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Os quatro primeiros meses de 2019 foram 
invulgarmente fortes e afirmativos na vida do 
Teatro Municipal da Guarda: contabilizaram-
se mais de 10 mil espetadores com muitos 
espetáculos de Grande Auditório esgotados que 
marcaram a agenda cultural da região e até do 
país. Mas o tempo é de olhar para o futuro: o 
TMG apresenta agora a sua nova temporada 
de programação cultural até ao verão. São três 
meses, de maio a julho, com um programa de 
50 atividades repartido por várias disciplinas 
artísticas: música, cinema, teatro, dança, 
exposições e serviço educativo. Um programa 
assumidamente eclético que abrange vários 
públicos na senda do cumprimento primordial da 
política cultural do Município da Guarda, que é 
o de levar a cabo o serviço público de cultura. 

Dos destaques desta programação, contam-se 
dois festivais já com tradição: Síntese - Ciclo 
de Música Contemporânea da Guarda (maio) 
e o Guarda In Jazz (julho), vocacionado para 
o jazz e estilos derivados. A nova produção do 
Teatro do Calafrio apresenta-se em maio, desta 
vez em regime de co-produção, com encenação 
de Pedro Damião a partir de um texto de Manuel 
Poppe. Também em maio (dia 9) a Orquestra 
Filarmónica Portuguesa comemora o Dia da 
Europa com a interpretação de um programa de 
qualidade e interesse insuperáveis: a 5ª Sinfonia 
de Shostakovitch e o imortal Bolero de Ravel. 
Ainda na música, a cantora brasileira em ascensão 
Joyce Cândido apresenta o seu irresistível samba 
em dois espetáculos, um deles em parceria com 
o Coro do Conservatório de Música São José; 
Diogo Piçarra canta e encanta no dia 18 enquanto 
a cantora e compositora americana Julia Holter, 
um dos nomes maiores da música americana 
independente da atualidade, apresenta-se no 
pequeno auditório no dia 28 de maio. 
O mês de junho começa em grande com a atuação 
do fenómeno da música internacional Benjamin 
Clementine e um espetáculo original e ousado 
que junta o seminal grupo rock Mão Morta e a 
bailarina Inês Jacques, intitulado “No Fim Era 
o Frio”. Por sua vez, o escritor e músico Miguel 
Gizzas apresenta um conceito novo, juntando ao 
vivo literatura, música e cinema de animação; 
a exposição da Galeria de Arte estará a cargo 
do artista plástico Luís Herberto no âmbito do 
SIAC IV; no fim do mês de junho o Quorum 
Ballet abre, da melhor forma, o festival de jazz 
com um espetáculo de dança imperdível: “Em 

Modo Jazz”, revisitando os grandes clássicos 
imortais do repertório jazzístico. Julho será o 
mês quase todo dedicado ao festival Guarda In 
Jazz, com um programa multidisciplinar à volta 
desta linguagem musical histórica. O programa 
é constituído por oito concertos, uma exposição, 
um espetáculo de dança, uma conferência e um 
filme. Um programa que abarca as várias franjas 
da estética jazz, da mais ortodoxa à mais ousada 
e desafiadora. 

A esta programação deve juntar-se as propostas 
do Serviço Educativo, com o Plano Nacional 
de Cinema, as oficinas para crianças, idosos e 
famílias, visitas guiadas ao TMG e exposições. O 
ICAA, setor de Intervenção Cultural, Animação e 
Associativismo integrado no TMG está cada vez 
mais ativo e interventivo no concelho da Guarda, 
junto das suas associações e comunidades com 
projetos artísticos e sócio-culturais de relevo. A 
abertura do TMG à comunidade é notória, com 
a apresentação de espetáculos de instituições 
de ensino artístico como o Centro Cultural da 
Guarda, o Conservatório de Música São José 
da Guarda, o Estúdio e a Academia de música 
Diplix. 

Paralelamente à programação cultural, destaque 
para a inauguração, dia 29 de junho, do 
túnel de ligação entre o edifício do parque de 
estacionamento e o da bilheteira e auditórios. Esta 
obra, para além de enriquecer arquitetonicamente 
o TMG, permitirá tornar o acesso do público ao 
Teatro mais funcional e cómodo, especialmente 
no inverno.
 
No cômputo geral, este programa que o caro leitor 
poderá desfrutar, comprova uma programação 
agregadora, estimulante e afirmativa na região e 
no país.

Carlos Chaves Monteiro
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

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 
[Inclusive. 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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novo horário  
da bilheteira
  
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, domingos e segundas
Contacto: 271 205 241  
bilheteira@tmg.com.pt
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Este concerto é o culminar de uma atividade organizada por este Conservatório que levou a 
todas as escolas do 1º CEB, um pequeno concerto e uma breve explicação dos instrumentos 
musicais. Com esta iniciativa damos continuidade ao trabalho didático junto dos mais novos, 
levando-os a descobrir a música de tradição erudita.
Música original de Sara Carvalho sobre textos de Luísa Ducks Soares. Partitura gentilmente 
cedida pela Associação Portuguesa de Educação Musical.

CONCERTO DIDÁTICO

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  CONSERVATÓRIO  DE  MÚSICA  DE  SÃO  JOSÉ  DA  GUARDA  
APOIO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  M/4  60M
DESTINATÁRIOS:  JARDINS  DE  INFÂNCIA  E  ESCOLAS  DO  1º  CEB

2  DE  MAIO
QUINTA  |  10H00  E  14H30

MÚSICA
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O Síntese - GMC é um grupo de música de câmara modular e aberto, vocacionado para 
a criação de nova música. Já encomendou e estreou mais de trinta obras de compositores 
portugueses de diferentes gerações e visões estéticas. Desde 2006 tem vindo a organizar o 
ciclo homónimo “Síntese – Ciclo de Música Contemporânea da Guarda”. Neste concerto, o 
Síntese – GMC irá estrear nova música especialmente escrita para este décimo terceiro festival: 
“DARGUA - de Poemas Helénicos”, de Ângela Lopes, “Duas Mulheres”, de Edward Ayres 
d'Abreu, “Some Lines Mixing a Color”, de Hugo Vasco Reis e “Ambos”, de Pedro Rebelo.
Soprano - Helena Neves

Violino - Gustavo Delgado
Violino - Alfeu Carneiro
Viola d’arco - João Pedro Delgado
Violoncelo - Rogério Peixinho
Saxofones - Carlos Canhoto
Acordeão - Pedro Santos (músico convidado)
Pedro Neves - Direção (maestro convidado)

SINTESE – GRUPO DE MÚSICA 
CONTEMPORÂNEA

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  SÍNTESE  GRUPO  DE  MÚSICA  CONTEMPORÂNEA
APOIO:  TMG/CMG

5€  M/6  50M

3  DE  MAIO
SEXTA  |  21H30

XIII  SÍNTESE  –  CICLO  DE  MÚSICA  
CONTEMPORÂNEA  DA  GUARDA

MÚSICA
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Colorado, EUA, final da década de 1970. Ron Stallworth torna-se o primeiro detetive negro a 
entrar na polícia de Colorado Springs, o que não é fácil em termos da forma como é recebido e 
tratado pelos colegas. Um dia, acaba por se infiltrar na secção local do Ku Klux Klan, falando 
ao telefone com os líderes, ganhando o respeito deles e mandando ir às reuniões em seu lugar 
um colega que é branco e judeu. Ao mesmo tempo, vai-se apaixonado por uma líder local 
dos direitos civis. Baseado no livro de memórias do próprio Stallworth, uma figura da vida 
real, um filme entre o drama e a comédia em que o passado é comparado diretamente com o 
contexto político dos Estados Unidos de 2018. 

Origem - EUA
Ano - 2018

BLACKKKLANSMAN:  
O INFILTRADO 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  CINECLUBE  DA  GUARDA
APOIO:  CMG/TMG/IPDJ

3€  (1,5€  SÓCIOS  DO  CCG)
M/12  135M

7  DE  MAIO
TERÇA  |  21H30

CINECLUBE  DA  GUARDA   
APRESENTA  EM  CARTAZ  

DE  SPIKE  LEE

CINEMA
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ORQUESTRA 
FILARMÓNICA 
PORTUGUESA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  75M

9  DE  MAIO
QUINTA  |  21H30

DIA  DA  EUROPA

MÚSICA

UM CONCERTO DE UMA JOVEM MAS JÁ AFIRMADA ORQUESTRA QUE IRÁ INTERPRETAR DUAS OBRAS 

ESSENCIAIS DO REPERTÓRIO CLÁSSICO.

Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade, a orquestra integra um 
conjunto de músicos de elevado padrão técnico e artístico. Os músicos da OFP são artistas 
premiados em concursos nacionais e internacionais, ex-integrantes da Orquestra de Jovens 
da União Europeia (EUYO) e de outras orquestras de jovens internacionais e ainda músicos 
estrangeiros residentes em Portugal que se juntaram neste projeto para criar uma orquestra 
que se estabeleça como uma referência e símbolo de qualidade, atuando em todo o território 
nacional. A orquestra produz concertos sinfónicos, ópera e irá criar conexões com outros gé-
neros artísticos numa procura constante de desenvolver eventos e espetáculos criativos.
Neste concerto a Orquestra Filarmónica Portuguesa vai interpretar duas obras essenciais da 
música clássica: Bolero de Maurice Ravel e a Sinfonia n. 5 em Ré Menor op. 47 de Dmitri 
Schostakovich.

Maestro - Osvaldo Ferreira
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ORQUESTRA 
FILARMÓNICA 
PORTUGUESA

QUINTA  |  21H30
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“Imaginidade” é o título deste espetáculo autoral com canções originais de Léo Bento e Joy-
ce Cândido. O espetáculo, divertido e pedagógico, é essencialmente musical mas conta uma 
história, cujas canções apresentam uma grande diversidade rítmica, passeando pelo samba, 
baião, jazz, balada e muito mais. É uma oportunidade de dar às crianças a oportunidade de 
vivenciar a riqueza musical multicultural do Brasil através de uma história que aborda temas 
como conhecer o mundo, aprender, brincar, a amizade e os sonhos.

Direção - Ernesto Piccolo
Canções - Léo Bento e Joyce Cândido
Interpretação - Joyce Cândido

IMAGINIDADE  
DE JOYCE CÂNDIDO

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/4  60M

DESTINATÁRIOS:  JARDINS  DE  INFÂNCIA  E  ESCOLAS  1º  CEB

10  DE  MAIO
SEXTA  |  15H00

ESPETÁCULO MUSICAL INFANTIL PARA ESCOLAS

MÚSICA  E  TEATRO
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Joyce Cândido celebra 10 anos de carreira e é uma das cantoras brasileiras mais emblemáti-
cas da atualidade. A sua música parte do samba, forró, bossa nova e outros estilos tradicio-
nais brasileiro. Em 2017 recebeu o Prémio como Embaixadora da Música Brasileira no Press 
Award Japão. Conta com forte presença internacional, realizando digressões em países como 
Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Holanda, Hungria, República Checa, Estados 
Unidos, Japão e Canadá. Na temporada em que viveu em Nova Iorque levou a música brasi-
leira para diversos espaços da Big Apple, estudou musicais na Broadway e foi condecorada a 
melhor Cantora Brasileira nos EUA – Press Award 2010.
“Fino Trato” é um espetáculo que apresenta o melhor do seu repertório e que no TMG conta-
rá com uma colaboração muitíssimo especial: o Coro do Conservatório de Música da Guarda.

Voz e piano - Joyce Cândido 
Piano - Reinaldo Costa 
Contrabaixo - Tomás Marques  
Bateria - Lucas Wink

FINO TRATO  
POR JOYCE CÂNDIDO  

E CORO DO CONSERVATÓRIO 
DE SÃO JOSÉ DA GUARDA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG/CMSJG
5€  M/6  60M

 
 

10  DE  MAIO
SEXTA  |  21H30

MÚSICA  E  TEATRO
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Primeiro clarinete na Mannheimer Philarmoniker, na Alemanha, antigo primeiro clarinete 
do ensemble italiano de música contemporânea “Ensemble Novecento” e professor no Con-
servatório Estatal de Tiblisi, na Geórgia, Dimitri Bokolishvili traz ao TMG um programa 
exclusivamente constituído por música para clarinete solo de compositores como Jörg Wid-
mann, Ovanes Ambartsumian, Antonio Fraioli, Igor Stravinsky, Linia Tonia, Olivier Messiaen 
e Eduardo Luís Patriarca. 

Clarinetes - Dimitri Bokolishvili

DIMITRI BOKOLISHVILI (GEÓRGIA)

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  SÍNTESE  –  GRUPO  DE  MÚSICA  CONTEMPORÂNEA
APOIO:  TMG/CMG

5€  50M  M/6

11  DE  MAIO
SÁBADO  |  21H30

XIII  SÍNTESE  –  CICLO  DE  MÚSICA  
CONTEMPORÂNEA  DA  GUARDA

RECITAL  DE  CLARINETE  SOLO

MÚSICA
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SÁBADO  |  21H30
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Aclamado internacionalmente, o ensemble italiano mdi apresenta na Guarda um programa 
único no contexto do XIII Síntese – Ciclo de Música Contemporânea da Guarda. Este pro-
grama centra-se na figura de Helmut Lachenmann, um dos compositores mais influentes dos 
últimos sessenta anos, cuja música combina o uso revolucionário dos instrumentos com a 
integração do ruído como elemento musical. Para além de Lachenmann, ouviremos também 
música do compositor italiano Girogio Netti que, partindo da influência do compositor ale-
mão, desenvolveu uma linguagem muito própria e original. Ouviremos também música de 
Salvatore Sciarrino que, com um percurso muito próprio e sem nenhuma influência assumida, 
explora elementos delicados no limite do silêncio e acaba por ter também muito a ver com a 
abordagem de Lachenmann. 

Nota: Após o concerto será exibido, no Café-Concerto do TMG, um documentário sobre o 
compositor Helmut Lachenmann.

Clarinete - Paolo Casiraghi
Violino - Lorenzo Gentili-Tedeschi
Viola d’arco - Paolo Fumagalli
Violoncelo - Giorgio Casati
Piano - Luca Leracitano

mdi ENSEMBLE (ITÁLIA)

CAIXA  DE  PALCO  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  SÍNTESE  –  GRUPO  DE  MÚSICA  CONTEMPORÂNEA
APOIO:  TMG/CMG

5€  M/6  50M

16  DE  MAIO
QUINTA  |  21H30

XIII  SÍNTESE  –  CICLO  DE  MÚSICA  
CONTEMPORÂNEA  DA  GUARDA

MÚSICA
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“Posso…” é uma exposição de fotografia que revela múltiplas facetas quer da autora, quer da 
matéria fotografada - Bailarina. O desejo de escolher este tema surge de um acaso, tal como 
tudo o que sempre acontece de bom na minha vida. A experiência inesperada de sentir na 
plateia de uma sala de espetáculos, mais que um estilo de dança numa coreografia desenhada 
por uma bailarina, mas sentir o que ela está a sentir naquele momento. Conseguir ver para 
além daqueles movimentos, daquela delicadeza no gesto, na doçura do olhar. O despertar da 
curiosidade em conseguir captar num instante, numa fração de segundo uma tamanha riqueza 
de discurso. Foi este o desafio a que a autora se lançou, extensível à bailarina. Alexandra Cru-
chinho é Professora-Adjunta da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco desde 1999. A sua linha de investigação está direcionada ao Design de Moda 
– Produção, Fotografia de Moda e Editorial. É autora e co-autora de capítulos de livros e arti-
gos, realiza conferências, seminários e palestras e integra Comissões Científicas de Congressos, 
Conferências e Encontros de nível nacional e internacional nas áreas do Design de Moda. 

POSSO… 
 DE ALEXANDRA CRUCHINHO

FOYER  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  DURANTE  HORÁRIO  DA  BILHETEIRA   

E  NOITES  DE  ESPETÁCULO

17  DE  MAIO  A  21  DE  JUNHO
INAUGURAÇÃO  SEXTA  17  DE  MAIO  |  18H00

EXPOSIÇÃO  

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS CUJO TEMA É UMA BAILARINA PELO OLHAR DE UMA ESPECIALISTA EM MODA.
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INAUGURAÇÃO  SEXTA  17  DE  MAIO  |  18H00
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DIOGO PIÇARRA 

TOUR ABRIGO 

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
10€  M/6  75M

18  DE  MAIO
SÁBADO  |  21H30

Diogo Piçarra decidiu fazer uma pausa dos maiores palcos do País, os quais tem percorrido 
nos últimos 3 anos. Em 2019 apresenta-se ao vivo exclusivamente em auditórios, com a Tour 
Abrigo. O mote para esta tour exclusiva foi dado com o lançamento de “Abrigo”, um EP com 
3 músicas inéditas que Diogo Piçarra lançou de surpresa, digitalmente, de onde foi extraído 
o single “Paraíso”, o qual, rapidamente, se tornou num dos seus maiores sucessos.  Na Tour 
Abrigo, Diogo Piçarra vai apresentar-se de uma forma mais intimista, a solo, e em alguns mo-
mentos acompanhado por Francisco Aragão, que faz parte do seu habitual trio de músicos, 
onde é responsável pelas guitarras, teclados e programações. 
O espetáculo, preparado cuidadosamente, terá, como é habitual nos concertos do artista, uma 
forte componente visual. Diogo Piçarra é, atualmente, um dos nomes maiores da música por-
tuguesa e esta será a primeira vez que se apresenta num formato intimista, o que permitirá 
uma maior proximidade com o público.  

Guitarra e Voz - Diogo Piçarra
Teclados e programações - Francisco Aragão 

UM REGRESSO A SOLO E EM ACÚSTICO DE UM CANTAUTOR JÁ COM CRÉDITOS FIRMADOS

MÚSICA
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PEDRO 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TEATRO  DO  CALAFRIO  –  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL   
EM  CO-PRODUÇÃO  COM  A  CMG/TMG

APOIO:  TMG/CMG
5€  M/6  75M

22,  23,  24,  E  25  DE  MAIO
QUARTA  A  SÁBADO  |  21H30

Podíamos resumir a vida de Pedro desta forma: prometido a duas mulheres, casa com a se-
gunda, mas está de amores pela terceira. Dá-nos, também, um Rei com a quarta. Não é per-
feito?! Mas na vida de Pedro, o destino não é o amor. Mas o que interessa a História? O que 
é Portugal? Onde fica Portugal? Para que serve Portugal? Apenas como espaço; espaço esse 
onde habita um coro; coro esse que procura a tragédia; tragédia essa que é nunca recuperar o 
tempo. Depois de Inês, nasce a cólera. Confundida com o pensamento de justiça, Pedro, agora 
frio, vive como refém pelas ações do passado. Mas não há como voltar atrás e a História nun-
ca foi um vai-e-vem. Em “Pedro”, desaprendemos o que de belo nos ensinaram pelos livros. 
O romantismo é carnal. O amor é apenas um pensamento, apenas palavras. Obcecado com a 
perda, assim nos ajuda a compreender melhor a época e a sua personalidade. Num país sem 
guerras, faz 10 anos, nunca umas mãos tiveram tanto sangue, sangue nosso; nosso sangue. 
Apesar de revisitarmos o passado, o mundo continuará exatamente como está. A História tem 
apenas um sentido. E Pedro também. A vida começa sempre com uma festa, mas todos sabe-
mos como acaba. Hoje, em Portugal, faz frio. E pelas palavras de Poppe, podemos imaginar 
Pedro em súplica: “aquece-te!... aquece-me.”
 
Texto - Manuel Poppe 
Encenação e Cenografia - Pedro Damião
Desenho de luz - José Neves
Música - César Prata
Operação de Luz e Som - Alexandre Costa
Produção - Alexandre Costa e Emanuel Santos
Cartaz - Pumukill
Fotografia - Alexandre Costa
Interpretação: Ana Couto, Carlos Morgado, Caroline Zeiler, Emanuel Santos, Francisco Pais,  
Pedro Damião, Rafael Ascensão e Solange Monteiro
Participação da oficina Degelo 

TEATRO  

TEATRO  DO  CALAFRIO  APRESENTA:
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PEDRO 

QUARTA  A  SÁBADO  |  21H30
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SALA  DE  ENSAIOS

DESTINATÁRIOS:  FAMÍLIAS  E  CRIANÇAS  DOS  6  AOS  12  ANOS   
(MÁXIMO  25  PARTICIPANTES)

SUJEITO  A  INSCRIÇÃO  PRÉVIA:  GERAL@TMG.COM.PT  
ORG.  CINECLUBE  DA  GUARDA

APOIO:  TMG/CMG
3€  M/6  120M

25  DE  MAIO
SÁBADO  |  15H00

A uma pequena sala de cinema chegam as aventuras do Buster Keaton, divertidas histórias 
numa altura em que o cinema era mudo… Os participantes nesta oficina são desafiados a 
sonorizar o excerto de um filme mudo com as suas próprias vozes e experimentar exercícios 
de sonoplastia como forma criativa de conjugar o som e a imagem. 

Conceção - Ana Couto
Orientação - Ana Couto e Élia Fernandes

BOCAS – QUANDO AS 
IMAGENS FALAM

FAMÍLIAS  AO  TEATRO

OFICINA  
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JULIA HOLTER 
(EUA) 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
10€  M/6  90M

28  DE  MAIO
TERÇA  |  21H30

Julia Holter, cantora e compositora norte-americana de 34 anos, iniciou em 2007 uma das 
carreiras musicais mais respeitadas, originais e aclamadas no panorama musical internacional 
mais alternativo. Com vários discos mencionados na categoria dos melhores do ano por pres-
tigiadas publicações como a Pitchfork, The Guardian e The Wire, Julia Holter granjeou gran-
de admiração nos últimos anos junto do público mais atento. Comparada com artistas como 
Laurie Anderson, Kate Bush, Tori Amos e Meredith Monk, Julia traçou o seu próprio percurso 
artístico com um refinado e sofisticado estilo pop a meias com eletrónica minimalista, instru-
mentação variada (sintetizadores, harpa, piano, percussões, sopros) e laivos de música erudita. 

A sua música é feita de múltiplas texturas e camadas, subtis orquestrações enriquecidas por 
melodias fantasistas e ambientais e vocalizações etéreas que espalham fascínio para quem as 
ouve. No final de 2018 editou o seu quarto álbum intitulado “Aviary”, rapidamente aclamado 
pela crítica especializada como um dos melhores e mais originais do ano. Julia Holter é tam-
bém presença nos mais importantes festivais internacionais de música, sendo uma das artistas 
principais na edição deste ano do Primavera Sound Barcelona. A compositora americana vai 
apresentar em maio em solo português, numa mini-digressão, o seu novo disco ao vivo e a sua 
passagem pelo Teatro Municipal da Guarda será com certeza um marco da atual temporada 
de programação.

Voz e Teclas - Julia Holter 
Trompete - Sarah Belle Reid 
Violino, Viola e Voz - Dina Maccabee
Sintetizadores e Gaita-de-Foles - Tashi Wada
Percussão - Corey Fogel

UMA DAS COMPOSITORAS E CANTORAS MAIS ORIGINAIS DA ATUALIDADE

MÚSICA



31

JULIA HOLTER 
(EUA) 

TERÇA  |  21H30
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Estas oficinas, orientadas por César Prata, destinadas ao público sénior de centros de dia, 
estão cheias de música e movimento e destinam-se a fazer apelo à memória, conhecer e pôr 
em prática canções, trava-línguas e jogos de roda caídos no esquecimento.   O espetáculo, 
apresentado no palco do TMG, resultará do trabalho desenvolvido nessas mesmas oficinas. 
Ao longo de diversas sessões os participantes são desafiados para cantar, jogar, dançar à roda, 
dizer trava-línguas e lengalengas. Os participantes são ainda convidados para partilhar com o 
grupo as recordações das suas brincadeiras, sendo esses relatos registados em vídeo. A apre-
sentação final lança mão de todo esse material e transporta para o palco um processo criativo 
fortemente alicerçado na memória dos tempos de infância de cada um dos participantes.

Conceção e direção artística - César Prata

CANÇÕES, RIMAS E JOGOS DE 
RODA (DO TEMPO DAS AVÓS)

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
DESTINATÁRIOS:  PÚBLICO  SÉNIOR  (LARES  E  CENTROS  DE  DIA   

DO  CONCELHO  DA  GUARDA)
ENTRADA  LIVRE  45M

29  DE  MAIO
QUARTA  |  18H00

DE  CÉSAR  PRATA

OFICINAS PARA PÚBLICO SÉNIOR QUE RESULTA NUM ESPETÁCULO FINAL

MÚSICA
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A dimensão da catástrofe que atingiu Moçambique despertou, em muitos de nós, a consciên-
cia da pequenez da nossa dimensão. Perante a impotência dos homens e a fúria dos elementos, 
tornou-se impossível evitar que as águas destruíssem tudo à sua passagem e levassem com elas, 
milhares de vidas deixando um impressionante rasto de destruição. Urge, agora, num país que 
integra o lote dos mais pobres, criar condições de apoio às populações afetadas. A Associação 
dos Professores Aposentados da Guarda, cujos objetivos se centram na solidariedade e na 
cultura, tomou a iniciativa de promover um espetáculo a favor das vítimas do ciclone Idai. O 
valor angariado nesta iniciativa destina-se a apoiar “Moçambique – Missão de Emergência 
AMI”

MÚSICA POR MOÇAMBIQUE

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  ASSOCIAÇÃO  DE  PROFESSORES  APOSENTADOS  DA  GUARDA
APOIO:  TMG/CMG

10€  (SEM  DESCONTOS)  M/6  90M

30  DE  MAIO
QUINTA  |  21H30

CONCERTO A FAVOR DA MISSÃO DE EMERGÊNCIA AMI EM MOÇAMBIQUE DE APOIO ÀS 

VITIMAS DO CICLONE IDAI

MÚSICA
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QUINTA  |  21H30

Tiago Miranda / EXPRESSO



36

MOSTRA DE CULTURA IBÉRICA COM

 BLUEDAYS 
E SEXTA-FEIRA SANTA

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  120M

31  DE  MAIO
SEXTA  |  22H00

Nesta noite musical ibérica o Café Concerto junta uma banda espanhola e uma portuguesa 
(da Guarda). Uma junção musical com base no blues que as duas bandas partilham: os espa-
nhóis Bluedays, banda com larga experiência de centenas de concertos com o seu contagiante 
e dançável rhythm & blues, e os guardenses Sexta-feira Santa que misturam o blues, o rock e 
o funk. Juntos vão proporcionar momentos de muita animação.

MÚSICA
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MOSTRA DE CULTURA IBÉRICA COM

 BLUEDAYS 
E SEXTA-FEIRA SANTA

SEXTA  |  22H00
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TEATRO  

Os “4 Clowns do Apocalipse” é um espetáculo divertido de teatro, apresentado sem diálogos, 
através do teatro físico e da técnica de clown, suportado por música e sons e com um forte 
ênfase na comédia visual e na capacidade do teatro comunicar não verbalmente. Os quatro 
cavaleiros do Apocalipse cavalgam até ao início... do fim do mundo. No entanto só vemos três 
chegar. Então a guerra, a fome e a peste sentam -se à espera da morte. E enquanto esperam 
começam a "brincar". E transformam -se em "palhaços". Brincam com detritos lavados na 
margem à beira da terra e, ao contrário de destruir o mundo, criam novos mundos anárquicos, 
tolos e bonitos.

Interpretação - Abel Duarte, Eduardo Correia e Paulo Duarte
Criação - Abel Duarte, Andrew Harries, Eduardo Correia, Paulo Duarte, Peter Cann e Simon Fraser 
Texto - Peter Cann 
Encenação - Andrew Harries 
Cenografia, adereços e figurinos Andrew Harries 
Direção musical - Simon Fraser 
Desenho de luz - Paulo Duarte 

OS 4 CLOWNS  
DO APOCALIPSE 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
3€  M/6  60M

1  DE  JUNHO
SÁBADO  |  16H00

UM ESPETÁCULO DE COMÉDIA VISUAL SEM PALAVRAS PARA MIÚDOS E GRAÚDOS

DIA  MUNDIAL  DA  CRIANÇA

TEATRO  DE  MONTEMURO

FAMÍLIAS  AO  TEATRO
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AN EVENING WITH 

BENJAMIN 
CLEMENTINE  

& HIS PARISIEN STRING QUINTET

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
20€  M/6  90M

6  DE  JUNHO
QUINTA  |  21H30

Depois da digressão com David Byrne, que passou pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos 
da América, o pianista e compositor Benjamin Clementine, um dos mais singulares artistas 
contemporâneos, vai fazer uma tour especial (e única) de concertos acústicos por toda a Euro-
pa e que tem em Portugal datas marcadas no início de junho.

A Guarda recebe assim um espetáculo que oferece ao público a oportunidade de (re)ver o seu 
repertório e performances arrebatadoras, desta vez em formato acústico.  Sob o mote "Uma 
Noite com Benjamin Clementine e o seu Quinteto de Cordas Parisiense", esta experiência 
única e intimista será apresentada pelo músico inglês, acompanhado por 5 instrumentistas 
franceses, entre eles, Barbara Le LiePvre, no violoncelo. Neste concerto, Benjamin Clementine 
vai apresentar temas do seu álbum de estreia "At Least For Now", que lhe valeu o importante 
Mercury Prize, e do seu mais recente disco, "I Tell A Fly", amplamente aclamado pela crítica 
e que o levou a ser considerado pela americana NPR (National Public Radio) como "um 
George Orwell musical do nosso tempo".

Piano e Voz – Benjamin Clementine 
Quinteto de Cordas Parisiense com Barbara Le LiePrve – Violoncelo

UM DOS MAIS MARCANTES CANTAUTORES DA ATUALIDADE

MÚSICA



41

AN EVENING WITH 

BENJAMIN 
CLEMENTINE  

& HIS PARISIEN STRING QUINTET

QUINTA  |  21H30
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Apropriando-me do título da canção que José Afonso escreveu e gravou em 1974, reavivando 
igualmente uma justa memória à sua obra, resolvi extrapolar alguns dos conteúdos das pa-
lavras de “O Que Faz Falta. Talvez demasiado direcionado para apresentações consideradas 
excessivas e que se afastam do lugar-comum contemplativo da Pintura. São representações 
muito acomodadas à ilustração e ao mural, paradoxalmente subvertidas na escolha cromá-
tica. A intenção de utilizar uma linguagem declaradamente gráfica surge na analogia com o 
discurso direto do Desenho, que neste caso, se apresenta como uma escrita do imediato e que 
revela visualmente o seu autor. Este projeto está visualmente dividido em dois momentos: por 
um lado, a representação violenta e consequente ação/reação dos seus atores, em registos in-
tensos e socialmente politizados na sua exegese social, e por outro, o registo suave da cegueira 
instalada em todos nós. 

Mesmo com claras diferenças nos contextos sociais e neste intervalo temporal, nota-se que 
nos movemos na cegueira. Cegos ao que está claramente à nossa volta, cegos ao que acontece 
um pouco mais ao lado e do outro lado do globo. Estamos cegos aos atropelos incessantes 
a direitos básicos que ambicionamos para a condição humana, completamente anestesiados 
na materialidade e na comunicação visual mediática que preenche a cultura de massas. - Luís 
Herberto

O QUE FAZ FALTA…  
É MALHAR NA MALTA!

GALERIA  DE  ARTE

ORG.  MUSEU  DA  GUARDA/TMG/CMG
CURADORIA:  MUSEU  DA  GUARDA

APOIO:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6

7  DE  JUNHO  A  30  DE  SETEMBRO
INAUGURAÇÃO  SEXTA  7  DE  JUNHO  |  18H00

4º  SIMPÓSIO  INTERNACIONAL  DE  ARTE  
CONTEMPORÂNEA  DA  GUARDA

DE  LUÍS  HERBERTO

EXPOSIÇÃO  
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MÃO MORTA 
E INÊS JACQUES  

APRESENTAM 
NO FIM ERA O FRIO

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.TMG/CMG/AUAUFEIOMAU
CO-PRODUÇÃO  CENTRO  CULTURAL  VILA  FLOR,  CINE-TEATRO  AVENIDA,   

TEATRO  AVEIRENSE  E
TEATRO  MUNICIPAL  DA  GUARDA

10€  M/6  70M

8  DE  JUNHO
SÁBADO  |  21H30

“No Fim Era o Frio” é um projeto que junta a mítica banda de rock Mão Morta (seis músicos) 
a um grupo de (seis) bailarinos para apresentar uma desconstrução de espetáculo de dança e 
de música. Contrariamente ao habitual concerto rock, onde uma banda se apresenta a tocar a 
sua música, trata-se aqui de um espetáculo onde um grupo de bailarinos apresenta a música da 
banda, dando corpo e movimento ao que esta toca. O palco funciona assim como um terreiro 
onde os bailarinos deambulam e a banda cria o cenário que dá sentido a essa deambulação.
Os Mão Morta de Adolfo Luxúria Canibal criam o cenário onde deambulam os corpos, 
em movimentos imaginados pela coreógrafa Inês Jacques. Numa narrativa distópica onde 
conceitos como aquecimento global ou subida das águas do mar servem para um questionar 
e decompor de diferentes paradigmas do quotidiano. Paradigmas que nos rodeiam e com os 
quais nos relacionamos e que todos os dias replicamos, criando com eles uma familiaridade 
tal que nos impede, muitas vezes, de deles tomar verdadeira consciência.

A ORIGINALIDADE E IRREVERÊNCIA DE UMA BANDA DE ROCK E 6 BAILARINOS JUNTOS EM PALCO

MÚSICA  E  DANÇA
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Direção Artística - Adolfo Luxúria Canibal e Inês Jacques
Texto e Narrativa - Adolfo Luxúria Canibal

Música - Miguel Pedro e António Rafael 
Coreografia - Inês Jacques

Músicos - Mão Morta (Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael, Joana Longobardi, Miguel Pedro, 
Sapo, Vasco Vaz)

Bailarinos - Beatriz Valentim, Diana Vieira, Francesca Bertozzi, Inês Jacques, Luís Guerra, Ricardo 
Pereira

Espaço Cénico - Inês Jacques e Adolfo Luxúria Canibal
Figurinos - Inês Jacques

Desenho de Luz - Fred Rompante



46

Isabel e Ana, de oito e seis anos, assistem ao filme “O Doutor Frankenstein”. A pequena Ana 
começa a perguntar à irmã mais velha pelo monstro. Um dia Ana desaparece de casa. A pri-
meira longa-metragem do mestre do cinema espanhol contemporâneo é uma obra de arte que 
cativa o espectador mais através do uso das imagens que do enredo de palavras. Resultado de 
uma operação tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa e fascinante como a de repre-
sentar a incapacidade das crianças de distinguir realidade e ficção. Um filme poderoso que usa 
muitas metáforas para questionar a interpretação da realidade, como por exemplo a persona-
gem da jovem Ana a representar a geração jovem e inocente da Espanha pós-guerra civil, e que 
deve ser visto mais de uma vez para poder compreender todas as mensagens nelas escondidas.

Origem - Espanha
Ano - 1973

O ESPIRITO DA COLMEIA 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  CINECLUBE  DA  GUARDA
APOIO:  TMG/CMG/IPDJ

3€  (1,5€  PARA  SÓCIOS  DO  CCG)
M/12  95M  

TERÇA  |  21H30

DE  VÍCTOR  ERICE

O  CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:
MOSTRA DE CULTURA IBÉRICA

CINEMA

11  DE  JUNHO
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João Só ouve de tudo, mas faz questão de cantar e de compor em português. As suas influên-
cias vão dos Beatles aos GNR, passando pelos Oasis, Clã, U2, Sérgio Godinho, Tom Petty, 
Rui Veloso, Elliot Smith, Quarteto 1111 Elvis Costello e Jorge Palma. Começou a compor aos 
15 anos e, desde então, nunca mais parou. Em 2011, publicou “Ela Só”, o disco que deu a 
conhecer “Sorte Grande”, canção mais tarde interpretada em parceria com Lúcia Moniz. Um 
ano antes, compôs em parceria com Miguel Araújo “Não Entres Nesse Comboio Amor”. No 
mais recente “Coração no Chão”, publicado em 2013, aprofundou mais do que nunca a veia 
beatliana e o fascínio pelas grandes cantigas dos anos 60, das quais se sente herdeiro. Apesar 
da sua juventude, João Só é um dos cantautores nacionais de maior reconhecimento e êxito – 
“Sorte Grande”, “Até Ao Fim” ou “É P’ra Ficar” são apenas alguns dos exemplos. 

Voz e Guitarra - João Só  
Guitarra - Nuno Simões 

JOÃO SÓ  

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  90M

12  DE  JUNHO
QUARTA  |  22H00

MÚSICA

UM DOS MÚSICOS MAIS RECONHECIDOS DA NOVA GERAÇÃO DA MÚSICA PORTUGUESA
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Um encontro casual num lugar inóspito do nosso planeta, entre um rapaz curioso e um ho-
mem perdido interiormente, leva-nos a uma viagem pela nossa dimensão humana. Quem não 
deseja um amigo? Quem nunca se sentiu vazio? Quem nunca sentiu afetos por uma pessoa 
especial? A obra intemporal “O Principezinho” retrata o mundo dos homens e a dificuldade 
de se cativarem uns aos outros, com valores genuínos, simples e sem artificialidades. 

Encenação e Direção - Paula Pinto e Lúcia Firmino
Atores - 24 alunos do 5º e 6 anos da Escola Básica de Santa Clara

O PRINCIPEZINHO  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  CLUBE  DE  TEATRO  DA  ESCOLA  BÁSICA  DE  SANTA  CLARA
APOIO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  M/6  80M

13  DE  JUNHO
QUINTA  |  15H00

TEATRO

O  CLUBE  DE  TEATRO  ATORES  E  DIABRETES  
DE  SANTA  CLARA  APRESENTA  
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QUINTA  |  15H00
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Lano kaj Neĝo significa A Lã e a Neve na língua esperanto. O esperanto é referido na obra, 
através de um personagem emblemático e fulcral para a narrativa, Marreta, que representa a 
busca dos ideais progressistas que Ferreira Castro subliminarmente insere. A peça debruça-se 
sobre a obra de Ferreira de Castro “A Lã e a Neve”, um símbolo para a identidade social e 
cultural da região da Beira Interior, para além de ser uma referência da literatura nacional. A 
procura por um veículo que sirva o contexto local e ao mesmo tempo que projete as questões 
e anseios da nossa humanidade. A peça acompanha o percurso de Horácio, de pastor em 
Manteigas ansiando um dia reunir as condições financeiras para poder ter a casa que sonha 
para viver com a sua família, até se tornar tecelão numa fábrica na Covilhã e confrontar-se 
com a dura realidade do operariado. 

Enquadrada nos anos 40 do séc. XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial e com 
a ditadura em Portugal como pano de fundo, olha-se para a serra isolada e para as condições 
precárias em que vivem aqueles serranos, e olha-se para o auge do mundo industrial e têxtil 
na Covilhã onde o trabalho se torna uma reivindicação social importante. 

Direção - Miguel Pereira 
Interpretação - Bruno Esteves, Carmo Teixeira, Sérgio Novo 
Consultadoria Artística - Miguel Rainha 
Desenho de luz - Pedro Fonseca/coletivo ac 
Figurinista - Jorge Mendes 
Produção e Comunicação - Rui Pires 
Coprodução - Câmara Municipal da Guarda, Câmara Municipal de Gouveia, Freguesia de Famalicão, 
Teatro Municipal da Guarda, Cine Teatro de Gouveia, Casa da Cultura de Famalicão 

LANO KAJ NEGO 
(A LÃ E A NEVE)

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG/ASTA  TEATRO
APOIOS  -  CÂMARA  MUNICIPAL  DA  COVILHÃ,  IPDJ,  ORIENTAL  DE  SÃO  MARTINHO

5€  M/12  60M

14  DE  JUNHO
SEXTA  |  21H30

TEATRO

ASTA  TEATRO  APRESENTA

CRIAÇÃO  DE  MIGUEL  PEREIRA  PARA  A  ASTA
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SEXTA  |  21H30
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O DIA EM QUE O MAR 
VOLTOU   

POR MIGUEL GIZZAS

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  M/6  75M

15  DE  JUNHO
SÁBADO  |  21H30

Miguel Gizzas é músico, escritor, compositor e intérprete, dá letra, música e voz ao seu pró-
prio projeto: “O Dia em Que o Mar Voltou”. Este é o seu segundo romance musical, no qual 
a literatura se junta à música num mesmo suporte. Neste romance Miguel Gizzas pretende 
colorir os sentimentos que transmite não apenas com a escrita, mas também com as músicas 
que acompanham cada capítulo. Um romance escrito, composto e interpretado pelo mesmo 
autor. Uma história escrita, complementada pela música e pelas imagens. Por isso desta vez, 
à literatura e música, Miguel Gizzas junta o cinema, nomeadamente, o cinema de animação. 
Com vozes de atores como Ricardo Carriço, João Didelet e Sofia Nicholson, “O Dia em Que o 
Mar Voltou” conta a história de um novo e gigantesco terramoto que devasta Lisboa. Ao vivo 
estão os músicos que interpretam esta história musical em tempo real das imagens projetadas. 
Um filme concerto surpreendente.

Voz e Guitarra - Miguel Gizzas
Guitarra Elétrica e Acústica - Alex Veiga
Baixo - Nuno Gonzalez de Oliveira
Teclados - Ernesto Rodrigues
Bateria - Alexandre Alves

UM CINE CONCERTO SURPREENDENTE COM CINEMA E MÚSICA AO VIVO

MÚSICA  E  CINEMA
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A Academia de Música Diplix tem comprovado a qualidade do seu trabalho desde há uns 
anos a esta parte. Com professores qualificados e métodos pedagógicos consistentes, a Diplix 
ensina crianças e jovens a assimilarem a linguagem musical no geral, e a aprendizagem de 
instrumentos musicais em particular. Agora é o momento de, neste concerto, os alunos mos-
trarem publicamente o resultado de todo o trabalho realizado durante o ano.   

DIPLIX – CONCERTO DE FINAL 
DE ANO

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  DIPLIX  AUDIO
APOIO:  TMG/CMG

18  DE  JUNHO
TERÇA  |  21H30

MÚSICA
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O Conservatório de Música de São José da Guarda é a principal e mais histórica instituição 
de ensino da música na Guarda. A qualidade do seu ensino manifesta-se em várias áreas: 
música, coro e ballet. Nesta noite, será a oportunidade dos alunos (instrumentistas e coristas) 
revelarem o resultado da sua aprendizagem ao longo do ano letivo. 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
DE SÃO JOSÉ DA GUARDA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  CONSERVATÓRIO  DE  MÚSICA  DE  SÃO  JOSÉ  DA  GUARDA  
APOIO:  TMG/CMG

2€  M/6  90M

21  DE  JUNHO
SEXTA  |  21H00

MÚSICA

CONCERTO  FINAL  DE  ANO  DE  ORQUESTRA   
E  COROS  DOS  ALUNOS  DO  
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SEXTA  |  21H00
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Ramiro é um alfarrabista que, depois de escrever um livro que se tornou um êxito, entrou em 
crise de inspiração. Passaram-se anos e ainda não encontrou forma de passar para a escrita as 
ideias que tem para uma segunda obra. Sem família, passa os dias entre a sua pequena loja, 
situada num dos bairros mais populares de Lisboa, e as saídas à noite com alguns amigos 
de copos. Mas as pessoas de quem se sente mais próximo são as vizinhas Daniela e Amélia. 
A primeira é uma adolescente despreocupada que está grávida; a segunda é a alegre avó de 
Daniela, que sofreu recentemente um AVC e se encontra em fase de recuperação. E a colorir 
um pouco mais a monotonia da vida de Ramiro há também Patrícia, uma rapariga simpática 
que há muito está apaixonada por ele...

Com a presença do realizador Manuel Mozos e debate no final da sessão

Origem - Portugal 
Ano - 2017

RAMIRO

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  CINECLUBE  DA  GUARDA
APOIO:  TMG/CMG/IPDJ

3€  (1,5€  SÓCIOS  DO  CCG)
M/12  99M  

25  DE  JUNHO
TERÇA  |  21H30

CINEMA

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  
“COM  O  REALIZADOR”

DE  MANUEL  MOZOS

MOSTRA DE CULTURA IBÉRICA
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TERÇA  |  21H30
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Raquel Ralha e Pedro Renato trabalham juntos desde os tempos dos Belle Chase Hotel. Pros-
seguiram caminho com Wraygunn, Azembla’s Quartet, Ellas e, mais recentemente, com Man-
cines. A convite do programa “Cover de Bruxelas”, que emite semanalmente na Rádio Uni-
versidade de Coimbra, juntaram-se nos Estúdios Blue House, pela primeira vez como um duo, 
para gravar três ‘covers’. Assim surgiram as versões de “Nerves” (Bauhaus), “Peek-A-Boo” 
(Siouxsie and The Banshees) e “Right Now” (Herbie Mann / Mel Tormé), que funcionaram 
como motor de arranque para o álbum “The Devil’s Choice, Vol. I”, um disco integral de 
versões, editado pela mão da Lux Records.

Voz e Programações - Raquel Ralha 
Guitarra elétrica - Pedro Renato 

RAQUEL RALHA 
E PEDRO RENATO

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  90M

26  DE  JUNHO
QUARTA  |  22H00

MÚSICA

PROJETO EM DUO DA CANTORA QUE INTEGROU OS BELLE CHASE HOTEL E OS WRAYGUNN
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QUARTA  |  22H00
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Já é uma tradição anual, por esta altura, o Centro Cultural apresentar no Grande Auditório, 
a sua audição das classes de ballet e dança moderna, atividade que envolve dezenas de jovens 
numa dinâmica muito consistente e contagiante.

CENTRO CULTURAL 
DA GUARDA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  CENTRO  CULTURAL  DA  GUARDA
APOIO:  TMG/CMG

3,5€  M/4  120M

28  DE  JUNHO
SEXTA  |  21H30

DANÇA

AUDIÇÃO  DAS  CLASSES  DE  BALLET  E  DANÇA  
MODERNA
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SEXTA  |  21H30
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Após 14 anos de existência, os dois edifícios do TMG vão ficar finalmente ligados através de 
um túnel de ligação entre o parque de estacionamento e a bilheteira, o que permitirá melhorar 
a acessibilidade e o conforto no acesso às instalações do Teatro, sobretudo em dias de clima 
adverso. Uma obra da autoria do arquiteto Carlos Veloso, também autor do projeto original 
do TMG, e que se pretende que seja mais do que um mero acrescento físico aos edifícios: para 
além da sua componente claramente funcional, revela-se também um contributo para forta-
lecer a identidade arquitetónica da infraestrutura geral do TMG, tornando-a assim, num dos 
teatros mais originais e versáteis do país.   

Para a inauguração desta importante obra toda a população da Guarda está convidada, mo-
mento que será acompanhado com animação e música. 

INAUGURAÇÃO DO TÚNEL  
DE LIGAÇÃO 

DOS EDIFICIOS DO TMG

PARQUE  DE  ESTACIONAMENTO  DO  TMG

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE

29  DE  JUNHO
SÁBADO  |  18H00

INAUGURAÇÃO
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SÁBADO  |  18H00
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EM MODO JAZZ  
QUORUM BALLET 

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  (15€  BILHETE  GERAL)  M/6  60M

29  DE  JUNHO
SÁBADO  |  21H30

“Em Modo Jazz” remete para uma época dos anos 60/70, em que o Jazz estava no seu apogeu 
e os ajustes sociais ocorriam, num mundo em que o contacto humano, e as relações inter-
pessoais eram essenciais para a comunicação. Faz-se o contraponto com a atualidade, onde 
que tudo é virtual, incluindo a imagem do lado positivo da nossa vida, através de um jogo de 
vaidades onde a comunicação pessoal é escassa. Sendo a linguagem coreográfica de Daniel 
Cardoso maioritariamente sustentada e inspirada pela música, este espetáculo vibrante de 
energia contagia pelos ambientes, pelos sentimentos, pelas emoções e pelo caos organizado, 
presente neste estilo musical, com músicas jazz conhecidas de todos. O trabalho literário da 
poetisa Maya Angelou tem um peso enorme em todo o processo artístico, pela forte ligação 
com a vida, a sociedade e o sentimento humano.

Coreografia e Conceito - Daniel Cardoso
Bailarinos - Beatriz Graterol, Filipe Narciso, Inês Godinho e Pedro Jerónimo
Música - Duke Ellington, Conal Fowkes, Max Roach, Nina Simone, Billie Holiday, Jay Hawkins, James 
Brown e Ray Charles
Texto - Maya Angelou
Figurinos e Cenografia - Maria Monte 
Desenho de Luz e Espaço Cénico - Daniel Cardoso 

ESPETÁCULO DE DANÇA COM BASE MUSICAL INTEGRALMENTE JAZZ

MÚSICA  E  DANÇA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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 EXPOSIÇÃO DE 40 ANOS 
DE CARTAZES DE JAZZ

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE

2  A  22  DE  JULHO
INAUGURAÇÃO  TERÇA  2  |  18H00

Espanha tem uma longa tradição de festivais de jazz espalhados por (quase) todo o território. 
Complementarmente a esses festivais que já decorrem há pelo menos 40 anos, houve sempre 
uma grande tradição de cartazes graficamente marcantes, criando uma iconográfica visual que 
perdurou durante décadas. Cartazes que anunciavam músicos marcantes da história do jazz 
que passaram por festivais McCoy Tyner, Dexter Gordon, Herbie Hancock, Dave Liebman 
entre muitos outros artistas. Esta exposição de cartazes reflete a forma e o conteúdo de 4 dé-
cadas de história do jazz espanhol.

UMA EXPOSIÇÃO DE CARTAZES DE CONCERTOS DE JAZZ HISTÓRICOS ESPANHÓIS

EXPOSIÇÃO

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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JOGO DE DAMAS 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  (15€  BILHETE  GERAL)  M/6  80M

2  DE  JULHO
TERÇA  |  21H30

Jogo de Damas é um grupo vocal criado em 2010, no Porto. Em 2012 editou o seu primeiro 
trabalho discográfico – “Jogo de Damas”, pela Editora Numérica, trabalho este que surgiu 
como corolário dos primeiros anos de vida do grupo e que foi muito bem classificado pela crí-
tica, obtendo um assinalável sucesso junto do público e esgotado a primeira edição. O grupo 
já atuou em diversos festivais de jazz contando com o apoio da RTP1, Porto Canal, Antena 1 e 
Rádio Nova e foi amplamente apoiado por José Duarte nos seus programas "Cinco Minutos 
de Jazz" e "A Menina Dança?". O reportório percorre diversos estilos desde o Jazz à Bossa 
Nova e à Pop com diversos temas cantados também a cappella.

Vozes - Barbara Francke, Fátima Serro, Sameiro Sequeira e Gabriela Braga Simões
Piano - Paulo Gomes 
Contrabaixo - Miguel Ângelo 
Bateria - Acácio Salero 

QUARTETO VOCAL FEMININO QUE INTERPRETA OS GRANDES CLÁSSICOS DA CANÇÃO JAZZ

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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ALBATRE 

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  90M

3  DE  JULHO
QUARTA  |  22H00

Os Albatre são um grupo radicado em Roterdão formado por dois músicos portugueses e um 
alemão. O grupo nasceu em 2011 e tem cimentado um percurso sólido no panorama musical 
internacional, onde se incluem discos marcantes como “A Descent Into Maelström” (2013) e 
“Nagual” (2015), além de dezenas de concertos pela Europa e Japão. No centro desta músi-
ca está o baixo pulsante de Gonçalo Almeida, músico que tem exibido a sua versatilidade e 
proficiência em diferentes contextos musicais. “The Fall of The Damned” é o último disco dos 
Albatre, o qual debita uma contagiante energia rock através da secção rítmica que se mistura 
com os devaneios do saxofone de Hugo Costa. No conjunto musical evocam reminiscências 
dos projetos esteticamente mais arrojados de John Zorn.

Saxofone Alto - Hugo Costa 
Baixo elétrico e teclados - Gonçalo Almeida 
Bateria e eletrónica - Philipp Ernsting 

POWER TRIO QUE MISTURA ROCK E JAZZ DE FORMA ENÉRGICA

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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AUDIÇÃO FINAL DA CLASSE  
DE DANÇA DO CONSERVATÓRIO 

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  CONSERVATÓRIO  DE  MÚSICA  SÃO  JOSÉ  DA  GUARDA
APOIO:  TMG/CMG  

2€

4  DE  JULHO
QUINTA  |  21H30

A classe de dança do Conservatório de Música de São José da Guarda apresenta a sua audição 
final, fruto do trabalho realizado ao longo do ano letivo.

DANÇA
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QUARTETO SOLARIS 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  (15€  BILHETE  GERAL)  M/6  90M

5  DE  JULHO
SEXTA  |  21H30

O Quarteto Solaris apresenta um repertório diversificado que inclui temas de jazz, peças es-
colhidas da música brasileira, temas originais do grupo e composições de ritmos latinos. A 
proposta é um convite à viagem musical - dos músicos e dos ouvintes - a partir da riqueza e 
variedade dos ritmos, melodias, harmonias e texturas que o Quarteto Solaris partilha com o 
público.

Saxofone - João Vaz Pinto 
Piano - Aurélien Vieira Lino
Contrabaixo - Pedro Teixeira     
Bateria - Luís Gaspar 

QUATRO MÚSICOS EXPERIENTES, COM PERCURSOS VARIADOS, ENCONTRAM-SE EM PALCO 

PARA TOCAR E IMPROVISAR

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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JOSÉ DUARTE 
(CONFERÊNCIA)

MARIA ANADON 
(CONCERTO) 

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  120M

6  DE  JULHO
SÁBADO  |  21H30

José Duarte é o mais veterano e histórico divulgador e comunicador de jazz em Portugal com 
mais de 5 décadas de comunicação na rádio (como o programa “5 Minutos de Jazz”), percur-
so na imprensa e programas na televisão. José Duarte vem ao Festival falar da sua vasta expe-
riência e paixão pelo jazz. Após esta tertúlia, a noite prossegue com um concerto da cantora 
Maria Anadon, uma das vozes mais respeitadas e versáteis do panorama jazzístico português. 
Uma noite especial, portanto.
  
Voz - Maria Anadon 
Piano elétrico - Victor Zamora 
Contrabaixo - Nelson Cascais 

JOSÉ DUARTE FALA SOBRE JAZZ E LOGO DE SEGUIDA A CANTORA MARIA ANADON DÁ UM CONCERTO

CONFERÊNCIA  E  MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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THE RITE OF TRIO 

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  90M

9  DE  JULHO
TERÇA  |  22H00

The Rite of Trio parte da sonoridade, atitude e conceitos da música erudita como Stravinsky 
ou Ligeti, bandas progressivas/punk como The Lounge Lizards, The Mars Volta ou Dream 
Theater ou jazz contemporâneo como Adam Lane ou John Hollenbeck – e nesta amálgama 
artística os três músicos idealizam a sua música como sendo também uma metáfora para a 
vida plena: infinitamente caótica, complexa, embora poderosa e repleta de amor e humor. O 
seu álbum de estreia “GETTING ALL THE EVIL OF THE PISTON COLLAR!” foi editado 
em 2015 pela Porta-Jazz e destacado pela crítica como um dos melhores álbuns nacionais de 
2015 pela jazz.pt (Rui Eduardo Paes) e pela Jazzlogical (José Carlos Fernandes) e com 5/5 
estrelas pela TimeOut.

Guitarra e Pedra de Rosetta - André B. Silva
Contrabaixo e Visão Túnel - Filipe Louro
Bateria e Giroscópio - Pedro Melo Alves

UM DOS TRIOS MAIS CONCEITUADOS, CRIATIVOS E REQUISITADOS DO JAZZ NACIONAL

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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O TEATRO MAIS PEQUENO 

DO MUNDO 

EXTERIOR  DO  TMG

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/4

9  E  10  DE  JULHO
TERÇA  E  QUARTA  

SESSÕES  11H00  E  15H00

Nesta quinta temporada do Teatro Mais Pequeno do Mundo convidamos os espectadores a 
juntarem-se a nós debaixo do capuz para saborear os contos tradicionais, com uma pitada 
de subversão. Mergulhamos no universo misterioso, encantado e obscuro destes contos e de-
liciamo-nos com os sonhos, os crimes e as expectativas das suas personagens. Destronando o 
famoso “viveram felizes para sempre” elas fazem-nos questionar onde mora afinal a felicida-
de, a verdade, a justiça e a moral neste mundo moderno. Um espetáculo para devorar e chorar 
por mais. 

Espetáculo integrado no âmbito da Rede Artéria

DEBAIXO DO CAPUZ - HISTÓRIAS DE DEVORAR  
E CHORAR POR MAIS

TEATRO
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JOSÉ VALENTE 

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6  80M

10  DE  JULHO
QUARTA  |  22H00

José Valente continua a percorrer um trilho desassossegado, mapeado pela constante desco-
berta de novas possibilidades musicais para o seu instrumento, a viola d’arco, agora com o 
novo álbum “Serpente Infinita”. O quotidiano, terreno fértil para a normalização, para a apa-
tia, para a rotina e para a banalidade, é agora o ponto de partida para este novo trabalho, já 
elogiado pela crítica (5 estrelas na revista jazz.pt e incluído na lista de melhores discos de 2018 
da mesma publicação) e apresentado em várias salas nacionais. O premiado violetista propõe-
-nos uma peça por um lado obscura, por outro lado enérgica e virtuosa, carregada de nuances 
musicais cuidadosas, detalhadas e imprevisíveis. "Serpente Infinita, do violetista (elétrico e 
eclético) José Valente: soberba obra de vanguarda, que revisita a grande modernista portu-
guesa Ana Hatherly, poetisa, calígrafa e artista plástica." - Nuno Rogeiro in revista Sábado.

Viola D’Arco, Eletrónica e Direção Artística - José Valente
Piano e Sintetizadores - Gabriel Pinto
Percussões e Eletrónica - Luís Bittencourt 

UM DOS MÚSICOS PORTUGUESES MAIS CRIATIVOS E INOVADORES DA NOVA GERAÇÃO E CUJA 

MÚSICA EXTRAVASA O JAZZ

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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WILD MAN BLUES  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
3€  (15€  BILHETE  GERAL)  M/12  105M

11  DE  JULHO
QUINTA  |  21H30  

"É como tomar um banho de mel" refere o aclamado cineasta e clarinetista ao descrever o 
seu sentimento pela música que se tem mantido uma paixão desde a infância. Para além do 
cinema, o jazz sempre foi outro dos grandes amores na vida do realizador americano. À me-
dida que Woody Allen e a sua banda sobem ao palco e tocam diante de audiências calorosas 
em sete países e dezoito cidades, o filme capta a energia e a paixão destes espetáculos, bem 
como momentos privados da vida de Woody Allen, longe da euforia dos fãs e dos paparazzos, 
combatendo o carnaval felliniano das celebridades que o rodeiam.

Origem - EUA
Ano - 1996

“WILD MAN BLUES” É UM DOCUMENTÁRIO SOBRE WOODY ALLEN E A SUA BANDA DE JAZZ AO ESTILO DE 

NOVA ORLEÃES FILMADO DURANTE UMA DIGRESSÃO EUROPEIA

CINEMA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ

DE  BARBARA  KOPPLE
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WILD MAN BLUES  

QUINTA  |  21H30  
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CARLOS MARTINS 
QUINTETO - SEMPRE  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  (15€  BILHETE  GERAL)  M/12  80M

12  DE  JULHO
SEXTA  |  21H30

“Sempre” reúne várias composições de autores conotados com o espírito do 25 de Abril, 
nomeadamente José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto, entre outros, e 
temas originais do próprio Carlos Martins. Este projeto veio propor uma outra leitura da 
música de intervenção portuguesa (sob o prisma do jazz), ao mesmo tempo que lhe presta 
homenagem, recriando algumas das melhores canções e mostrando que os músicos de jazz 
nacionais também contribuem para o engrandecimento da música popular de intervenção. 
20 anos depois este super-grupo de talentos do jazz português, que gravou o álbum original, 
apresenta-se no TMG para tocar ao vivo o repertório das canções de intervenção através da 
sensibilidade jazzística. 

Saxofone - Carlos Martins 
Piano - João Paulo Esteves da Silva 
Contrabaixo - Carlos Barretto 
Guitarra Elétrica - Mário Delgado 
Bateria - Alexandre Frazão

NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DOS 45 ANOS DO 25 DE ABRIL O SAXOFONISTA CARLOS MARTINS FAZ UM 

REMAKE DO SEU PROJETO “SEMPRE” LANÇADO HÁ 20 ANOS

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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JOÃO VENTURA & 
ROGÉRIO PITOMBA  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  (15€  BILHETE  GERAL)  M/6  90M

13  DE  JULHO
SÁBADO  |  21H30

Nascido numa família de artistas, João Ventura começou a tocar piano aos quatro anos e ini-
ciou os seus estudos na área erudita aos nove anos. A distinção entre popular e erudito nunca 
convenceu o artista, que sempre encarou os dois tipos de música como complementares. Por 
isso resolveu misturar o erudito (jazz) e o popular através de fusões musicais, criando assim 
uma sonoridade peculiar e autêntica. A sua música chamou a atenção de Madonna que o 
ouviu ao vivo e encantada pela sonoridade o convidou para acompanhá-la num concerto no 
Met Gala 2018 em Nova Iorque. Por sua vez, Rogério Pitomba é um baterista e percussionista 
que fez carreira no Brasil, ganhando vários prémios de interpretação. 
O duo encerra da melhor forma o festival Guarda in Jazz, com uma abordagem vigorosa e 
eclética da música.

Piano e Voz - João Ventura
Bateria e percussão - Rogério Pitomba  

DOIS MÚSICOS BRASILEIROS APRESENTAM UMA MÚSICA QUE MISTURA RITMOS BRASILEIROS COM JAZZ

MÚSICA

FESTIVAL GUARDA IN JAZZ
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JOÃO VENTURA & 
ROGÉRIO PITOMBA  

SÁBADO  |  21H30
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UMA MALA CHEIA DE GENTE  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/12  60M

17  E  18  DE  JULHO
QUARTA  E  QUINTA  |  21H30  

Uma mala cheia de gente, assim pode ser descrita a multiplicidade de vozes que constituem o 
universo da poesia de Fernando Pessoa e heterónimos. O espetáculo, concebido e realizado a 
partir do projeto Oficena do TMG, apresenta em palco um diálogo aberto entre alguns mais 
conhecidos heterónimos do poeta de “Mensagem”. Uma seleção de poemas e temas que reve-
la a inesgotável originalidade de um dos maiores poetas do século XX.  
A Oficena é um projeto artístico do TMG de envolvimento da comunidade.

Conceção, direção e encenação - Fernando Carmino Marques
Desenho de luzes - Tiago Lopes 
Música - Élia Fernandes
Elenco - Anabela Pires, Ana Carolina Lima, Carlos Morgado, Dario Rodrigues, Élia Fernandes, Helena 
Pais, Sofia Cardoso, Teresa F. Monteiro

RESULTADO FINAL DO EXERCICIO TEATRAL E POÉTICO DO PROJETO OFICENA

TEATRO  E  POESIA

INTERPRETAÇÕES  SOBRE  POEMAS   
DE  FERNANDO  PESSOA
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O ESTÚDIO

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  O  ESTÚDIO
APOIO:  TMG/CMG

3€  M/4  60M

26  DE  JULHO
SEXTA  |  21H00   

É já o terceiro ano que o Estúdio leva, ao palco do Teatro Municipal da Guarda, o seu tra-
balho artístico e coreográfico resultante do ensino, ao longo do ano letivo, de dança jazz, 
hip-hop, contemporânea, entre outras, junto de um grupo alargado de crianças e jovens. Este 
espetáculo é direcionado a toda a família e idealizado para que todos se divirtam: no palco 
ou fora dele. 

DANÇA

APRESENTAÇÃO  DO  TRABALHO  REALIZADO  
NO  ANO  LETIVO
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FORA DA CAIXA

Domingo | 12 de maio – Canções de Todo o Ano | Castanheira | 16h00  
Canções de todo o ano música portuguesa de tradição oral
Por César Prata

Concerto estreado em agosto de 2018, na Casa da Música.
Ao longo de cerca de cinquenta minutos, numa sequência que respeita a cronologia do ano e 
a diversidade temática, são apresentadas canções tradicionais portuguesas. (As canções e os 
instrumentos utilizados são objeto de um breve enquadramento).
ALINHAMENTO: Cantar de ls Reis (Trás-os-Montes) | Cantiga do Entrudo (Beira Baixa) | 
Primavera (Trás-os-Montes) | Adeus, Maria da Graça (Canção de cegos) | Trigo loiro (Canção 
de ceifa | Beira Alta) | Cantilena da pedra (Canção de trabalho | Minho) | Acorda, irmão acorda 
(Encomendação das almas | Beira Alta) | Já apareceu a Aleluia (Alvíssaras | Beira Baixa) | Alecrim 
(Beiras) | Santa Bárbara (Canção da trovoada | Alentejo) | Responso de Santo António (Beira Alta) | S. 
João (Beira Baixa) | Riu Piu Piu (Trás-os-Montes)  
INSTRUMENTOS: Adufe, cavaquinho, gaita de fole, harmónio, matracas, sanfona, viola braguesa e 
voz.
- Org.: CMG/ICAA e Associação da Juventude Ativa da Castanheira
- Apoio: Junta de Freguesia da Castanheira

Domingo | 19 de maio – ASTA Teatro e outras artes performativas apresentam:  
Lano Kaj Neĝo | Casa de Cultura de Famalicão da Serra | 16h00

Lano kaj Neĝo significa A Lã e a Neve na língua esperanto. O esperanto é referido na obra, através 
de um personagem emblemático e fulcral para a narrativa, Marreta, que representa a busca dos 
ideais progressistas que Ferreira Castro subliminarmente insere. A peça debruça-se sobre a obra de 
Ferreira de Castro “A Lã e a Neve”, um símbolo para a identidade social e cultural da região da Beira 
Interior, para além de ser uma referência da literatura nacional. A procura por um veículo que sirva 
o contexto local e ao mesmo tempo que projete as questões e anseios da nossa humanidade. A peça 

ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  MAI-JUL. 2019
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO
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acompanha o percurso de Horácio, de pastor em Manteigas ansiando um dia reunir as condições 
financeiras para poder ter a casa que sonha para viver com a sua família, até se tornar tecelão numa 
fábrica na Covilhã e confrontar-se com a dura realidade do operariado. Enquadrada nos anos 40 
do séc. XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial e com a ditadura em Portugal como 
pano de fundo, olha-se para a serra isolada e para as condições precárias em que vivem aqueles 
serranos, e olha-se para o auge do mundo industrial e têxtil na Covilhã onde o trabalho se torna uma 
reivindicação social importante. 

Org.: CMG/ICAA  e ASTA Teatro e Outras Artes
Parceria: Junta de Freguesia de Famalicão da Serra e Centro Cultural de Famalicão da Serra

Sábado | 1 de junho – Trigo Limpo ACERT apresenta: 20 Dizer, no âmbito das 
comemorações do 13.º Aniversário do Clube dos Amigos da Freguesia de Vila 
Fernando
Vila Fernando | 18h00

20 Dizer é um momento alto em louvor da 
palavra e da poesia, um grande convite ao 
sonho, como o teatro deve ser. Augusto Gil, 
Eduardo Lourenço e Manuel António Pina 
serão o mote para um belo momento de 
poesia, com aqueles instantes surpreendentes 
de que só a arte poética é capaz, tão poderosa 
ela é que aquece os corações na noite fria 
ou faz sonhar firmamentos de estrelas, reais 
ou imaginárias. Quem faz corpo com essa 
matéria de sonhos é o José Rui Martins e 
Luísa Vieira, voz puríssima de água a correr 
da montanha, responsável pelos arranjos e por 
uma multifacetada interpretação de flauta e 

m'bira. No espetáculo, os versos e a música tomam conta da gente. Podemos dizer que em 20 
Dizer, a palavra voa por cima de fronteiras, como um dia mandou João Guimarães Rosa (Voa, 
palavra), ele que inventou uma palavra belíssima que foi o respirar do que se passou em palco: 
coraçãomente! (texto de Fernando Paulouro).

- Org.: CMG/ICAA e Clube de Amigos da Freguesia de Vila Fernando
- Apoio: Junta de Freguesia de Vila Fernando
Entrada Livre
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Domingo | Dia 2 de junho – XVI Feira Concurso do Jarmelo – Festival de 
Cultura Popular
Jarmelo São Pedro | 9h00

A Feira Concurso do Jarmelo é uma iniciativa que 
tem como objetivo primordial promover uma raça 
bovina autóctone, a vaca Jarmelista. A realização 
de um concurso de gado e um mercado ao ar 
livre potenciando as artes e ofícios ligados ao 
mundo rural são o mote do evento. No entanto, o 
património material e imaterial, histórico, natural 
e paisagístico, distinguem o Castro do Jarmelo 
como Imóvel de Interesse Publico desde 1953 e há 
referências históricas que identificam esta antiga 
vila como palco dos amores e desventuras de D. 
Pedro e D. Inês de Castro, factos e memórias que 
também são reavivadas em cada edição. 

- Org.: CMG/ICAA, Juntas de Freguesia de Jarmelo São Pedro e Jarmelo São Miguel, Associação 
Cultural e Desportiva do Jarmrlo e ACRIGUARDA
Entrada Livre

Sábado e Domingo | 8 e 9 de junho – Jornadas da Lã – Festival de Cultura Popular
Corujeira | 9h00

A chegada do calor dita o dia em que nas cortes se 
juntam os rebanhos e os pastores para fazerem a tosquia, 
libertando as ovelhas da lã churra, que mais tarde dará 
origem ao fio de lã, aplicado nos mais diversos produtos 
têxteis. Este é um dia de festa e de homenagem a todos os 
pastores que preservam as tradições ancestrais, pilares da 
Identidade desta comunidade.
Org.: CMG/ICAA e Associação Juvenil Raiz de Trinta
Apoio: União de Freguesias de Corujeira e Trinta
Entrada Livre
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Sexta, Sábado e Domingo | Dia 5, 6 e 7 de julho – “Festival da Cestaria de 
Gonçalo” – Festival de Cultura Popular 
Gonçalo | 9h00

A Vila de Gonçalo fica situada num outeiro 
sobranceiro ao vale do rio Zêzere, local fértil em 
beleza natural, cultura e património. Gonçalo é 
também conhecido pela indústria artesanal de 
cestaria em vime. Ainda hoje, um pouco por toda 
a vila é possível visitar as oficinas e partilhar a 
experiência única de fazer um cesto ouvindo as 
estórias e memórias das gentes que preservam e 
dignificam esta arte. 
- Org.: CMG/ICAA, Juntas de Freguesia de Gonçalo 
e Associação Gonçalo Ativo
Entrada Livre

Sexta, Sábado e Domingo | 26, 27 e 28 de julho – “Festival do Pão Nosso” – 
Festival de Cultura Popular
Videmonte | 9h00

Sendo o mote o pão e todo o processo que está relacionado com o seu fabrico até chegar às nossas 
mesas, o Festival “ Pão Nosso”, é um elogio a uma comunidade que, ainda hoje se orgulha em 
preservar saberes, transmitindo-os de geração em geração não deixando perder a identidade cultural e 
o sentimento de pertença.

Org.: CMG/ICAA, Junta de Freguesia de Videmonte e Rancho Folclórico de Videmonte
Entrada Livre
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Sábado e Domingo | 17 e 18 de agosto - Viagem às Raízes – Festival de Cultura 
Popular
Arrifana | 16h00

Para que a memória se perpetue, viajamos no tempo e revivemos uma das tradições da aldeia, a malha. 
Após o corte do cereal dourado e o seu transporte para a eira, seguia-se a malha, o centeio tinha de ser 
malhado para que o grão se separasse da espiga.
Nas primeiras décadas do século passado esta tarefa era executada através da força manual, utilizando-
se para o efeito o mangual. Posteriormente, com o aparecimento das malhadeiras, estas percorriam as 
eiras e nada ficava por malhar. Um trabalho comunitário, uma árdua tarefa, mas que simultaneamente 
eram momentos de encontro e de salutar convívio entre as gentes da aldeia.

- Org.: CMG/ICAA, Grupo de Cantares da Arrifana e Junta de Freguesia de Arrifana
Entrada Livre

Dia 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de agosto – Cineclube da Guarda Apresenta: Cinema 
nas Aldeias
Locais e programação a definir  | 21h30
Entrada Livre

Roteiro de cinema em seis aldeias do concelho da 
Guarda.
Levar o cinema às aldeias de forma a revigorar o 
espírito de itinerância do cinema e recuperar
as práticas comunitárias em torno desta arte.
Programação de clássicos do cinema em espaços 
centrais do património local nos diferentes 
quadrantes geográficos do território da Guarda.

Org: CMG/ICAA e Cineclube da Guarda
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PLANO NACIONAL DE CINEMA  
Ano letivo 2018/2019.
ORIENTADO  POR  ANA  COUTO

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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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 
271 220 240
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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À DESCOBERTA DO TEATRO MUNICIPAL
VISITA GUIADA AO TEATRO
ORIENTADO  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

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

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 271 220 240
Calendário da sessão: 4 de junho

Após um interregno de 5 anos, o Chá 
Dançante regressa em plena primavera 
para incentivar o convívio salutar e 
harmonioso 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, 
tangos e cancioneiro tradicional). Num 
ambiente descontraído, esta atividade 
de animação sócio-cultural promove 
a inclusão social e a dinâmica de grupo 
junto dos idosos, podendo ainda contar 
com jogos lúdicos e de interação.



GRANDE AUDITÓRIO

PEQUENO AUDITÓRIO

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
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
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
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. Os bilhetes 
reservados deverão ser obrigatoriamente levantados num 
período máximo de cinco dias úteis, a contar a partir do 
dia da reserva, caso contrário serão automaticamente 
canceladas. 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 – João Carrainho e Ricardo Pereira
Designer – Tiago Rodrigues
Serviço Educativo – Élia Fernandes e Ana Couto (Cineclube da Guarda)
Bilheteira – Pedro Aguiar
Assistente de Serviço Administrativo – Maria Amélia Pires
Vigilantes – Aires Neves e Luís Santos
Responsável de Manutenção – Daniel Rodrigues
Receção e Atendimento – Eduardo Paulo
Auxiliares de Limpeza – Maria Dulcínia Rodrigues, Esperança Almeida e Lídia Neves
Estagiários – Débora Costa e Ana Rita Curralo (Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos);
João Trigo (Repórter de Som e Imagem)

 

ICAA - Intervenção Cultural, Animação e Associativismo
Coordenadora e Programadora – Carla Morgado
Valorização dos Recursos do Território – Claudia Soares
Produção Executiva de Eventos – Paula Cunha e Joana Malaca
Animação e Projetos Educativos – Salete Pinto
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Se tens 18 anos podes assistir 
gratuitamente a todos os 
espetáculos do TMG durante o ano 
todo.
Para tal, basta apresentares o 
cartão de cidadão na bilheteira.
ÉS.CULTURA18 - A cultura mais 
perto dos jovens!
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