenco - Marina Mota e João Baião
Músicos - Mário Rui e Miguel Teixeira
Desenho de iluminação - João Fontes
Guarda Roupa - Maria Emília da Cunha
Direção de Cena - Marina Mota

EU SAIO NA 
PRÓXIMA, E VOCÊ?
UM HOMEM E UMA MULHER CONHECEM-SE NO METRO EM LISBOA NOS ANOS 70 DO SÉCULO PASSADO, 

COMEÇAM A CONVERSAR E DECIDEM VOLTAR A ENCONTRAR-SE E APÓS UM MÊS DE CONTACTOS CASAM-SE. 

GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO  CÓMICO/MUSICAL
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/12  120M  (COM  INTERVALO)

28  DE  FEVEREIRO
1  DE  MARÇO

QUINTA  E  SEXTA  |  21H30

DE  FILIPE  LA  FÉRIA  -  GUARDA  FOLIA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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GRANDE  AUDITÓRIO

STAND-UP  COMEDY
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/16  70M

4  DE  MARÇO

“Cabeça Ausente” é o novo espetáculo de Salvador Martinha que certamente trará algumas 
piadas do seu mais recente projeto, a websérie “Sou Menino Para Ir”. Os seus espetáculos de 
stand-up são recheados de interação com o público e improviso. Salvador Martinha promete 
um espetáculo sempre diferente para cada local por onde passa. Cabeça ausente” é um “sha-
re location” do seu pensamento alheado. Em que pensa Salvador Martinha quando desliga 
do mundo? Porque desliga tanto e ao mesmo tempo está tão ligado? Sobre medo e sobre ver-
dade. Para rir, claro 

Textos e interpretação - Salvador Martinha

SALVADOR MARTINHA

SEGUNDA  |  21H30

CABEÇA  AUSENTE

GUARDA  FOLIA

SALVADOR MARTINHA É HUMORISTA, CONTADOR DE HISTÓRIAS E ARGUMENTISTA. REGRESSA COM A SUA 

MAIOR DIGRESSÃO DE SEMPRE (TERMINA NA GUARDA) E PROMETE DEIXAR OS MAIS ALUADOS A RIR. 
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FOYER  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

EXPOSIÇÃO  FOTOGRAFIA  DE  PEDRO  NÓBREGA
ORGANIZAÇÃO:  SOL  –  ASSOCIAÇÃO  DE  APOIO  ÀS  CRIANÇAS  VIH/SIDA/CMG/TMG

ENTRADA  LIVRE
M/6

4  A  30  MARÇO
9H  –  17H30  E  21H  (NOITES  DE  ESPETÁCULO)

Foi apenas fotografada uma determinada parte do corpo de cada pessoa, sem que esta seja 
identificada. O objetivo é mostrar com esta iniciativa que a SIDA não tem rosto, suscitando 
a curiosidade de quem está a ver a exposição. Para além das fotografias, existe uma figura do 
corpo que é o conjunto escultórico de todas as partes fotografadas, com cerca de 2 metros de 
altura. Foram várias as figuras públicas que aderiram a esta iniciativa: Vera Kolodzig, Katia 
Guerreiro, Joana Seixas; Susana Arrais ou Rui Melo. A exposição pode ser visita por grupos 
organizados mediante marcação prévia para: geral@tmg.com.pt

25 ANOS… 25 VIDAS!
ASSOCIAÇÃO  SOL  

ESTA EXPOSIÇÃO CONSISTE EM FOTOGRAFIAS DE 25 PESSOAS, ENTRE AS QUAIS 13 SÃO JOVENS QUE VIVEM 

NA CASA SOL, INFETADAS PELO VIRUS DA SIDA E AS RESTANTES 12, FIGURAS PÚBLICAS NÃO PORTADORAS.
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA/POESIA/TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

10€
M/6

8  DE  MARÇO

O espetáculo pretende recordar uma mão cheia de poemas que tornaram famosas algumas 
das nossas grandes canções, desde Pedro Homem de Mello a José Luís Gordo, sem esquecer 
o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, o Moniz Pereira, o Ary dos Santos, o Manuel 
Alegre e o José Luís Tinoco. Tudo feito num ambiente de grande intimidade com o público. O 
espetáculo tem ainda uma homenagem a três grandes nomes da nossa literatura, Gil Vicente, 
com a primeira peça do Teatro Português, Luís Vaz de Camões e Bocage. Por ser o Dia In-
ternacional da Mulher, o espetáculo liderado por Ruy de Carvalho, dará especial destaque à 
poesia das mulheres, como Florbela Espanca ou Sophia de Mello Breyner Andressen.

Voz e interpretação - Ruy de Carvalho, João de Carvalho, Adelaide Sofia e Guilherme Madeira 
Guitarra Portuguesa - Ricardo Gama
Viola Clássica - João Correia

RUY  
DE CARVALHO

SEXTA  |  21H30

TROVAS  &  CANÇÕES  -  ATORES,  POETAS   
E  CANTORES

É UM ESPETÁCULO INÉDITO, PELA FORMA COMO REÚNE DUAS GERAÇÕES DE ATORES, E OUTROS GRANDES 

PROFISSIONAIS, AO REDOR DA POESIA E DA MÚSICA E DA GRANDE FIGURA DO TEATRO PORTUGUÊS QUE É RUY 

DE CARVALHO. 
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GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO  CÓMICO  E  MUSICAL/NOVO  CIRCO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/4

9  DE  MARÇO

“YEE HAW!” é um grito de entusiamo, uma expressão de alegria, uma onomatopeia da feli-
cidade que nos transporta ao velho Oeste. Imersos num universo musical inspirado na música 
country e no ragtime, a companhia espanhola La Banda de Outro apresenta um (des)concer-
to tão especial como eles próprios: um espetáculo de circo onde é impossível diferenciar os 
músicos dos malabaristas ou dos palhaços. Como se fossem fugitivos, este trio divertido está 
sempre a tramar algum “golpe”. Ao som de acordes, vários lingotes de risadas e carradas de 
surpresas.

Autoria - La Banda de Outro
Direção - Companhia/Francisco Torres
Interpretação - Rafael Diaz Ramirez, Daniel Foncubierta Campano e José Alberto Campano
Cenografia - Elisabetta Cau
Figurinos -      

YEE-HAW!

SÁBADO  |  21H30

LA  BANDA  DE  OTRO

ESTES TRÊS INTRÉPIDOS ARTISTAS E COWBOYS (ESPANHÓIS!) USAM TODAS AS SUAS ARTES - QUE NÃO SÃO 

POUCAS - PARA ROUBAR AO PÚBLICO UMAS BOAS GARGALHADAS. 

FAMÍLIAS  AO  TEATRO
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PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CINECLUBE  DA  GUARDA

PARCERIA:  CINE’ECO/CMSEIA  
APOIO:  CMG/TMG/IPDJ

ENTRADA  LIVRE
M/12  91M

13  DE  MARÇO

Pessoas em todo o mundo procuram alternativas para além do capitalismo desenfreado, que 
inerentemente produz pessoas incrivelmente ricas, por um lado, mas incrivelmente pobres, por 
outro. Existe algum modelo para uma sociedade mais justa?

Realizador - Kurt Langbein
Origem - Áustria
Ano - 2018
Género - Documentário

UTOPIA REVISITADA

QUARTA  |  21H30

GRANDE  PRÉMIO  AMBIENTE  CINE’ECO  2018

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  
EXTENSÃO  FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  

CINEMA  AMBIENTAL
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CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

ENTRADA  LIVRE
M/6  80M

14  DE  MARÇO

Os Pas Vu Pas Pris são um trio francês de músicos de várias experiências que se juntou para 
criar este projeto que mistura diferentes referências musicais: partem da tradicional canção 
francesa acompanhada pelas clássicas melodias do acordeão parisiense e deambulam por rit-
mos da folk europeia dançável. Consta que fazem a festa por onde passam, contagiando o 
público com a sua música festiva e ritmada.

Acordeão, Cajon e voz - Yvette Ornière 
Cajon, Washboard e voz - Manu Cachet 
Trombone - Zacky Brillant

PAS VU PAS PRIS

QUINTA  |  21H30

UM TRIO FRANCÊS QUE ENCONTRA NA CANÇÃO FRANCESA INSPIRAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE UMA FOLK RITMADA 

E MUITO DANÇÁVEL. 

FRANÇA
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

10€
M/6  75M

16  DE  MARÇO

A Rui Massena Band nasceu de uma plataforma de experimentação para lá do universo mais 
clássico. O recurso à eletrónica de vanguarda serve para a criação de um universo sonoro em 
que o piano continua a servir de guia, mas em que novas organizações sonoras entram em 
jogo. A crítica coloca Massena ao nível de nomes importantes da atual cena clássica moderna 
como Philip Glass, Michael Nyman ou Wim Mertens e de artistas reputados como Ludovico 
Einaudi, Max Richter ou Ólafur Arnolds. Rui Massena parece definitivamente querer abraçar 
este novo universo musical, designado como Neo-Clássico ou New Age. O seu recente álbum, 
intitulado “III”, é um avanço na identidade de Rui como compositor. Esta é a primeira vez 
que Rui Massena se apresenta ao vivo na Guarda, e logo com a sua formação instrumental 
mais completa. 

RUI MASSENA 
BAND

SÁBADO  |  21H30

RUI MASSENA É UMA DAS MAIORES FIGURAS ATUAIS DA MÚSICA PORTUGUESA: PIANISTA, COMPOSITOR E 

MAESTRO, O SEU RAIO DE AÇÃO CRIATIVO É ABRANGENTE E PROFICUO E APRESENTA-SE PELA PRIMEIRA VEZ 

NO TMG.
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GRANDE  AUDITÓRIO

DANÇA/TEATRO/CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

10€
M/12  110M

23  DE  MARÇO

“A Meio da Noite”, sendo um espetáculo que se propõe abordar a temática existencialista 
do cineasta Ingmar Bergman, é simultaneamente uma peça sobre o processo de criação numa 
procura incessante de si próprio e dos outros. Sete intérpretes encontram-se para partilhar as 
suas pesquisas sobre a obra do realizador e criarem, coletiva ou individualmente, cenas que 
possam integrar um futuro espetáculo. À volta de uma mesa/ilha, fecham-se nos seus pensa-
mentos, mergulhados nos computadores, nos livros, nos vídeos. Tudo nasce dessa fornada de 
criação: o som, a luz, as imagens, as ações e contradições, dramas, pesadelos e fantasmas. “A 
Meio da Noite” é uma profunda homenagem a Ingmar Bergman, aos atores dos seus filmes e 
aos intérpretes desta Companhia.

Direção - Olga Roriz
Intérpretes - André de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alexandre, Bruno Alves, Catarina Câmara, Francisco 
Rolo, Lígia Soares, Rita Calçada Bastos
Banda sonora - Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Primal Scream, Michelle Gurevich, Franz Schubert, 
Frédéric Chopin, Tchaikovsky, Giovanni Fusco, Jefferson Airplane, excertos sonoros do filme Metropolis 
(1927) de Fritz Lang, Persona (1966) de Ingmar Bergmar 
Cenografia e figurinos - Olga Roriz e Ana Vaz
Desenho de luz - Cristina Piedade
Vídeo - Olga Roriz e João Rapozo
Desenho de som - Sérgio Milhano
Coprodução - Teatro Nacional São João, TM de Bragança e TM de Vila Real 

A MEIO DA NOITE

SÁBADO  |  21H30

NESTE MAIS RECENTE ESPETÁCULO DE OLGA RORIZ, A COREÓGRAFA REVISITA O UNIVERSO DO REALIZADOR 

INGMAR BERGMAN NUMA CELEBRAÇÃO DO SEU NASCIMENTO (100 ANOS) E DA SUA OBRA, EM QUE A DANÇA, O 

TEATRO E O CINEMA PROCURAM UM FORTE DIÁLOGO.  

COMPANHIA  OLGA  RORIZ
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PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

3€
M/12  103M

26  DE  MARÇO

Matteo Garrone é um dos cineastas italianos mais celebrados da atualidade. “Gomorra”, 
vencedor do Grande Prémio do Júri em Cannes 2008, era um retrato violento da máfia na-
politana que marcou o cinema mundial. O realizador regressa agora a um registo brutal 
com “Dogman”. Garrone usa a história de dois personagens centrais como mote para falar 
sobre atos de barbárie que apagam as fronteiras entre o comportamento humano e o animal. 
É a história de traição e vingança numa alegoria sobre uma Itália miserável e decadente. O 
cenário de “Dogman” está sempre coberto por nuvens carregadas, conferindo ao local onde a 
ação se desenvolve um caráter desolador. É uma atmosfera fria, terra castigada pela pobreza e 
na qual a única lei ainda vigente é a do mais forte, resultando numa violência inaudita.

Origem - Itália/França
Género - Drama
Ano - 2018
Argumento - Ugo Chiti e Matteo Garrone
Elenco - Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano  

DOGMAN

TERÇA  |  21H30
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CAIXA  DE  PALCO  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG/FÉRTIL  CULTURAL

2€  (PÚBLICO  SÉNIOR)  E  5€  (PÚBLICO  EM  GERAL)
M/6  50M

28  DE  MARÇO

“No Inverno a noite chega muito cedo, tão cedo que nem dá para fazer nada. Não é que eu 
faça muito. Cansa-me este escuro do Inverno. Acordámos, está escuro, ainda não recolhemos 
e já está escuro outra vez.” Mas a seguir ao Inverno vem sempre a Primavera. Sempre foi assim 
e vai continuar a ser. A Primavera é o recomeço. Mas recomeçar o quê quando estamos velhos 
e isolados? “Primavera” fala-nos da última velha de uma aldeia serrana e que com ela já só 
vivem as histórias do passado. Muitas são as lembranças de uma vida que outrora teve e que 
agora transporta consigo. A aldeia, essa, fica vazia e nada há-de contar. 
No final do espetáculo a atriz terá uma conversa com o público.

Texto e encenação - Rui Alves Leitão
Interpretação - Neusa Fangueiro
Direção de atores - Etelvino Vázquez
Cenografia e figurinos - Teresė Dedūraitė
Apoio à cenografia - Rodrigo Viterbo
Máscara - Neusa Fangueiro
Desenho de luz - Paulo Neto
Produção executiva Rui Alves Leitão
Co-produção Fértil / Casa das Artes de Famalicão

PRIMAVERA

QUINTA  |  15H  (PÚBLICO  SÉNIOR)  
E  21H30  (PÚBLICO  EM  GERAL)

PEÇA DE TEATRO TERNA E SENSIVEL QUE REFLETE SOBRE O ISOLAMENTO E A SOLIDÃO DOS IDOSOS NAS ALDEIAS 

DO INTERIOR.

FÉRTIL  CULTURAL
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QUINTA  |  15H  (PÚBLICO  SÉNIOR)  
E  21H30  (PÚBLICO  EM  GERAL)
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GRANDE  AUDITÓRIO

ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG
6,5€

M/6  120M

30  DE  MARÇO

O Oppidana é um Festival de Tunas de intuito competitivo, onde estarão 4 Tunas a concurso 
para os mais variados prémios, nomeadamente, Melhor Pandeireta, Melhor Estandarte, Me-
lhor Serenata, etc, culminando com o Grande Prémio Oppidana (Melhor Tuna). No mesmo 
dia, pelas 15h no Café Concerto (TMG), as Tunas a concurso irão atuar para o prémio de 
Melhor Serenata. Esta sessão tem entrada livre, pelo estão todos convidados para assistir a um 
belo momento romântico proporcionado por belos rapazes das tunas a concurso. Pelas 21h, 
no Grande Auditório do TMG, dar-se-á início ao espetáculo propriamente dito, onde os nos-
sos e vossos, muito acarinhados "À Meia-noite nas Eólicas”, irão abrilhantar a apresentação 
do Oppidana. Será de facto, mais um grande evento, onde a organização agradece a todas as 
entidades públicas e privadas por todo o apoio e carinho prestado a este festival. 

XVIII OPPIDANA - FESTIVAL 
DE TUNAS CIDADE  

DA GUARDA

SÁBADO  |  21H00

EXTRA-PROGRAMAÇÃO

QUARTA  |  22H00
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CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

ENTRADA  LIVRE
M/6  80M

3  DE  ABRIL

Os dois irmãos guitarristas tornaram sério aquilo que começou em jeito de brincadeira lá por 
casa e que resulta agora numa carreira sólida e com créditos firmados. Editaram o segundo 
trabalho discográfico, para o qual André é Bruno Santos compuseram e fizeram arranjos ex-
plorando as inúmeras possibilidades que um duo de guitarras oferece, acrescentando-lhes a 
Braguinha, um instrumento tradicional da Ilha da Madeira, de onde são naturais.  Começam 
no jazz, mas vão ao blues e à música de raiz tradicional, numa feliz amálgama de referências 
estéticas. Mano a Mano, o duo dos irmãos guitarristas, André e Bruno Santos, editou o seu 
novo disco “Vol.2”, em Outubro de 2018 e tem vindo a apresentá-lo ao vivo numa série de 
concertos que já passaram em várias cidades do continente e ilhas.

Guitarra - Bruno Santos e André Santos

MANO A MANO 

QUARTA  |  22H00

PARA ALÉM DE UMA CUMPLICIDADE MUSICAL E PESSOAL MUITO BONITA, BRUNO E ANDRÉ, DUO DE IRMÃOS 

GUITARRISTAS, JUNTAM ELEGÂNCIA, VIRTUOSISMO E ALGUM HUMOR A UM CONCERTO A NÃO PERDER.
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GRANDE  AUDITÓRIO

DANÇA
ORGANIZAÇÃO:  DGESTE/DIREÇÃO  DE  SERVIÇOS  DA  REGIÃO  CENTRO/COORDENAÇÃO  LOCAL  

DO  DESPORTO  ESCOLAR  DA  GUARDA  ESCOLAR.
APOIO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  (MEDIANTE  LEVANTAMENTO  PRÉVIO)
M/6  120M

5  DE  ABRIL

No âmbito do Desporto Escolar, realiza-se a 7ª Edição do Encontro de Atividades Rítmicas 
Expressivas do Desporto Escolar da Guarda. Um espetáculo de dança caracterizado por um 
elevado sentido estético e criativo. Nesta edição participam as escolas dos seguintes agrupa-
mentos: Agrupamento de Escolas de Afonso de Albuquerque, Agrupamento de Escolas de 
Aguiar da Beira, Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira, Agrupamento de Escolas de 
Figueira de Castelo Rodrigo, Agrupamento de Escolas da Meda, Agrupamento de Escolas 
de Trancoso, Agrupamento de Escolas Seia, Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul e 
Agrupamento de Escolas de Mangualde.

VII EDIÇÃO - ATIVIDADES RITMICAS 
E EXPRESSIVAS DO DESPORTO 

ESCOLAR DA GUARDA

SEXTA  |  21H00

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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PEQUENO  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  EGITÚNICA  -  TUNA  FEMININA  DO  INSTITUTO  POLITÉCNICO  DA  GUARDA

3€
M/6  90M

6  DE  ABRIL

Egitúnica - Tuna Feminina do Instituto Politécnico da Guarda, organiza pelo 11º ano consecu-
tivo o Ribeirinha – Festival de Tunas Femininas da Guarda. Neste dia a Guarda vê-se, apode-
rada de novo, pelo espírito académico e por este belo certame. A Egitúnica acolhe nesta edição 
4 tunas de 4 pontos de Portugal. As Tunas serão recebidas no dia 5 onde se irão realizar as 
Serenatas com afterparty. Quando se abrirem as cortinas do Pequeno Auditório é o momento 
das tunas darem o seu melhor para tentarem conquistar o júri. Findo o festival, irá decorrer 
uma outra festa noturna. Mais uma vez espera-se que, com este festival, se dê a conhecer a 
cidade da Guarda, o Instituto Politécnico da Guarda e todo o trabalho da Egitúnica, não só a 
quem visita a Guarda, mas também aos que vão acompanhando e conhecendo. 

XI RIBEIRINHA - FESTIVAL DE 
TUNAS FEMININAS DA GUARDA

SÁBADO  |  21H30

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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CAFÉ  CONCERTO

EXPOSIÇÃO  DE  ILUSTRAÇÃO  DIGITAL
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE
M/6  

9  DE  ABRIL  A  11  DE  MAIO

Sara Teixeira nasceu em 1982 na Guarda e, desde muito cedo, percebeu o seu interesse pela 
atividade de desenhar. Apaixonada pela cor, pelas formas, e sobretudo pela comunicação de 
ideias, seguiu sempre uma vertente artística na sua formação, pelo que ingressou no curso de 
Arquitetura (Porto e Coimbra). Concluída esta etapa, Sara Teixeira dedicou-se em simultâneo 
à sua grande paixão, a ilustração, vendo reconhecido o seu trabalho com prémios e expondo 
por diversas vezes em Paris. Criou as imagens de marca “J'Aime Paris”, “Eu Amo Aveiro” e 
“Eu Amo Lisboa”, para murais e painéis de azulejo, assim como criações para Eder Lopes, 
Cuca Roseta, Tiago Monteiro, entre outras personalidades.

#MEETTHEARTIST
DE  SARA  TEIXEIRA  
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PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CINECLUBE  DA  GUARDA  E  TMG

APOIO:  CMG/IPDJ
3€  (1,5€  EUROS  -  SÓCIOS  DO  CCG)

M/12  100M

9  DE  ABRIL

Quando Roberto Rossellini começou a rodar "Roma, Cidade Aberta", os Aliados tinham 
acabado de expulsar os nazis da cidade de Roma, perto do final da II Guerra Mundial. Consi-
derado como uma das suas melhores obras, o filme que Rossellini filmou em pequenas partes 
de película danificada ajudou a definir o neorealismo italiano. A história é narrada num estilo 
semi-documental, usando cenários reais, e envolve membros da resistência italiana em plena 
ação contra a ocupação nazi. Anna Magnani tornou-se uma estrela de cinema internacional 
com esta interpretação de uma mulher grávida e solteira que é apanhada pelos acontecimen-
tos no dia do seu casamento. "Roma, Cidade Aberta" recebeu o Grande Prémio do Festival 
de Cannes de 1946. 

Realizador - Roberto Rossellini
Ano - 1945
Género - Drama/Guerra
Elenco - Anna Magnani, Marcello Pagliero, Vito Annichiarico

“ABRIL” – ROMA,  
CIDADE ABERTA

TERÇA  |  21H30

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  

DE  ROBERTO  ROSSELLINI
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CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

ENTRADA  LIVRE
M/6  80M

10  DE  ABRIL

Quando 4 jovens músicos hibernam para explorar a sua música debaixo de um céu em cons-
tante mudança, submersos nos movimentos rítmicos e sons do continente europeu e do Atlân-
tico, nasce Cindazunda, um grupo que tem inspirado o público com uma nova paleta de sons 
da música folk do século XXI. Sentindo uma forte pulsação de origem tradicional, surgem 
criativamente os ritmos e harmonias do jazz, do rock, e das músicas do mundo em torno desta 
base, construindo camadas sonoras ricas, que dão forma a um espetáculo desafiador de com-
posições originais baseadas em danças ancestrais com uma nova vibração. Não raras vezes o 
público é levado a dançar nos seus concertos, em verdadeiros bailes tradicionais-modernos.

Saxofone soprano, Flauta transversal, Schäferpfeife - Hugo Oliveira
Concertina - João Tavares
Contrabaixo - João Fragoso
Bateria e Percussões - Victor “Vila” Rodrigues

CINDAZUNDA 

QUARTA  |  22H00

GRUPO QUE FAZ DA MÚSICA INSTRUMENTAL DO MUNDO UM VIVEIRO DE CRIATIVIDADE, CRUZADO COM RITMOS 

DO ROCK E DO JAZZ, E LEVANDO O PÚBLICO A PASSOS IRRESISTIVEIS DE DANÇA. 
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QUARTA  |  22H00
PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/12  55M

11  DE  ABRIL

A mulher passa, passa a ferro até que, subitamente, dá conta que no prédio defronte, num 
apartamento até então desabitado, se instalou uma nova inquilina. Então tudo muda: deixa 
de estar só! Começa entre elas uma conversa (na verdade, um solilóquio) na qual, sob múlti-
plos aspetos, se evidencia a relação homem/mulher, hoje como no passado, uma questão de 
antropofagia. Dizia Unamuno que o “homem não pode viver senão de fome”. A mais viva ex-
pressão de amor é “Eu comia-te!”. Só que hoje já não comemos as carnes; comemos as almas! 
É desta matéria, na sua abrangência real e metafórica, que fala o espetáculo.

Autores - Dario Fo e Franca Rame 
Encenação - Luís Vicente 
Interpretação - Antónia Terrinha 
Cenografia e figurinos - Luís Mouro 
Desenho de luz - Fernando Sena 
Voz-off - Luís Vicente, Nuno Geraldo e Roberto Jácome 

UNA DONNA SOLA

QUINTA  |  21H30

NUMA SALA MUITO COR-DE-ROSA, DE UMA CASA MUITO ESCURA, UMA SOLITÁRIA MULHER EXECUTA A 

ROTINEIRA TAREFA “MUITO FEMININA” DE PASSAR A ROUPA A FERRO, SENDO UM PONTO DE PARTIDA PARA 

UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL MODERNO DA MULHER.

TEATRO  DAS  BEIRAS
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

15€
M/6  90M

13  DE  ABRIL

No curto período compreendido entre 1976 e 1980, a banda de Ian Curtis revolucionou o 
rock com apenas dois álbuns: “Unknown Pleasures” (1979) e “Closer” (1980). Estes discos 
e alguns singles bastaram para solidificar um percurso musical criativo e original, e após o 
suicídio do carismático Ian Curtis, os Joy Division depressa se transformaram num mito e 
numa das maiores bandas de culto das últimas décadas. Depois da morte de Curtis, os restan-
tes membros formaram os New Order, com uma direção musical mais pop. Peter Hook foi 
o baixista dos Joy Division e dos New Order, com um estilo de tocar baixo muito original e 
distintivo. Em 2010, Peter Hook formou os The Light e com esta banda tem corrido mundo 
a tocar o seminal repertório das suas duas bandas anteriores. Peter Hook & The Light apre-
sentam no TMG o concerto “Performing Substance Albums By Joy Divison & New Order”. 

PETER HOOK  
& THE LIGHT

SÁBADO  |  21H30

OS JOY DIVISION FORAM A MAIS IMPORTANTE E INFLUENTE BANDA PÓS-PUNK DA HISTÓRIA, SEGUIDA DE 

PERTO PELOS MAIS ELETRÓNICOS NEW ORDER. PETER HOOK, QUE INTEGROU ESTAS DUAS BANDAS, VEM AO 

TMG TOCAR UM REPERTÓRIO MUSICAL QUE TEM APAIXONADO GERAÇÕES DE FIÉIS. 

APRESENTAM  JOY  DIVISION  E  NEW  ORDER
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SÁBADO  |  21H30
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  60M

17  DE  ABRIL

Esta Orquestra, com sede na Guarda, tem como principal missão a formação dos jovens mais 
talentosos do país na sua atividade orquestral mas sobretudo incutir nestes jovens uma nova 
visão criativa. Os jovens academistas desta orquestra são sobretudo estimulados a desenvol-
ver novos projetos e criações artísticas. Esta Orquestra Académica Filarmónica pretende ser 
um ativo cultural muito forte na região e no país, com uma dinâmica de concertos regular 
executando um repertório de elevada exigência artística e técnica. Neste concerto, serão inter-
pretada as seguintes obras: “In Memoriam” da compositora Ana Ataíde Magalhães; Concerto 
para violoncelo de Edward Elgar e Sinfonia n° 2 de Johannes Brahms.

Direção Artística da OAFP - Maestro Osvaldo Ferreira
Maestro - Tobias Gossmann
Solista - Pavel Gomziakov

ORQUESTRA 
ACADÉMICA FILARMÓNICA 

PORTUGUESA

QUARTA  |  21H30

UMA ORQUESTRA JOVEM CHEIA DE TALENTO QUE SE APRESENTA PELA PRIMEIRA VEZ NA GUARDA.
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QUARTA  |  21H30
GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  80M

23  DE  ABRIL

“Por Terras do Zeca” é um tributo à obra seminal (quer como compositor, quer como poeta) 
do Zeca Afonso, artista incontornável da música portuguesa de sempre. Trata-se de um espe-
táculo rico e diversificado, que parte das suas composições mais conhecidas, como “Verdes 
São os Campos”, “Que Amor Não Me Engana”, “Índios de Meia Praia” e “Venham Mais 
Cinco”, que surgem revestidas de novos arranjos, até temas originais baseados na sua figura, 
bem como outras composições menos conhecidas pelo público, como são exemplo “Papuça”, 
“Lá no Xepangara” e “Ali Está o Rio”. Este concerto comemorativo conta com os arranjos e 
direção musical de Davide Zaccaria e com as vozes dos cantores Zeca Medeiros, Filipa Pais, 
Maria Anadon e João Afonso, acompanhados por músicos conceituados.
Às 18h: apresentação na BMEL do livro “Zeca Afonso – Inédito” 

Direção musical e guitarra acústica e violoncelo - Davide Zaccaria
Vozes - Zeca Medeiro, Filipa Pais, Maria Anadon e João Afonso
Guitarra elétrica - Armindo Neves  
Baixo - Pedro Batalha  
Bateria - André Sousa Machado

POR TERRAS 
DO ZECA

TERÇA  |  21H30

CONCERTO COMEMORATIVO DO 90º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO DE ZECA AFONSO E DO 45º ANIVERSÁRIO 

DO 25 DE ABRIL, EM QUE UM CONJUNTO REPUTADO DE CANTORES E MÚSICOS REVISITAM O REPERTÓRIO 

MUSICAL DE ZECA.
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PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

3€
M/12  84M

24  DE  ABRIL

Adaptado do romance “Seara de Vento” de Manuel da Fonseca, “Raiva” revela o miserável 
Portugal pré-25 de abril. Alentejo, 1950. Nos campos desertos do Sul de Portugal, fustigados 
pelo vento e pela fome, a violência e a revolta explodem de repente: vários assassinatos a san-
gue frio têm lugar numa só noite. Porquê? Qual a origem dos crimes? “Raiva” é um conto ne-
gro sobre o abuso e a revolta, uma experiência cinematográfica imersiva e profunda. A utiliza-
ção do espaço e do tempo é excecional, sobretudo no que diz respeito à paisagem portuguesa, 
quase desértica e devastada. O filme transporta-nos para o melhor do cinema western clássico 
através de uma estética única.” José Luis Cienfuegos – Director do Festival Europeu de Sevilha

Ano - 2018
Origem - Portugal/França/Brasil
Género - Drama
Argumento e realização - Sérgio Tréfaut
Fotografia - Acácio de Almeida
Elenco - Isabel Ruth, Leonor Silveira, Hugo Bentes, Adriano Luz, Lia Gama, Diogo Dória

RAIVA

QUARTA  |  21H30

DE  SÉRGIO  TRÉFAUT
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  90M

25  DE  ABRIL

Com uma notável carreira em palcos nacionais e internacionais quase sempre esgotando salas, 
Katia Guerreiro é considerada uma notável embaixadora da música portuguesa. Nasceu na 
África do Sul, cresceu nos Açores, descobriu-se em Lisboa. Quis ser professora, veterinária e 
tornou-se médica. Mas o Fado encontrou-a. E ela encontrou o Fado. Obra do destino? É sua 
convicção que este existe e está atento a ela. Pela excelência do seu trabalho recebeu, em 2006, 
o Prémio Personalidade Feminina 2005, atribuído pelo público que a elegeu “uma das mais 
bonitas vozes da atualidade, aliada a uma invulgar capacidade vocal”. Com vários discos 
gravados aclamados pelo público e crítica, Katia Guerreiro é uma artista de corpo inteiro, 
com personalidade, carisma, uma voz que vai comover o público da Guarda neste dia de 
aniversário.  

Voz - Katia Guerreiro
Guitarra Portuguesa - Pedro Castro
Guitarra Portuguesa - Luís Guerreiro
Baixo - Francisco Gaspar
Técnico Luz - António Martins 
Técnico Som - Luís Caldeira

KATIA 
GUERREIRO

QUINTA  |  21H30

UMA DAS MELHORES VOZES DO FADO CONTEMPORÂNEO APRESENTA-SE PELA PRIMEIRA VEZ NA GUARDA, E 

AINDA PARA MAIS NO CONTEXTO ESPECIAL DO ANIVERSÁRIO DO TMG.

COMEMORAÇÃO  DO  14º  ANIVERSÁRIO  DO  TMG
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA/DANÇA/TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG

5€
M/6  150M

27  E  28  DE  ABRIL

Escolíadas Glicínias Plaza é um concurso artístico interescolar, direcionado para o ensino se-
cundário, que já decorre há 30 anos em vários distritos do país (Coimbra, Aveiro, Castelo 
Branco e Viseu) e que agora se apresenta na Guarda. Pretende incentivar a criatividade artísti-
ca dos jovens, envolvendo ativamente as escolas da Guarda e do concelho. Tem como missão 
apoiar a prática de atividades artísticas  (música, teatro, artes plásticas e dança) desenvolvidas 
por grupos de alunos e professores, fornecendo os meios técnicos e financeiros necessários à 
sua concretização, promovendo a cidadania e difundindo a educação, a cultura e arte. O pro-
jeto já teve 29 edições abrangendo 40 mil alunos e 47 escolas de vários territórios.
Um espetáculo de talento jovem para toda a comunidade.

ESCOLIADAS  
GLICINIAS PLAZA

SÁBADO  |  21H30  E  DOMINGO  |  17H00

O  TALENTO  TEM  MUITAS  ARTES

UM CONCURSO INTERESCOLAR DE ARTES QUE PROMOVE A EDUCAÇÃO PARA A ATIVIDADE ARTISTICA E 

PROPORCIONA EXPERIÊNCIAS ARTISTICAS AOS JOVENS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PARTICIPAÇÃO ATIVA 

NA COMUNIDADE.



73

PEQUENO  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG/SÍNTESE  GMC

ENTRADA  LIVRE  MEDIANTE  INSCRIÇÃO  PRÉVIA
M/6  50M

29  DE  ABRIL

Os ensaios abertos destinam-se a alunos do ensino regular dos agrupamentos de escolas da 
cidade da Guarda, e tem como objetivo aproximar estes alunos da música contemporânea, 
fornecendo-lhes a possibilidade de conhecer de perto a construção de uma obra musical cuja 
estreia ocorrerá a 3 de Maio, no TMG,  no âmbito do XIII Ciclo Síntese. Os ensaios abertos 
decorrem em duas sessões no Pequeno Auditório do Teatro Municipal da Guarda. 

Síntese - Grupo de Música Contemporânea:
Soprano - Helena Neves
Carisa Marcelino - Acordeão
Saxofones - Carlos Canhoto
Violoncelo - Rogério Peixinho
Viola D’Arco - João Pedro Delgado
Violino - Alfeu Carneiro
Violino - Gustavo Delgado
Guitarra - Jorge Pires

SINTESE - XIII CICLO DE MÚSICA 
CONTEMPORÂNEA DA GUARDA

SEGUNDA  |  10H00  E  11H00

ENSAIO  ABERTO  

ENSAIOS ABERTOS DE UM GRUPO DE MÚSICOS PROFISSIONAIS, COM O INTUITO PEDAGÓGICO DE DAR A 

CONHECER A ESTUDANTES DO ENSINO REGULAR O PROCESSO DE ENSAIO E PREPARAÇÃO DE MÚSICA NOVA, A 

ESTREAR EM BREVE NO ÂMBITO DESTE XIII CICLO. 
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FORA DA CAIXA
ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

13 DE JANEIRO | DOMINGO | 16H00

TRIVENÇÃO
Codeceiro

Organização: CMG / ICAA e Associação de 
Melhoramentos da Terra de Codeceiro
Apoio: Junta de Freguesia do Codeceiro
Música | Entrada livre | 60 minutos  
| Todas as idades

O projeto TriVenção é um projeto oriundo da cidade da Guarda, constituída há 18 anos. O 
seu reportório viaja pela música Portuguesa e de Intervenção, apresentando temas de Sérgio 
Godinho, Zeca Afonso, José Mário Branco, Fausto, entre outros.

Ficha técnica: 
Bateria - Eduardo Martins
Guitarra e Voz - Rui Pedro Dias
Baixo - Paulo Pereira

20 DE JANEIRO | DOMINGO | 16H00

TEATRO DO CALAFRIO 
APRESENTA: CONTOS, TROVÕES, 
REZAS E GALINÁCEOS
Pousade

Organização: CMG / ICAA e Grupo Cultural e 
Desportivo Pousadense
Apoio: União de Freguesias de Albardo e Pousade
teatro/música | Entrada livre | 60 minutos | todas as 
idades

Porque não temos memória de galinha, saímos da casca e andamos por aí, a contar histórias 
antigas de galináceos: galos, galinhas, pintos… Convocamos galinhas e outras aves de 
capoeira (e até um canário e uma águia!), abrimos o bico para dizer adivinhas, anedotas 
e trava-línguas. E até rezamos para afastar trovoadas! Rezamos… com galos e galinhas, 
claro! Naturalmente, olhamos para trás! E, assim, chegamos ao ovo! Ou será à galinha?”

Ficha técnica: César Prata, Suzete Marques e Américo Rodrigues
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

26 DE JANEIRO | SÁBADO | 16H00

D´ORFEU ASSOCIAÇÃO CULTURAL APRESENTA: 
REPORTÓRIO OSÓRIO
Vila Mendo 

Organização: CMG / ICAA e Associação 
Cultural Recreativa Vila Mendo
teatro/música | Entrada livre | 60 minutos 
| todas as idades

Reportório Osório” é uma coleção de 
canções, aliando a escrita sagaz de Luís 
Fernandes à magistral música de Luís 
Cardoso. Um desfiar de histórias pessoais 

no masculino, quase sempre íntimas, do dilema ao dilúvio em poucas estrofes. O quotidiano 
das relações afetivas transformado em canções irónicas (para não lhes chamar heroicas), 
em que a teatralidade da interpretação só reforça o perfil de cada personagem. O resto 
são...canções, as mais belas canções de umor.

Ficha técnica:
Voz e interpretação - Luís Fernandes  Acordeão - Sónia Sobral  
Músicas - Luís Cardoso  Letras - Luís Miguel Fernandes

3 DE FEVEREIRO | DOMINGO | 16H00

SUPER PIPOCA PRODUÇÕES 
APRESENTA: APRESENTA: 
A OVELHA, O PASTOR E 
OUTRAS COISAS E TAL!
Rochoso 

Organização: CMG / ICAA e Junta de 
Freguesia do Rochoso
teatro para famílias | Entrada livre | 60 
minutos | todas as idades

Era uma vez uma casa… uma casa que cresce 
conforme o espaço, o lugar e tudo o que pode 
colecionar. Nesta casa vive Pipoca e Catrapuz. 
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

Em tempos, foram grandes artistas de circo, mas agora andam sempre em viagem, procuram 
histórias antigas! Daquelas que passam de boca em boca, que viajam no tempo, à espera 
de alguém que as mande parar. E foi numa dessas viagens que conheceram a “História da 
Ovelha, do Pastor e Outras Coisas e Tal”. Nem queriam acreditar! Meteram a história 
dentro da casa e começaram a magicar como a iriam contar… 
Teatro cómico, circo, teatro de sombras, teatro de fantoches, ritmos, imprevistos e uma 
imensidão de possibilidades. Tudo isto numa casa e numa aventura de pasmar!!

Ficha técnica: 
Criação - Sílvia Amaral 
Interpretação - Sílvia Amaral e Davide Silva 
Conceção Plástica - Super Pipoca Produções

9 DE FEVEREIRO | SÁBADO | 23H00

REVENGE OF THE 90S

Organização: WAM
Parceria: CMG
música | 20€ | M/18

A 1ª Grande Tour Nacional 
Revenge of the 90s arrancou em 
Lisboa, em Outubro e passará nos 
próximos meses por 12 localidades 
com alguns dos mais esperados 
nomes nacionais e internacionais. 
Além de Lisboa, Beja e Guimarães 
também  Açores, Aveiro, Coimbra, 
Évora, Madeira, Portimão, 
Porto,  Torres Vedras e Viseu 
irão receber esta festa. Depois de 

esgotar a FIL com o Delirio em Las Revengas, com mais de 12 mil pessoas a fazer a festa 
com Vengaboys e Lou Bega, depois da receção apoteótica nos Santos Noventeiros, no 
Campo Pequeno, para mais de 20 mil pessoas e depois da consagração no Rock in Rio com 
Haddaway ou Crazy Town, vamos continuar a levar a cultura 90s aos 4 cantos do país e 
ilhas. A Cidade da Guarda acolhe a experiência Revenge of The 90s, em 2019, com um 
percurso pelos maiores êxitos de grandes artistas nacionais e internacionais dos anos 90.  
Ficha técnica - WAM
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

10 DE FEVEREIRO | DOMINGO | 16H00

TEATRO DO CALAFRIO APRESENTA: CONTOS, TROVÕES, 
REZAS E GALINÁCEOS
Vila Garcia

Organização: CMG / ICAA e Associação 
Cultural e Recreativa de Vila Garcia
Apoio: Junta de Freguesia de Vila Garcia
teatro/música | Entrada livre | 60 minutos  
| todas as idades

Porque não temos memória de galinha, 
saímos da casca e andamos por aí, a contar 
histórias antigas de galináceos: galos, 
galinhas, pintos… Convocamos galinhas e 
outras aves de capoeira (e até um canário e 

uma águia!), abrimos o bico para dizer adivinhas, anedotas e trava-línguas. E até rezamos 
para afastar trovoadas! Rezamos… com galos e galinhas, claro! Naturalmente, olhamos 
para trás! E, assim, chegamos ao ovo! Ou será à galinha?”

Ficha técnica: César Prata, Suzete Marques e Américo Rodrigues

24 DE FEVEREIRO | DOMINGO | 16H00

MANTA D´OURELOS 

– INTEGRADO NAS 
COMEMORAÇÕES DO 
25.º ANIVERSÁRIO DA 
ACRASSA 
Santana D´Azinha 

Organização: CMG / ICAA e Associação 
Cultural, Recreativa e de Ação Social de 
Santana d`Azinha
Apoio: Junta de Freguesia de Santana 
d´Azinha
música | Entrada livre | 60 minutos | 
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

todas as idades

Manta de ourelos nasceu na beira baixa, com base das suas raízes tradicionais com o 
intuito de divulgar instrumentos tradicionais e medievais. O seu repertório tem como base 
músicas perdidas no tempo, e músicas medievais. As suas harmonias são transmitidas com 
a alma dos músicos onde nos transporta para muitos séculos atrás. Os seus instrumentos 
principais são as gaitas de fole, sanfona, caixa beiroa e bombo, bouzuki entre outros.
tem como base músicas perdidas no tempo, e músicas medievais. As suas harmonias são 
transmitidas com a alma dos músicos onde nos transporta para muitos séculos atrás.
tem como base músicas perdidas no tempo, e músicas medievais. As suas harmonias são 
transmitidas com a alma dos músicos onde nos transporta para muitos séculos atrás. 
Os seus instrumentos principais são as gaitas de fole, sanfona, caixa beiroa e bombo, 
bouzuki entre outros.tem como base músicas perdidas no tempo, e músicas medievais. 
As suas harmonias são transmitidas com a alma dos músicos onde nos transporta para 
muitos séculos atrás. Os seus instrumentos principais são as gaitas de fole, sanfona, caixa 
beiroa e bombo, bouzuki entre outros.

Ficha técnica:
Caixa beiroa, bateria e direção artística - Luis Silva
Gaita de Fole, Sanfona e Flauta Pastoril - Ricardo Pedrosa Bouzuki, teclas e violino - Renato 
Folgado Bombo e percussões tradicionais - Francisco Brito

3 DE MARÇO | DOMINGO | 16H00

GUARDA FOLIA 2019

DESFILE DAS 
FREGUESIAS E 
JULGAMENTO  
E MORTE DO GALO
Ruas da Cidade e praça Luis de 
Camões

Organização: CMG / ICAA 
espetáculo comunitário | Entrada 

livre | todas as idades

O “Julgamento e Morte do Galo” insere-se nas manifestações populares de expiação, onde a crítica 
acutilante, mordaz e purificadora, assume um papel preponderante nas festividades carnavalescas da 
cidade da Guarda.
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

O fogo, com a queima do elemento central da festa, é o clímax e representa a efetiva renovação. O 
Galo expiará os “pecados da sociedade”, ardendo e representando a renovação da esperança. Trata-
se de um Carnaval verdadeiramente português, singular, com forte identidade na tradição secular da 
Guarda. 
Em 2018, 1200 participantes, entre atores, músicos e freguesias deram corpo ao Desfile e Julgamento 
do Galo.
Em 2019, perspetiva-se a participação de mais de 30 Freguesias do concelho da Guarda, com a 
intervenção de mais de 1300 figurantes, que darão “corpo e alma” a este espetáculo que tem vindo a 
marcar a diferença nos Programas de Carnaval de todo o país. Música, sátira e humor são os principais 
ingredientes desta manifestação cultural, que promete muita folia no Carnaval mais engalanado de 
Portugal.

Direção artista: José Rui Martins
Direção musical : Tiago Pereira 

 

17 DE MARÇO | DOMINGO | 15H00

ESTÓRIAS E MEMÓRIAS – À DESCOBERTA DO 
PATRIMÓNIO DE ARRIFANA
Local: Arrifana

Organização: CMG / ICAA e Junta de Freguesia de Arrifana
visita | Inscrições: turismo@mun-guarda.pt 
| todas as idades

A freguesia de Arrifana dista apenas 
a 3 Km da Guarda, esta proximidade 
com a urbe tem permitido manter uma 
dinâmica cultural e social associada aos 
valores patrimoniais que identificam esta 
comunidade. Este percurso pelas vivências 
que outrora marcaram o ritmo de vida 
desta freguesia permitirá conhecer as artes 

e ofícios tradicionais, experienciar o fabrico artesanal do pão, degustar sabores autênticos 
e ouvir as estórias contadas pela voz de quem ainda hoje perpetua um legado de valor 
inestimável. 
Esta viagem tem inicio na Praça Luis de Camões, no Welcome Center da Guarda, sendo 
obrigatória a inscrição, através do email: turismo@mun-guarda.pt
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

17 DE MARÇO | DOMINGO | 18H00

D´ORFEU ASSOCIAÇÃO CULTURAL APRESENTA: 
REPORTÓRIO OSÓRIO
Arrifana

Organização: CMG / ICAA e Grupo de Cantares de Arrifana
Apoio: Junta de Freguesia de Arrifana
música | Entrada livre | 60 minutos | todas as idades

“Reportório Osório” é uma coleção de canções, aliando a escrita sagaz de Luís Fernandes 
à magistral música de Luís Cardoso. Um desfiar de histórias pessoais no masculino, quase 
sempre íntimas, do dilema ao dilúvio em poucas estrofes. O quotidiano das relações afetivas 
transformado em canções irónicas (para não lhes chamar heroicas), em que a teatralidade 
da interpretação só reforça o perfil de cada personagem. O resto são... canções, as mais 
belas canções de umor.

Ficha técnica:
Voz e interpretação - Luís Fernandes  Acordeão - Sónia Sobral  
Músicas - Luís Cardoso  Letras - Luís Miguel Fernandes

30 DE MARÇO | SÁBADO | 21H30

TRIVENÇÃO
Faia

Organização: CMG / ICAA e Junta de Freguesia da Faia
música de intervenção | Entrada livre | 60 M | todas as idades

O projeto TriVenção é um projeto oriundo da cidade da Guarda, constituída há 18 anos. 
O seu reportório viaja pela música Portuguesa e de Intervenção, apresentando temas de 
Sérgio Godinho, Zeca Afonso, José Mário Branco, Fausto, entre outros.

Ficha técnica: 
Bateria - Eduardo Martins
Guitarra e Voz - Rui Pedro Dias
Baixo - Paulo Pereira
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  JAN. - ABR. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

19 DE ABRIL | SEXTA | 21H00

A ÚLTIMA CEIA
Local: Pousade

Organização: Grupo Cultural e Desportivo 
Pousadense
Apoio: CMG / ICAA e União de Freguesias 
de Pousade e Albardo
Teatro religioso | Entrada livre | todas as 
idades

Na Sexta-Feira Santa, Pousade volta a ser palco da recriação da ‘Última Ceia e Paixão de 
Cristo’, numa encenação que pretende homenagear a tradição do teatro religioso desta 
freguesia. 

Ficha técnica: 
Encenação - Daniel Rocha | Interpretação - colectivo da população de Pousade

28 DE ABRIL | DOMINGO | 15H00

ESTÓRIAS E MEMÓRIAS – À 
DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO 
DOS MEIOS
Meios

Organização: CMG / ICAA e Junta de Freguesia dos 
Meios
visita | Inscrições: turismo@mun-guarda.pt | todas as 
idades

Freguesia englobada nos limites do Parque Natural 
da Serra da Estrela apresenta um património natural 
de rara beleza. A principal atividade da freguesia é 
a agricultura tradicional, no entanto, até ao século 
passado, existiram fábricas de cobertores de papa. 
Desta atividade restam os teares manuais que ainda 
hoje laboram no Museu de Tecelagem dos Meios, 
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homenageando todos quantos se dedicaram à produção destes cobertores. Sentir o cheiro 
do pão caseiro a cozer no forno de lenha, degustar o queijo e o enchido produzido por 
quem teima preservar os sabores tradicionais, ouvir o tear “cantar” ou simplesmente olhar 
a paisagem, são razões suficientes para partir nesta viagem. Esta viagem tem inicio na Praça 
Luis de Camões, no Welcome Center da Guarda, sendo obrigatória a inscrição, através do 
email: turismo@mun-guarda.pt

28 DE ABRIL | DOMINGO | 18H00

SUPER PIPOCA PRODUÇÕES APRESENTA: APRESENTA: A 
OVELHA, O PASTOR E OUTRAS COISAS E TAL!
Museu dos Meios

Organização: CMG / ICAA e Junta de Freguesia dos meios
teatro para famílias | Entrada livre | todas as idades

Era uma vez uma casa… uma casa que cresce conforme o espaço, o lugar e tudo o que pode 
colecionar. Nesta casa vive Pipoca e Catrapuz. Em tempos, foram grandes artistas de circo, 
mas agora andam sempre em viagem, procuram histórias antigas! Daquelas que passam de 
boca em boca, que viajam no tempo, à espera de alguém que as mande parar. 
E foi numa dessas viagens que conheceram a “História da Ovelha, do Pastor e Outras 
Coisas e Tal”. Nem queriam acreditar! Meteram a história dentro da casa e começaram 
a magicar como a iriam contar… Teatro cómico, circo, teatro de sombras, teatro de 
fantoches, ritmos, imprevistos e uma imensidão de possibilidades. Tudo isto numa casa e 
numa aventura de pasmar!!

Ficha técnica: 
Criação - Sílvia Amaral 
Interpretação - Sílvia Amaral e Davide Silva 
Conceção Plástica - Super Pipoca Produções
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OFICENA  –  O  POEMA,  A  VOZ,  O  
GESTO,  O  PALCO
Oficina de poesia e teatro 
ORIENTAÇÃO  DE  FERNANDO  CARMINO  MARQUES

Destinatários: jovens a partir dos 16 anos e adultos (inscrição: 5€)
Participantes: 12 (número máximo)
Período: a partir de janeiro com um ensaio semanal em horário pós-laboral a marcar posterior-
mente.

CHÁ  DANÇANTE
Destinatários: Idosos, reformados, Centros de Dia, Lares, IPSS.
Local: Sala de Ensaios
Participantes: 30 (máximo) mediante marcação prévia (2€) para geral@tg.com.pt ou 271 205 240
Calendário das sessões: 11 de março e 15 de abril

Oficina de formação contínua que pre-
tende sensibilizar para as diversas poten-
cialidades do texto poético que, através da 
sua interpretação e representação, revela 
uma outra forma de ler e compreender 
poesia. Nesta Oficena, que tem por ob-
jetivo uma apresentação pública (junho 
2019), terá como suporte essencial textos 
de Fernando Pessoa e seus heterónimos. 
Um diálogo entre as várias vozes que con-
stituem a originalidade e o génio de um 
dos maiores poetas da história da poesia 
universal.

Após um interregno de 5 anos, o Chá 
Dançante regressa em plena primavera 
para incentivar o convívio salutar e har-
monioso no seio do público sénior. Ao 
convívio junta-se chá, bolinhos e muita 
música e dança ao gosto deste público tão 
especial (valsas, marchas populares, tan-
gos e cancioneiro tradicional). Num am-
biente descontraído, esta atividade de an-
imação sócio-cultural promove a inclusão 
social e a dinâmica de grupo junto dos 
idosos, podendo ainda contar com jogos 
lúdicos e de interação.

SERVIÇO EDUCATIVO
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O  MÁGICO  PODER  DA  LUZ
Oficina de exploração da luz de palco
ORIENTAÇÃO  DE  TIAGO  LOPES  E  SALETE  PINTO

Destinatários: crianças do 1º Ciclo até ao Secundário (grupos escolares)
Local: Palco do Grande Auditório
Participantes: 30 (máximo) mediante marcação prévia (inscrição gratuita) para geral@tg.com.pt ou 
271 205 240
Calendário das sessões: de segunda a sexta (em dia e hora mediante disponibilidade técnica)

A iluminação não só ilumina o cenário 
e os artistas em palco como atribui uma 
grande paleta de cores e intensidades a 
cada espetáculo. A luz tem movimen-
to, padrões e ação. Ela é magia visual, 
cria sombras e ambientes criativos para 
qualquer espetáculo (música, teatro ou 
dança). De uma forma divertida e ped-
agógica, as crianças são levadas nesta ofi-
cina por um percurso (palco, backstage) 
que lhes revela onde é montada e prepara-
da a iluminação para um espetáculo. Vão 
assistir ao vivo às muitas possibilidades 
que a luz de cena permite, e ficarão a con-
hecer melhor um dos segredos mais bem 
guardados de um Teatro. 

SERVIÇO EDUCATIVO
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PLANO NACIONAL DE CINEMA  
ORIENTADA  POR  ANA  COUTO  
Ano letivo 2018/2019.

O Plano Nacional de Cinema tem como objetivo principal fazer chegar a linguagem cinematográfica 
ao maior número possível de jovens de forma a criar a ponte entre a atualidade e a herança que o 
cinema criou ao longo da sua existência e que assume uma influência inegável no desenvolvimento de 
qualquer sociedade. Este plano propõe-se promover a literacia na leitura e interpretação de imagens 
em movimento, por oposição à infindável produção de conteúdos com que somos confrontados 
diariamente, nos produtos criados pelos media e publicidade. Em simultâneo propõe-se aprofundar, 
junto de alunos e professores, a capacidade de interpretação dos filmes mais emblemáticos da cultura 
ocidental e refletir sobre a sua contribuição para o nosso desenvolvimento cultural, social e pessoal.

Org. Cineclube da Guarda, TMG/CMG, Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque e 
Agrupamento de Escolas da Sé / Ano letivo 2018/2019

SERVIÇO EDUCATIVO

VISITA  GUIADA  ÀS  EXPOSIÇÕES   
DA  GALERIA  DE  ARTE
ORIENTADA  POR  ANA  COUTO
Visita sujeita a inscrição prévia GRATUITA (geral@tmg.com.pt)
60M / Limitada a 25 participantes / M/6
Horário a definir na marcação

Tendo como ponto de partida as obras ex-
postas na Galeria de Arte do Teatro Mu-
nicipal da Guarda (pintura, fotografia ou 
escultura), convidam-se os participantes a 
conhecer e explorar a linha artística apre-
sentada e suas obras, criando, através de 
dinâmicas e jogos pedagógicos, um pro-
cesso de mediação entre o artista e os visi-
tantes. Estas visitas pretendem desenvolv-
er o sentido crítico e estético nas crianças 
e jovens.
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À DESCOBERTA DO TEATRO MUNICIPAL
VISITA GUIADA AO TEATRO
SOB UMA PERSPETIVA PEDAGÓGICA
ORIENTADA POR CARLOS  ANTUNES
VISITA sujeita a inscrição prévia GRATUITA [GERAL@TMG.COM.PT ou 271 205 240]
90M / LIMITADA A 50 PARTICIPANTES / M/4  
horário a definir na marcação

Que segredos esconde o TMG? Como são 
os camarins onde os artistas se preparam 
para os espetáculos? O que é uma “régie” 
técnica? Para que servem tantos projeto-
res de luz? E o fosso de orquestra, o que 
é? Quem desenhou o Teatro? Quantos 
concertos, teatros e outros espetáculos já 
passaram no TMG ao longo de mais de 
dez anos? Esta visita visa responder a estas 
e outras perguntas.

VIAGEM SONORA
ORIENTADA POR ÉLIA FERNANDES

Destinatários: Pré-Escolar e 1º Ciclo, grupos organizados de idosos e crianças com necessidades 
especiais
Horário: 14h30 às 16h - segunda a sexta-feira
Marcações: caixinhamusica@gmail.com e 271205240

“Viagem Sonora”, sendo um projeto na 
área da educação artística, irá promover 
nos grupos participantes a criatividade 
e diversas competências expressivas 
musicais. Trata-se de um projeto lúdico 
(decorre ao longo do ano) com três 
momentos diferentes que proporcionam 
experiências distintas na abordagem 
às qualidades do som. Para tal, serão 
utilizados três diferentes espaços do 
Teatro Municipal da Guarda, recorrendo 
a jogos expressivos e musicais, como 
orquestra de instrumentos, exploração de 
um instrumento e dança.

SERVIÇO EDUCATIVO
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MÚSICA  &  ESTÓRIAS  &  MEMÓRIAS
ORIENTADA POR SALETE  PINTO (Serviço Educativo do TMG/ICAA)

Destinatários: Utentes de Instituições Sociais, Centros de Dia e Lares de Terceira Idade
Mediante inscrição prévia (271 205 240)
Duração Aproximada: 75M
Horário: 14h30 Às 15h45 Segunda a sexta

ESPETÁCULO   
“O  HOMEM  QUE  ESTÁ  SENTADO  
À  PORTA  E  A  MULHER   
QUE  SONHAVA”   
(ESPETÁCULO  DE  MÚSICA   
E  DANÇA  RESULTANTE   
DE  UMA  RESIDÊNCIA  ARTÍSTICA  
NO  TMG)  

Co-produção Teatro Municipal da Guarda  
e Ventos e Tempestades – Associação Cultural
Co-criação Élia Fernandes e Pedro Carvalho
16 novembro – Cine-Teatro de Estarreja
Data a definir – Vila do Conde

Música & Estórias & Memórias assenta 
em abordagens pedagógicas informais de 
animação sociocultural como estratégia 
de intervenção e compensação de regen-
eração do corpo e da mente. A atividade 
de animação musical parte à redescoberta 
das canções e estórias de tempos idos, com 
resultados imediatos e efetivos, apontan-
do múltiplas origens que surgem através 
de instrumentos tradicionais associados à 
cultura popular. Chamando sons e ritmos 
de todos os cantos de Portugal, a música 
enche a Sala de Ensaios do TMG com in-
strumentos de percussão e um acordeão 
diatónico numa experiencia sensorial. A 
festa é nossa e é animada a partir de ex-
ercícios simples, descobrimo-nos. Juntos 
somos uma orquestra.

SERVIÇO EDUCATIVO

EM DIGRESSÃO

ITINERÂNCIA NACIONAL - PRÓXIMA 
APRESENTAÇÃO: 9 MARÇO 2019 NO TEATRO 
JOAQUIM BENITE (ALMADA)



NOVID
A

D
E

 - NOVA O
B

R
A

 -
T

MG-

2019



O túnel de ligação entre o edifício do parqueamento automóvel e o edifício que 
comporta os auditórios do TMG é mais que uma simples ligação física entre 
as partes. É a possibilidade de um percurso com literatura encaixada nas suas 
paredes. A par desta construção irá implementar-se um jardim que se mostra em 
vários momentos do percurso. A proposta deste pequeno edifício, composto por 
um conjunto de volumes serão uma espécie de “tanques” a partir da leitura dos 
espelhos de água previstos nas suas coberturas. A solução formal preconizada 
procurou total autonomia funcional, materializada por um corpo que tem a fun-
ção de ampliar os conteúdos instalados e poder garantir o conforto possível dos 
utilizadores do TMG.

Atelier Veloso Arquitectos, Lda.

Túnel de Ligação do TMG – Breve nota explicativa  

do Arquiteto Carlos Veloso



Teatro Municipal da Guarda  Informações

O Teatro Municipal da Guarda é um espaço 
que cuidou do acesso de pessoas com deficiên-
cias. Existem rampas de acesso e elevadores, 
o Grande Auditório e o Pequeno Auditório 
contam com espaços para  
cadeiras de rodas.

Pagamento Multibanco disponível  
na Bilheteira

Ao abrigo na Lei Nr. 37/2007, de 14 de Agos-
to, é proibido fumar nas Salas, Auditórios, 
Foyers, na Galeria de Arte, no Café Concerto e 
no Parque de Estacionamento.
É permitido fumar exclusivamente no Terraço 
do TMG, no 3º piso.

WWW.TMG.COM.PT
GERAL@TMG.COM.PT
TEL. +351 271 205 240 

GRANDE AUDITÓRIO

PEQUENO AUDITÓRIO

GRANDE AUDITÓRIO
O local privilegiado das grandes produções Teatro, 
Dança, Música, Ópera. 630 lugares.

PEQUENO AUDITÓRIO
Recebe o Cinema e espetáculos de Teatro e Música.
162 lugares.

GALERIA DE ARTE
SEGUNDA A SEXTA – 9H00/12H30 – 14H00/17H30
EM DIAS DE ESPETÁCULOS DE GRANDE AU-
DITÓRIO E CAFÉ CONCERTO – 21H00/23H00

CAFÉ CONCERTO
ABERTO APENAS EM DIAS DE ESPETÁCULOS  
DE GRANDE AUDITÓRIO E CAFÉ CONCERTO  
DAS 21H00 ÀS 01H00.

BILHETEIRA
Tel. 271 205 241 | bilheteira@tmg.com.pt
SEGUNDA A SÁBADO: DAS 14H30 ÀS 19H00   
E DAS 20H30 ÀS 22H00
[ENCERRA AOS FERIADOS E DOMINGOS]
O bilhete deverá ser conservado até ao final do
espetáculo. A programação poderá sofrer alterações 
por motivos imprevistos, sendo esta situação, quando 
possível, objeto de aviso antecipado.

RESERVAS
Efetuadas por telefone ou por e-mail, e garantidas até 72 
horas antes do espetáculo. Os bilhetes reservados para 
espetáculos de Grande Auditório deverão ser obrigator-
iamente levantados num período máximo de cinco dias 
úteis, após o qual serão automaticamente cancelados.
No caso de serem efetuadas reservas nos cinco dias 
anteriores à iniciativa, estas manter-se-ão até 72 horas 
antes da iniciativa. Não se efetuam reservas nos três dias 
(72 horas) que antecedem o espetáculo. Não há lista de 
espera para eventuais desistências.

WEBSITE e BILHETEIRA ONLINE
www.tmg.com.pt

ESTACIONAMENTO
175 lugares num parque de estacionamento público,
no centro da cidade. Avenças mensais.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Segundo o disposto no DL n.º 315/95, de 28 de Novembro, 
Artigo 34.º : Nas sessões de cinema, teatro, bailado, concer-
tos, óperas ou quaisquer outros espectáculos que se realizem 
nas salas a estes destinados, os espectadores são obrigados 
a manter-se nos seus lugares durante as representações 
e execuções, de modo a não perturbarem os artistas e o 
público. Se o espectador, depois de advertido quanto ao seu 
comportamento, persistir na sua atitude ou se desde logo esta 
perturbar a realização do espectáculo, será obrigado a sair 
do recinto, sem direito a qualquer reembolso e sem prejuízo 
da coima aplicável. Nos recintos referidos no n.º 1 é proibido 
aos espectadores levar para o seu lugar: Animais; Quaisquer 
objectos que possam deteriorar ou sujar o recinto ou inco-
modar os demais espectadores. É proibido fumar dentro dos 
recintos fechados onde se realizem espectáculos, a não ser nos 
locais para esse fim indicados nas vistorias. Nos espectáculos 
de declamação, de ópera ou de bailado e nos concertos de 
música clássica é proibida a entrada, durante a actuação, 
para quaisquer lugares que não sejam frisas ou camarotes, 
devendo conservar-se fechadas as portas de acesso a tais 
lugares. Durante os espectáculos, apenas os arrumadores, os 
elementos da força policial ou do piquete dos bombeiros e os 
funcionários da fiscalização da DGESP, quando em exercício 
de funções, podem permanecer de pé nas coxias.

RUA BATALHA REIS • Nº 12
6300668 GUARDA • PORTUGAL

GPS  40º 32’ 05.00’’ N • 7º 16’ 07.00’’ W
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TMG - TEATRO MUNICIPAL DA GUARDA
Coordenador e Programador – Victor Afonso
Assistente de Programação – Carla Morgado
Produtora Executiva – Raquel Pinto
Comunicação, Relações Públicas, Frente de Casa e Produção – Carlos Antunes
Técnico de Som – Eduardo Martins
Técnico de Luz – Tiago Lopes
Técnicos de Palco – Alcides Fernandes, João Carrainho e Ricardo Pereira
Designer – Tiago Rodrigues
Apoio à Comunicação – Susana Almeida
Serviço Educativo – Élia Fernandes e Ana Couto (Cineclube da Guarda)
Bilheteira – Pedro Aguiar
Assistente de Bilheteira – Aires Neves
Assistente de Serviço Administrativo – Maria Amélia Pires
Vigilantes – Aires Neves e Luís Santos
Responsável da Manutenção – Daniel Rodrigues
Receção e Atendimento – Amândio Almeida
Assistente Operacional – Eduardo Paulo
Assistente de Galeria de Arte – José Alves
Auxiliares de Limpeza – Dulcínea Rodrigues
Estagiário de Produção – Emanuel Santos

ICAA - INTERVENÇÃO CULTURAL ANIMAÇÃO E ASSOCIATIVISMO
Coordenadora e Programadora – Carla Morgado
Valorização dos Recursos do Território – Claudia Soares
Produção Executiva de Eventos – Paula Cunha, Joana Malaca
Amnimação e Projetos Educativos – Salete Pinto
Apoio à Produção / Técnica – Alcides Fernandes
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