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Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis 12, Guarda
 
Escrever um comentário
4,5  
………….. Alguns dos muitos comentários

“Um local emblemático”

“Programação cultural exemplar, ao nível  
dos grandes centros urbanos do país.”

“Excelente sala de cultura na cidade mais alta  
de Portugal.”

“Muito acolhedor. Bons espetáculos  
a bom preço.”

“Adoro ... um lugar encantador”

 “Excelente teatro, programação acima  
da média.”

 “Sala de espetáculos excelente. A acústica é boa. 
O espaço é agradável.”

“Great theater, with a great program.  
The acoustics are perfect and the seats are com-

fortable and so close to the stage it seems you are 
almost playing with the band.”

“Opções para todos os gostos, preços acessíveis  
e descontos para jovens,  

que mais poderíamos querer?

O que fazemos neste Teatro é para as pessoas. É im-
portante conhecer o que pensam sobre o que faze-
mos. De bom e de menos bom. Aferir os efeitos da 
oferta artístico-cultural do TMG, a vários níveis, é 
um exercício avaliativo fundamental para se robus-
tecer a linha estratégica da política cultural sobre 
participação, difusão, acesso e formação de audiên-
cias. Os bens de consumo cultural permitem criar e 
desenvolver mais e melhores audiências, ampliando 
a formação para a apreciação das artes. Desta for-
ma, as pessoas atuam como cidadãos e sujeitos mais 
ativos e críticos na vida cultural da sua cidade, do 
seu território, vivendo de forma criativa de acordo 
com as suas necessidades e interesses. Mas também 
descobrindo “outros mundos”, novas sensibilidades 
artístico-culturais, construindo comunidade civica-
mente envolvida. 
A CMG, através do TMG, orgulha-se de poder contribuir 
para essa transformação permanente, insistente, estruturan-
te, sempre com as PESSOAS no centro do processo. Traba-
lhando para que a ARTE seja motor de crescimento. Que-
remos prosseguir nesse desiderato de afirmar a centralidade 
da CULTURA nesta casa comum, emblemática, na certeza 
de que o que aqui se faz, se produz, constitui “semente” do 
futuro. Um futuro com implicações positivas na qualidade 
de vida das pessoas. 
Um Teatro no Interior do país deve ser visto, por to-
dos, como uma estrutura vital de desenvolvimento 

que toca muitas áreas, da educação à economia local.  
A cultura que aqui acontece congrega os valores de 
referência como a solidariedade, o diálogo, a liber-
dade, a expressão individual e grupal, a pluralidade 
e criatividade, etc. É este enquadramento que conduz 
a mais uma temporada de programação do TMG, 
depois de um verão cultural nas ruas da cidade, e 
no meio rural, em múltiplas manifestações artísticas, 
lúdicas e desportivas.  E o regresso da temporada é 
marcado com um espetáculo surpreendente no Pe-
queno Auditório: “Co:Lateral” pelo Balleteatro, 
em que uma bailarina dança interagindo em tempo 
real com artes digitais. Uma semana depois, regres-
sa também o teatro de qualidade com uma grande 
produção da companhia Artistas Unidos, com texto 
do dramaturgo Arthur Miller e encenação de Jorge 
Silva Melo: a tragédia moderna “Do Alto da Ponte”. 
Ainda em setembro, mais uma sessão de teatro com 
“As Longas Noites de Camilo”, sobre as últimas ho-
ras conturbadas da vida do escritor Camilo Castelo 
Branco, numa coprodução do Teatro Nacional São 
João e o TEatroensaio. A fechar este mês, a inaugu-
ração de uma importante exposição da Fundação 
Serralves na Galeria de Arte: “Um Realismo Cos-
mopolita”, com base no grupo artístico KWY que 
agitou as artes portuguesas nos finais dos anos 1950.
Outubro começa com um grande espetáculo de uma 
das vozes nacionais de maior sucesso dos últimos 
anos, Carolina Deslandes. A música vai contaminar 
o Café Concerto em duas noites com o festival One 
Man Band. A peça de teatro “O Deus da Carnifi-
cina”, sobre a complexidade das relações humanas, 
sobe ao palco dia 19 de outubro com encenação e in-
terpretação de Diogo Infante e um elenco com Jorge 
Mourato, Patrícia Tavares e Rita Salema. Em novem-
bro há lugar a desfrutar da grande música clássica 
pela Orquestra Filarmónica Portuguesa com um re-
pertório que assinala os 30 anos do desaparecimen-
to do importante compositor português Joly Braga 
Santos. O trio multinacional Violons Barbares traz 
ao Pequeno Auditório a irreverência da fusão de folk 
excêntrico da Mongólia com o rock. O Aquilo Tea-
tro apresenta a sua nova criação. No Dia da Cidade 
as comemorações musicais ficam a cargo da cantora 
Aurea. No dia 29 de novembro um pequeno-grande 
destaque: a apresentação pública no Café Concerto 
do grupo de música dos reclusos do Estabelecimento 
Prisional da Guarda, resultado de um ano de ensaios, 
num projeto de arte ao serviço da inclusão social da 
responsabilidade da CMG/TMG.  
Dezembro, destaque para a nova produção do Tea-
tro do Calafrio a partir de um texto do celebrado es-
critor Gonçalo M. Tavares. Por entre estes destaques, 
há ainda atividades regulares com cinema, sessões 
do serviço educativo, espetáculos solidários, exposi-
ções de artes plásticas e fotografia, Plano Nacional 
de Cinema, concertos do Conservatório de Música 
da Guarda e outros concertos no Café Concerto. Em 
suma, uma programação diversificada e orientada 
para a fruição cultural de todos os públicos.  

Vítor Manuel dos Santos Amaral 
Vereador da Cultura
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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 sábado: das 14h30 às 19h00   
e das 20h30 às 22h00 em dias de espectáculo
Encerra aos feriados e domingos  
Contacto: 271 205 241  
bilheteira@tmg.com.pt



Se tens (ou fazes) 18 anos em 
2018, passas a poder aceder 
gratuitamente aos espetáculos no 
Teatro Municipal da Guarda até 
2019. Basta apresentares o teu 
cartão de cidadão na bilheteira  
do TMG.
Tens 18 anos? 

Nota: O TMG aderiu ao projeto nacional Orçamento 
Participativo Portugal 2017 que possibilita jovens com 18 
anos terem acesso gratuito a vários espaços e eventos  
por todo o país.
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O Comando Territorial da GNR da Guarda organiza, no dia 06 de setembro, uma sessão de 
discussão integrada no ciclo de tertúlias “Serões na Guarda”, sobre o tema da “SEGURANÇA 
EM AMBIENTE ESCOLAR”.
Num ambiente informal e de proximidade, com a participação de entidades civis de reconhe-
cida importância, pretende-se chamar a população local a participar neste debate conjunto 
em forma de tertúlia.

SEGURANÇA EM AMBIENTE 
ESCOLAR

CAFÉ  CONCERTO

TERTÚLIA
ORGANIZAÇÃO:  COMANDO  TERRITORIAL  DA  GNR  DA  GUARDA  |  APOIO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  |  60  M  |  M6

6  DE  SETEMBRO
QUINTA  |  21H00

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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CO:LATERAL

PEQUENO  AUDITÓRIO

DANÇA  /  MULTIMÉDIA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

5€  |  30  M  |  M12

15  DE  SETEMBRO
SÁBADO  |  21H30

POR  BALLETEATRO
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CO:LATERAL foi desenvolvido a partir do projeto performativo Nuve onde se explorava a 
original relação entre a dança e as artes digitais. A bailarina interage com um deslumbrante 
cenário digital que está em constante mutação, criando um efeito visual surpreendente. Ini-
cialmente apresentado em 2010, este solo interpretado por Né Barros, deu origem a diversas 
publicações nacionais e internacionais. Ali, o corpo projetava-se e estendia-se numa relação de 
intimidade com a realidade virtual interativa. O discurso performativo resultante desta ligação 
apela a um momento extraordinário, a um momento poético feito de espaço e corpo, feito de 
mistura de realidades, feito de duplos e de imagens. Este projeto tem ainda a particularidade 
de se apresentar sob um formato mutável em que pode variar em cada apresentação. A última 
versão evoca momentos da morte do cisne imerso num espaço imaterial de luz e projeção: um 
fantasma do arquivo da dança voltasse agora para se testar numa realidade de aprisionamen-
to ilusório.

Direção e coreografia - Né Barros 
Criação digital - João Martinho Moura 
Música e Desenho de Luz - João Martinho Moura 
Figurinos - Né Barros 
Intérprete - Sónia Cunha 
Produção - Lucinda Gomes / Balleteatro 
Fotografia - João Martinho Moura
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ARTISTAS UNIDOS 
APRESENTAM  

“DO ALTO DA PONTE” 

CAVALHEIRO 

CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG  

ENTRADA  LIVRE  
75M  |  M6

19  DE  SETEMBRO
QUARTA  |  22H00

O Cavalheiro é Tiago Ferreira. Nascido no Porto, criado em Santo Tirso e exilado em Braga. 
Edita o seu primeiro EP homónimo em 2009, ano em que também se estreia ao vivo. Desde 
então tem editado trabalhos com regularidade. Neste momento, encontra-se a apresentar e a 
promover o seu novo LP, intitulado “Falsa Fé”, editado em Fevereiro de 2018. A música de 
Cavalheiro assenta num conceito de canção convencional, procurando através do seu caráter 
identitário contar pequenas narrativas sobre episódios mais ou menos banais da vida quoti-
diana. Ao vivo, Cavalheiro tem-se apresentado em variadíssimos formatos, contando com a 
colaboração de diferentes instrumentistas, em inúmeros palcos, dos mais modestos aos mais 
proeminentes, em Portugal e em Espanha. Aquilo que procura é, acima de tudo, a intimidade, 
num espetáculo em que o silêncio é quase tão importante como a melodia.

Voz e Guitarra - Tiago Ferreira
Guitarra Elétrica - João Oliveira
Bateria - João Freitas 
Baixo – Rafael Ferreira
Teclados - José Vinagre
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ARTISTAS UNIDOS 
APRESENTAM  

“DO ALTO DA PONTE” 

GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

5€  |  120M  |  M12

21  DE  SETEMBRO
SEXTA  |  21H30

DE  ARTHUR  MILLER
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Arthur Miller (1915- 2005) é um dramaturgo fundamental do teatro americano, com 
várias peças essenciais adaptadas também ao cinema por realizadores famosos. “Do Alto 
da Ponte”, uma tragédia moderna, com encenação de Jorge Silva Melo, retrata uma face-
ta sombria da sociedade americana: apesar de ter sido escrita em 1955, a atualidade da 
peça é incontestável. Situa-se num mundo onde predomina a pobreza, pouca formação 
e os dramas da emigração ilegal, que ganham aqui grande expressão. Neste espetáculo 
confrontamo-nos com os anos cinquenta num mundo de mafiosos, emigrantes e pobres, 
abordando conceitos como a lei, justiça, honra e identidade: um estivador, Eddie Carbo-
ne, confiante do seu lugar na classe trabalhadora do bairro a que chama casa. Essa vida 
que muda quando concorda em receber os seus primos emigrantes. Um caso amoroso 
expõe um negro segredo desta família e a suspeição, o ciúme e a traição rapidamente se 
seguem neste drama passional de um Arthur Miller já mais desiludido, numa altura em 
que a caça às bruxas do MacCarthismo está com uma força redobrada.

Tradução - Ana Raquel Fernandes e Rui Pina Coelho 
Encenação - Jorge Silva Melo 
Interpretação - Américo Silva (Eddie), Joana Bárcia (Beatrice), Vânia Rodrigues (Catherine), Antó-
nio Simão (Alfieri), Bruno Vicente (Marco), André Loubet (Rodolpho) Tiago Matias (Primeiro 
Agente), Hugo Tourita (Louis), Gonçalo Carvalho (Segundo Agente) João Estima (Mike), Hélder 
Braz (Sr. Lipari), Inês Pereira/Sara Inês Gigante (Sra. Lipari), Romeu Vala (Tony e Clandestino) e 
Miguel Galamba (Clandestino)
Cenografia e Figurinos - Rita Lopes Alves 
Luz - Pedro Domingos 
Produção - Artistas Unidos 
Co-Produção - Teatro Nacional São João, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Viriato
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CAFÉ  CONCERTO

EXPOSIÇÃO
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG  

ENTRADA  LIVRE

25  SETEMBRO  A  3  DE  NOVEMBRO

“Gambuzinos” representa uma série recente de desenhos feitos a guache em papel colorido. 
Partem de um impulso de movimento e transformam-se por vezes em figuras antropomórfi-
cas, animalescas, ou completamente abstratas. Por serem originárias de um impulso físico e 
de relação com a matéria, imediatas, as obras dão-se mais a uma resposta sensitiva do que 
cerebral e interpretativa. São como capturas de imaginação crua, que deixam cada um que as 
veja responder com as suas próprias narrativas visuais.
Mariya Nesvyetaylo é uma artista portuguesa nascida na Ucrânia (1992) residente no Porto 
mas com fortes ligações à Guarda, cidade onde estudou Artes Visuais na Escola da Sé. Em 
2015 licenciou-se em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, parti-
cipando no programa ERASMUS em Inglaterra na Sheffield Hallam University. Atualmente, 
a sua atividade abrange campos diversificados como música, performance, teatro, gravura, 
ilustração, vídeo, pintura e desenho.

GAMBUZINOS
DESENHOS  DE  MARIYA  NESVYETAYLO  
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 A LONGA NOITE DE CAMILO

PEQUENO  AUDITÓRIO  

TEATRO  
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG  

5€  |  75M  |  M12

 27  DE  SETEMBRO
QUINTA  |  21H30

Este espectáculo retrata os últimos momentos da vida de Camilo Castelo Branco. O 
escritor, vendo-se confrontado com a cegueira e cada vez mais com a impossibilidade de 
(fazer o que sempre fez a vida toda) escrever, decide experimentar uma última tentativa 
de cura com o médico seu amigo... mas como seria óbvio, não haveria solução para o 
seu mal. Esta peça é também uma viagem pela obra e pela vida do, talvez, maior escritor 
português.
> textos publicados originalmente no programa de sala do TNSJ.

Texto e Encenação - Pedro Estorninho
Assistência de Encenação - Inês Leite
Interpretação - Mário Moutinho, José Topa, Clara Nogueira, Ivo Luz, Susana Sá e Tiago Regueiras
Desenho de Luz, Som e Vídeo - Hugo Valter Moutinho
Cenografia - João Sotero
Guarda-roupa - TEatroensaio
Direção de Produção - Inês Leite
Coprodução - TEatroensaio e TNSJ

 TEATROENSAIO  E  TEATRO  NACIONAL  DE  SÃO  
JOÃO  APRESENTAM:
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“UM REALISMO 
COSMOPOLITA” – UMA 

EXPOSIÇÃO EM TORNO DO 
GRUPO KWY

GALERIA  DE  ARTE

EXPOSIÇÃO  
ORGANIZAÇÃO:  TMG/  CMG

PARCERIAS:  FUNDAÇÃO  DE  SERRALVES
ENTRADA  LIVRE

28  DE  SETEMBRO   
A  3  DE  NOVEMBRO

INAUGURAÇÃO  DIA  28  SEXTA  ÀS  18H00
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A partir de finais dos anos 1950, o grupo KWY foi responsável pela abertura da arte por-
tuguesa ao contexto internacional e pela franca adesão às novas linguagens figurativas que 
deram impulso a um dos períodos mais estimulantes da cultura europeia do século XX. Cons-
tituído pelos artistas portugueses Lourdes Castro, René Bertholo, António Costa Pinheiro, 
João Vieira, José Escada e Gonçalo Duarte, pelo búlgaro Christo e pelo alemão Jan Voss, o 
grupo congregou-se em Paris em torno da edição da revista KWY, publicada entre 1958 e 
1964. A exposição parte do espírito cosmopolita e experimental da revista KWY e apresenta 
uma seleção de obras e publicações de artista da Coleção de Serralves que integraram o gru-
po KWY, de artistas portugueses e estrangeiros que colaboraram no projeto editorial KWY, 
como António Areal, François Dufrêne, Raymond Hains, Bernard Heidsieck, Jorge Martins 
e Manolo Millares e de outros projetos editoriais ativos na altura, como a Daily Bul, a Sens 
Plastique ou a Dé-collage. 
As obras apresentadas correspondem a um período mais lato que o da existência da revista 
KWY e dividem-se em quatro momentos distintos: um ligado à abstração a que os artistas se 
encontravam filiados em finais da década de 1950, outro empenhado na exploração visual e 
sonora de palavras e signos, outro dedicado à colagem, aos objetos e às ações de rua e final-
mente um que demonstra a renovada vitalidade da pintura figurativa a partir da década de 
1960.
No seu conjunto, a exposição demonstra como o interesse, simultaneamente entusiasta e crí-
tico, pelas novas configurações do real, pelos objetos e acontecimentos quotidianos, pela so-
ciedade de consumo e pela omnipresença da imagem no espaço público é um sinal de como a 
arte se pode colocar no centro dos acontecimentos socioculturais do seu tempo.

FOTÓGRAFO DESCONHECIDO, CORTESIA DOS ARQUIVOS KWY
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VOLTAS & REVIRAVOLTAS  
& CONTRAVOLTAS

PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CMG/EPG  APOIO:  TMG

ENTRADA  LIVRE  (MEDIANTE  LEVANTAMENTO  DE  BILHETES)
M/12  |  60M

3  DE  OUTUBRO
QUARTA  |  21H30

“Voltas & reviravoltas & contravoltas” é o 
resultado de uma oficina de teatro em que 
participaram vários reclusos do Estabeleci-
mento Prisional da Guarda, no âmbito do 
protocolo de colaboração com a Câmara 
Municipal da Guarda. Desta vez trata-se de 
uma criação coletiva, tendo sido os próprios 
reclusos a escrever a peça de teatro e também 
a representá-la. O texto, que inclui elemen-
tos da vivência dos participantes, fala-nos 
de um carteiro que na sua ronda habitual é 
confrontado com casos humanos singulares, 
que mostram a diversidade da nossa espécie. 
A peça é também uma forma de satirizar ati-
tudes e comportamentos, num registo que 
pretende ser cómico.

Projeto dinamizado pelo Pelouro da Educação, 
Intervenção Social e Saúde da Câmara Municipal 
da Guarda em articulação com o Estabelecimento 
Prisional da Guarda.

Orientação da oficina e encenação - Américo Ro-
drigues
Assistência - Alexandre Gonçalves
Participantes - Adelino Ribeiro, Daniel Monteiro, 
Fábio Santos, Jaime Sá, Falco Vieira, Paulo Neves, 
Paulo Rainha, Pedro Simões, Ricardo Oliveira e 
Joaquim Abrantes (entre outros).

PELA  OFICINA  DE  TEATRO  DO  
ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  DA  GUARDA
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CAROLINA 
DESLANDES

GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

10€  |  90M  |  M6

4  DE  OUTUBRO
QUINTA  |  21H30
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Carolina Deslandes é uma das maiores artistas da atual geração de cantores e compositores
portugueses. Com milhões de visualizações no Youtube tem trilhado um percurso meteórico
desde a sua estreia, afirmando-se como uma das maiores referências não apenas no universo
digital mas na música nacional contemporânea.
“Casa”, o seu terceiro disco de originais, foi editado a 20 de Abril e entrou diretamente para o
1.º lugar do Top nacional de vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu na semana de 
estreia, em 2018. Pertence a “Casa” o tema “A Vida Toda” - galardoado com o single de Ouro 
e com mais de 7 milhões de visualizações no Youtube. O vídeo foi um dos mais vistos no ano
passado em Portugal, tendo atingido 1 milhão de streams no Spotify, a canção, lançada há 
cerca de um ano, tem permanecido consecutivamente no top 5 do iTunes. O seu mais recente
single, “Avião de Papel”, conta com a participação de Rui Veloso e voou diretamente para os
tops de venda e streaming nacionais, prometendo seguir o sucesso do seu antecessor. Com 
apenas 26 anos, Carolina participou em 2010 no programa “Ídolos” onde conquistou o pú-
blico português. 

Voz - Carolina Deslandes
Baixo/Contrabaixo - Ricardo Marques 
Bateria - André Silva 
Guitarras - Feodor Bivol
Teclados - Marco Pombinho
Violoncelo/Clarinete - Sandra Martins 
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O Comando Territorial da GNR da Guarda organiza, no dia 09 de outubro, uma sessão de 
discussão integrada no ciclo de tertúlias “Serões na Guarda”, sobre o tema da “Segurança de 
pessoas especialmente vulneráveis”.
Num ambiente informal e de proximidade, com a participação de entidades civis de reconhe-
cida importância, pretende-se chamar a população local a participar neste debate conjunto 
em forma de tertúlia.

SEGURANÇA DE PESSOAS 
ESPECIALMENTE 

VULNERÁVEIS

CAFÉ  CONCERTO

TERTÚLIA
ORGANIZAÇÃO:  COMANDO  TERRITORIAL  DA  GNR  DA  GUARDA  |  APOIO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  |  60  M  |  M6

9  DE  OUTUBRO
TERÇA  |  21H00

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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SOLDADO MILHÕES

PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

85M  |  M12

10  DE  OUTUBRO
QUARTA

SESSÃO  PARA  ESCOLAS  –  10H30   
(ENTRADA  LIVRE  MEDIANTE  LEVANTAMENTO  DE  BILHETES)

SESSÃO  PARA  O  PÚBLICO  EM  GERAL  -  21H30  (3€)

Como tantos outros portugueses, Aníbal Augusto Milhais foi enviado como soldado para 
Flandres (Bélgica) durante a Primeira Grande Guerra. Na madrugada de 9 de Abril de 1918, 
dezenas de divisões alemãs irromperam pelo sector defendido pela segunda divisão do Corpo 
Expedicionário Português (CEP). Em poucas horas, naquela que ficaria conhecida como Bata-
lha de La Lys, perderam-se mais de 7.500 homens. Contrariando ordens superiores e armado 
apenas com uma metralhadora Lewis, Milhais enfrentou sozinho sucessivas ofensivas alemãs, 
garantindo a retirada de vários companheiros. Pela coragem demonstrada no campo de bata-
lha, foi premiado com a mais alta honraria nacional: a Ordem Militar da Torre e Espada, do 
Valor, Lealdade e Mérito. No ano em que se assinala o centenário do fim da Primeira Grande 
Guerra (1914-1918), acompanhamos o percurso do soldado que "se chamava Milhais, mas 
valia milhões", através de vários relatos e de uma intensa pesquisa documental. 

Ano: 2018
Origem: Portugal

DE  GONÇALO  GALVÃO  TELES   
E  JORGE  PAIXÃO  DA  COSTA
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BOWJANGLES 
“THE LEGEND OF EXCALIBOW!” 

PEQUENO  AUDITÓRIO

MÚSICA  |  DANÇA  |  COMÉDIA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG/D’ORFEU

5€  |  75  M  |  M6

11  DE  OUTUBRO
QUINTA  |  21H30
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Os Bowjangles são um hilariante quarteto de cordas que alia a música, a dança e a comé-
dia num espetáculo em que o público alterna entre o riso e o queixo caído. Os Bowjangles 
percorrem diferentes estilos musicais (clássica, tango, jazz, pop) ao serviço de um espetáculo 
burlesco, virtuoso e enérgico e que não deixa ninguém indiferente. O coletivo britânico, cuja 
cumplicidade musical tem já anos, viaja para todo o mundo sempre com enorme sucesso e 
chega agora pela primeira vez ao palco do TMG.

Violino - Ed Bruggemeyer
Violino - Mitch McGugan
Viola - Bertie Anderson
Violoncelo - Ezme Gaze 
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CHICKEN DIAMOND (FRANÇA)

PAUL DEMON (ITÁLIA)

BONES A ONE MAN BAND 
EXPERIENCE (PORTUGAL)

CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA  
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG/LADO  B

ENTRADA  LIVRE  |  120  M  |  M6

12  DE  OUTUBRO
SEXTA  |  22H00

Pelo segundo ano consecutivo o TMG acolhe durante dois dias o festival internacional One 
Man Band, em que cada noite três artistas de vários países trazem o melhor do rock e blues. 
Chicken Diamon é um projeto criado em 2009 com base numa fusão de country, blues e atitu-
de punk e desde então tem estado bastante ativo, não só em França, como pela Europa. Paulo 
Demon pratica um incrível espetáculo ao vivo onde tradição e tecnologia se unem para uma 
nova experiência explosiva: a velha harmónica de blues misturam-se com beatbox/loopstation 
para criar uma sonoridade única. José M. Lopes é Bones e começou a fazer música aos 13 
anos de idade. Desde 2015 que faz música a solo com base no blues e rock ‘n’roll.

FESTIVAL  INTERNACIONAL  
ONE  MAN  BAND
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CHUCK VIOLENCE  
& HIS ONEMAN BAND (BRASIL)

BANANA CÓSMICA (ESPANHA)

BILLY LOBSTER (PORTUGAL)

CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA  
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG/LADO  B

ENTRADA  LIVRE  |  120  M  |  M6

13  DE  OUTUBRO
SÁBADO  |  22H00

Chuck Violence é um projeto de one man band formado em 2006 e conta já com uma extensa 
discografia e tournées pelos continentes da Europa e América. Com elementos eletrónicos e 
orgânicos, Chuck Violence parte de um Delta Blues acelerado, freneticamente rítmico e conta-
giante. A sonoridade de Banana Cósmica é uma fusão de garage, blues e rock'n'roll. Deste one 
man band podemos esperar temas vibrantes de rock and roll cósmico e psicodélico que resul-
tam numa prestação explosiva ao vivo. Banana Cósmica revela que entre as suas influências 
estão nomes como Big Bill Broonzy, Lightnin’ Hopkins, Chuck Berry, Little Richard ou The 
Cramps. Pavel Racu, mais conhecido por Billy Lobster, respira blues. Nascido na Moldávia em 
1988, aos 17 anos emigrou com os pais para Portugal. Uma das suas primeiras memórias de 
infância é a de improvisar solos numa guitarra feita com uma vassoura com fortes influências 
do blues e no boogie do John Lee Hooker.

FESTIVAL  INTERNACIONAL  
ONE  MAN  BAND
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SEXTA  |  21H30

MAPA-ESQUISITO

PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  |  22M  |  M12

17  DE  OUTUBRO
QUARTA  |  21H30

A família de Jorge Vaz Gomes emigrou para França nos anos 60, mas pouco depois a sua mãe 
foi obrigada a voltar. Talvez por essa razão se mudaram de casa oito vezes e fugiram sempre 
que possível para a aldeia, onde a família de França passava férias. Esta inquietude entranhou-
-se nos sonhos de Jorge Vaz Gomes desde então e nunca mais os largou. É através das imagens 
destes sonhos e locais da infância que o realizador percebe se existe uma geografia possível, 
para alguém com uma história que parece não pertencer a lugar nenhum. 
Jorge Vaz Gomes é realizador de cinema da Guarda e vai estar na sessão para uma conversa 
final com os espetadores.

Ano: 2018
Origem: Portugal

DE  JORGE  VAZ  GOMES
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O DEUS  
DA 

CARNIFICINA 

GRANDE  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

10€  |  75  M  |  M6

19  DE  OUTUBRO
SEXTA  |  21H30



30

Dois casais, adultos e aparentemente civilizados, encontram-se para resolver um incidente 
protagonizado pelos seus filhos menores. O que acontece na realidade é a queda progressiva 
das máscaras a que nos obrigamos no ato social e um estalar do verniz, que deixa a nu a 
natureza violenta dos relacionamentos humanos. Nada é claro ou linear. Ninguém é normal. 
O tema da peça é, necessariamente, a “Hipocrisia”, a dupla moral e de como perspetivas 
éticas se mostram flexíveis para defenderem certos interesses. O que é curioso é que toda esta 
dimensão ética e política é colocada neste texto em termos profundamente cómicos. “O Deus 
da Carnificina” (adaptada ao cinema por Roman Polanski) é por isso uma comédia, mesmo 
que o riso tenha como fronteira a dor que sempre sentimos quando constatamos a nossa 
fragilidade humana. 

Autoria da peça - Yasmina Reza 
Tradução, Versão e Encenação - Diogo Infante 
Com - Diogo Infante, Pedro Laginha, Patricia Tavares e Rita Salema 
Cenografia e adereços - Catarina Amaro
Desenho de Luz - Tânia Neto 
Espaço Sonoro - Rui Rebelo
Assistência de encenação - Isabel Rosa
Direção de Produção - Ana Rangel e Miguel Dias 
Coprodução - Teatro da Trindade INATEL e Plano 6
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PEQUENO  AUDITÓRIO

ORGANIZAÇÃO:  CINECLUBE  DA  GUARDA
APOIO:  CMG  |  TMG  |  IPDJ

3€  |  1,5€  (SÓCIOS  DO  CCG)  104  M  |  M12

24  DE  OUTUBRO  
QUARTA  |  21H30

Marina e Orlando, vinte anos mais velho do que ela, amam-se longe dos olhares e fa-
zem projetos futuros. Quando ele morre repentinamente, Marina é alvo da hostili-
dade dos familiares de Orlando: uma “santa família” que rejeita tudo o que Mari-
na representa. Marina lutará com a mesma energia que dedica desde sempre para se 
tornar naquilo que é: uma mulher forte, corajosa, digna… Uma mulher fantástica!  
[Filme vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro 2018.]

Ano: 2017
Origem: ESP | Chile | EUA | ALE

UMA MULHER FANTÁSTICA

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:   
“OUTRAS  PARAGENS”

DE  SEBASTIÁN  LELIO
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DO FUNDO DO MAR  
AO TOPO DAS ESTRELAS

GRANDE  AUDITÓRIO

MUSICAL
ORGANIZAÇÃO:  PROJETO  MUSICAL  NUMA  BOLA  DE  SABÃO

APOIO:  TMG/CMG
4€  |  M3

26  E  27  DE  OUTUBRO
26  SEXTA  ÀS  15H00  INSTITUIÇÕES  DE  CARIZ  SOCIAL  (ENTRADA  LIVRE)   

27  SÁBADO  |  21H30  (PÚBLICO  EM  GERAL)

Do fundo do mar ao topo das estrelas, vai transportar para um mundo fantasiado. 
- Não sei se sabem, mas do mar ao céu são apenas dois passos, é simples, basta acreditar! 
Esta história vai contar-nos a aventura de Celestino e de Leonor. Um jovem pescador que 
encontra a sua menina do mar e juntos partem rumo ás estrelas! Afinal alguém lhes disse que 
era ali que poderiam caçar os sonhos.

EXTRA-PROGRAMAÇÃO

NUMA  BOLA  DE  SABÃO  APRESENTA
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O LABIRINTO DA SAUDADE

PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

3€  |  67M  |  M12

31  DE  OUTUBRO
QUARTA  |  21H30  

Adaptação cinematográfica da obra homónima publicada, em 1978, pelo filósofo e ensaís-
ta Eduardo Lourenço, "O Labirinto da Saudade", realizado por Miguel Gonçalves Mendes 
(realizador de "José e Pilar"), é um ensaio documental interpretado e narrado pelo próprio 
escritor. Aborda os quatro traumas que, segundo o livro, definiram o povo português: quem 
somos, o que fizemos, que atrocidades cometemos e quais os caminhos que podemos seguir. O 
filme conta com outras figuras importantes da cultura lusófona da atualidade, entre as quais 
Álvaro Siza Vieira, Gonçalo M. Tavares, José Carlos Vasconcelos, Pilar Del Rio, Diogo Dória, 
Lídia Jorge e Ricardo Araújo Pereira.

Ano: 2018
Origem: Portugal

DE  MIGUEL  GONÇALVES  MENDES
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CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  |  60  M  |  M6

2  DE  NOVEMBRO
SEXTA  |  22H00   

Keep Razors Sharp são uma banda de amigos com uma sonoridade entre o psicadelismo e o 
pós-rock, e surgiram da vontade de Afonso (Sean Riley & The Slowriders e Rai dos The Po-
ppers). Os seus singles e álbum de estreia tiveram considerável sucesso radiofónico e tocaram 
em vários festivais de música. O percurso artístico da banda evoluiu com a premissa de nunca 
se prenderem a estilos ou limitações estéticas. “Keep Razors Sharp” foi composto e gravado 
durante os últimos seis meses em três sessões de estúdio espalhadas no tempo e de espírito tão 
livre quanto a composição. O resultado é um disco no qual a visão da banda, ao nível de som e 
espaço, foi enriquecida pelas várias contribuições ao longo do processo de gravação e mistura. 
Keep Razors Sharp é uma viagem que em tudo reflete paixão. Por vezes resultado direto da 
sua vivência, outras espelhando a sua ausência, mas sempre intensa e nunca indiferente. 

Voz e guitarra - Afonso 
Baixo - Braúlio 
Guitarra - Rai
Bateria - Carlos BB

KEEP RAZORS SHARP
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GRANDE  AUDITÓRIO  

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

5€  |  75M  COM  INTERVALO  |  M6

3  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  21H30  

ORQUESTRA 
FILARMÓNICA 
PORTUGUESA  

- EFEMÉRIDE JOLY 
BRAGA SANTOS
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Depois de o fazer renascer do esquecimento em que esteve votado, estreando-o em Londres 
na icónica Saint James's Church, Piccadilly, com a melhor das críticas, a pianista Ana Beatriz 
Ferreira, em parceria com a Orquestra Filarmónica Portuguesa sob a direção do aclamado 
maestro Osvaldo Ferreira, assinala os 30 anos sobre a morte do compositor português Joly 
Braga Santos, oferecendo ao público nacional a primeira audição de há muitos anos do seu 
emblemático e único concerto para piano e orquestra. A pianista Ana Beatriz Ferreira for-
mou-se no Royal College of Music, em Londres, ganhou diversos prémios internacionais e é 
reconhecida como uma das mais talentosas pianistas portuguesas da nova geração. Osvaldo 
Ferreira é o reputado maestro titular da Orquestra Filarmónica Portuguesa e já dirigiu dezenas 
de orquestras em vários países por todo o mundo.

Piano - Ana Beatriz Ferreira
Maestro - Osvaldo Ferreira
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LICENCIADO 
VIDRIERA

PEQUENO  AUDITÓRIO  

TEATRO  |  MÚSICA  |  DANÇA  
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

COPRODUÇÃO:  KARLIK  DANZA  TEATRO  E  EL  DESVÁN  TEATRO
5€  |  60M  |  M12

8  DE  NOVEMBRO  
QUINTA  |  21H30

DE  MIGUEL  DE  CERVANTES

KARLIK  DANZA  TEATRO  E  EL  DESVÁN  TEATRO
APRESENTAM:
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Licenciado Vidriera é o cavaleiro protagonista de uma das mais celebradas novelas do escritor 
espanhol Miguel de Cervantes. A obra pertence às Novelas Exemplares escritas entre 1590 e 
1612 que foram dadas a conhecer após o reconhecimento da obra “D. Quixote”. Esta peça 
tem, uma dramaturgia que respeita o texto original e mistura teatro físico, música ao vivo e 
dança num espetáculo com uma cenografia carregada de poesia visual.
Karlik Danza Teatro é uma companhia artística de Cáceres com 25 anos de experiência e El 
Desvián Teatro uma companhia com mais de 10 anos de intervenção teatral em Espanha e no 
panorama internacional. 

Direção e dramaturgia - Cristina D. Silveira
Interpretação - Diego Ramos e Alberto Moreno
Adaptação - Pedro Luís Bellot
Cenografia - David Pérez e Diego Ramos
Espaço sonoro - Álvaro Rodriguez
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FOYER  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

EXPOSIÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  
ORGANIZAÇÃO:  LIGA  DOS  COMBATENTES  –  NÚCLEO  DA  GUARDA

APOIO:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  

8  A  30  NOVEMBRO

Considerando um dos seus fins estatutários, a Liga dos Combatentes criou a exposição “A 
Grande Guerra – A Outra Cor”, dando a conhecer pormenores da participação e do quotidia-
no do Corpo Expedicionário Português (CEP) na Grande Guerra através da cor. Composta 
essencialmente por uma mostra fotográfica de originais coloridos e ampliados do acerco do 
Arquivo Fotográfico Institucional, é possível ver e apreciar realidades distantes, aproximando 
o passado da atualidade e, assim, compreender melhor toda a envolvência das forças militares 
portuguesas na primeira grande conflagração mundial

O EXÉRCITO PORTUGUÊS  
NA GRANDE GUERRA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO



40

CAFÉ  CONCERTO

EXPOSIÇÃO  DE  FOTOGRAFIA
ORGANIZAÇÃO:  LIGA  DOS  COMBATENTES  –  NÚCLEO  DA  GUARDA

APOIO:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE   

8  A  30  NOVEMBRO

Considerando um dos seus fins estatutários, a Liga dos Combatentes criou a exposição inti-
tulada “Postais da Grande Guerra”, dando a conhecer pormenores do quotidiano da partici-
pação do Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra Mundial, através de postais 
produzidos na época. Composta essencialmente por uma mostra de reproduções aumentadas 
dos postais originais do acervo do Arquivo Fotográfico institucional, é possível identificar o 
retrato oficial da Grande Guerra pelo meio de comunicação e propaganda que o postal se 
tornou nesse período.

GRANDE GUERRA 100 ANOS 
DEPOIS - POSTAIS  

DA GRANDE GUERRA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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CIBERSEGURANÇA

CAFÉ  CONCERTO  

TERTÚLIA  
ORGANIZAÇÃO:  COMANDO  TERRITORIAL  DA  GNR  DA  GUARDA  |  APOIO:TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  |  60M  |  M12

9  DE  NOVEMBRO
SEXTA  |  21H00

O Comando Territorial da GNR da Guarda organiza, no dia 09 de novembro, uma sessão 
de discussão integrada no ciclo de tertúlias “Serões na Guarda”, sobre o tema da “Ciberse-
gurança”.
Num ambiente informal e de proximidade, com a participação de entidades civis de reconhe-
cida importância, pretende-se chamar a população local a participar neste debate conjunto 
em forma de tertúlia.

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO  DE  MARIONETAS  
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG  /  D'ORFEU  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL

3€  |  45M  |  M4

10  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  16H00

Era uma vez Borbolino, um grilo maravilha, com duas cintas amarelas – sinal de grande 
talento. Gostava de todo o mundo. Bicho, sol, monte, planta, menino, menina, astro, praia, 
professor. De energia nuclear, não! Cantava à altura das estrelas. Borbolino é uma lição de 
amor pela natureza, um relato poético, didático, cheio de ritmo e musicalidade, protagonizado 
por um inseto que tem amigos, brinca, estuda, canta, respeita os outros, protesta, passeia, ama, 
e por uma estrela que dança e se emociona humanamente. Escrita para um público infantil, 
esta história aborda a temática ambiental, necessária para a formação de todas as crianças, e 
convida os adultos à reflexão sobre o amor e o verdadeiro sentido da vida. Borbolino é uma 
história de coração para crianças. Para a infância que mora dentro de nós. Porque toda a 
criança precisa de amor. Todo o mar. Toda a terra.

Texto - Odete Ferreira
Encenação - Filipa Mesquita
Interpretação e música - Ricardo Falcão
Marionetas - Margarida Carreira
Cenografia - Joana Domingos, Margarida Carreira e Filipa Mesquita

BORBOLINO

FAMÍLIAS  AO  TEATRO
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VIOLONS 
BARBARES

PEQUENO  AUDITÓRIO  

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

5€  |  75M  |  M6

14  DE  NOVEMBRO  
QUARTA  |  21H30

SÁBADO  |  16H00
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A música enérgica e magistral de Violons Barbares funde três culturas de forma fascinante: 
melodias balcânicas, ritmos galopantes e canto gutural majestoso. Assim se apresenta o trio 
formado na confluência entre três culturas: do mongol Dandarvaanchig Enkhjargal, do búl-
garo Dimitar Gougov e do francês Fabien Guyot. Neste invulgar trio pontificam o impressio-
nante canto gutural e dois cordofones de fricção tradicionais - o ‘morin khoor’ mongol e a ‘ga-
dulka’ búlgara. O percussionista francês acrescenta os ritmos trepidantes a este festim sonoro 
imprevisível. A energia destes três bárbaros resulta num som selvagem de ritmos galopantes 
e surpreendente criatividade, entre a pura tradição da world music e a energia do rock, não 
deixando ninguém indiferente. Violons Barbares apresentam ao vivo no TMG o seu último 
disco, “Wolf’s Cry”.

Morin Khoor e voz - Dandarvaanchig Enkhjargal 
Gadulka - Dimitar Gougov 
Percussão - Fabien Guyot 
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PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO:  CINECLUBE  DA  GUARDA

APOIO:  CMG  |  TMG  |  IPDJ
3€  |  1,5€  (SÓCIOS  DO  CCG)  |  113M  |  M12

15  DE  NOVEMBRO
QUINTA  |  21H30  

Em terras japonesas, uma "ama", que significa literalmente "pessoa do mar", é uma mergu-
lhadora que se dedica à recolha de abalones, algas, pérolas e outros tesouros marinhos. Esta 
prática ancestral leva mulheres de várias idades a mergulhar no mar em apneia, sempre sem 
ajuda de botijas de oxigénio, conseguindo manter-se com a respiração suspensa até dois a três 
minutos. Após a submersão, cada uma delas regressa a casa, onde prossegue o seu dia-a-dia, 
tal como qualquer outra mulher da vila. Apesar de bastante perigosa, esta atividade assegu-
ra-lhes a sua subsistência e das suas famílias, dando-lhes alguma independência financeira e 
tornando-as parte de uma estrutura familiar semimatriarcal, incomum na cultura japonesa 
de outros tempos. Este documentário, assinado por Cláudia Varejão ("No Escuro do Cinema 
Descalço os Sapatos"), acompanha Matsumi, Mayumi e Masumi, três mulheres ama de gera-
ções distintas a viver numa pequena vila piscatória japonesa.
Estreado no Festival Visions du Réel (Paris), "Ama-San" ganhou o prémio de Melhor Filme 
da Competição Portuguesa no Doclisboa 2016.

Ano: 2016
Origem: POR/JAP 

AMA-SAN

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  
“DOCUMENTÁRIO”

DE  CLÁUDIA  VAREJÃO
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CAFÉ  CONCERTO

TERTÚLIA
ORGANIZAÇÃO:  CMG

APOIO  TMG
ENTRADA  LIVRE  |  120M  |  M12

17  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  16H00  

Depois do sucesso que o Café Memória tem tido nos últimos 5 anos, a Sonae Sierra e a Al-
zheimer Portugal, em parceria com a Fundação Montepio, a Fundação Calouste Gulbenkian 
e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, lançaram uma nova 
vertente deste projeto para percorrer as estradas de Portugal e chegar às populações que vivem 
fora dos grandes centros urbanos: o Café Memória Faz-se à Estrada.
Esta iniciativa consiste na aplicação inovadora de um modelo assente na itinerância, já usado 
em outros contextos e épocas, para ir ao encontro de comunidades que vivem fora dos gran-
des centros urbanos. Pretende-se chegar a estas populações para as informar e sensibilizar 
sobre as demências, de forma descontraída e informal.

CAFÉ MEMÓRIA
VAMOS  FALAR  SOBRE  DOENÇA  DE  ALZHEIMER  

E  OUTRAS  DEMÊNCIAS

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO/PERFORMANCE
ORGANIZAÇÃO:  AQUILO  TEATRO

CO-PRODUÇÃO  –  AQUILO  TEATRO  E  POGO  TEATRO
APOIO:  TMG/ICAA/CMG

3€  |  60M  |  M16

23  E  24  DE  NOVEMBRO
SEXTA  E  SÁBADO  |  21H30  

ERGO-ME 
PEDERASTA

AQUILO  TEATRO  E  POGO  TEATRO  
APRESENTAM:
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Aqui onde a palavra e a imagem se encontram nasce este espetáculo. Resultado de um pro-
cesso de co-criação, que reflete questões que fazem parte da pesquisa dos 3 autores, todos eles 
ligados à produção das Artes plásticas. Encontram-se aqui para comunicar e questionar-se, 
convidando o público a fazer parte destes momentos, deixando cair a 4ª parede que separa o 
palco da plateia para abrir caminho ao desconhecido.
 
Co-criação : João Timóteo, Ruy Otero e Vitor Freitas
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TERÇA  |  21H30

AUREA 

 

GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

5€  |  75M  |  M6

27  DE  NOVEMBRO

COMEMORAÇÃO  DO  DIA  DA  CIDADE
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Considerada a voz revelação de 2010, Aurea apresenta o seu primeiro álbum em Setembro 
desse ano, atingindo em poucos meses o 1º lugar do Top Nacional de Vendas, o que lhe valeu 
um galardão de dupla platina num curtíssimo espaço de tempo. Com uma voz inconfundível, 
poderosa e cativante, Aurea tem somado sucessos. Alternadamente, o primeiro single “Busy 
(For Me)” e o disco de estreia “Aurea”, ocuparam diversas vezes a primeira posição desta loja 
digital. “Busy (for me)” foi ainda um dos temas mais tocados nas rádios nacionais em 2011. 
Foi também nomeada para ‘Best Portuguese Act’, nos MTV Music Awards, categoria que 
acabou também por ganhar. Atuou em muitos festivais e em ´vários países estrangeiros. Em 
Maio de 2018 lançou novo disco “Confessions”, um trabalho distinto dos anteriores e que 
vem marcar uma viragem na sua carreira. Deste álbum é retirado o single de apresentação 
“Done With You” com letra e música de Carolina Deslandes. Neste dia especial para a cidade 
da Guarda, Aurea vem seguramente assegurar uma noite especial e única. 
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CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG/EPG/DIPLIX  AUDIO

ENTRADA  LIVRE  |  60M  |  M6

29  DE  NOVEMBRO  
QUINTA  |  21H30  

Os Meia Dúzia são um grupo de reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda que en-
saiou durante um ano com o músico e professor Diogo Martins. Trata-se de um projeto mu-
sical em parceria entre o TMG, o Estabelecimento Prisional da Guarda, a Agência Piaget para 
o Desenvolvimento e a Diplix Áudio, no qual se desenvolveu, nas instalações da prisão, este 
projeto de música que potencia a inclusão social através da arte e valoriza a criatividade e a 
socialização. Agora é o momento importante deste grupo de músicos sair do espaço confina-
do do Estabelecimento Prisional e apresentar-se à comunidade ao vivo no Café Concerto do 
TMG, tocando um diversificado repertório musical nacional e internacional de cariz pop-rock 
sob a orientação musical de Diogo Martins.

Bateria - Adelino Ribeiro
Baixo - José Miguel Teixeira
Teclas - Luís Mendes
Guitarra clássica - Manuel Napoleão Lourenço
Guitarra - Nuno Brás
Voz e guitarra elétrica - Fábio Cárpio Santos

MEIA DÚZIA
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PEQUENO  AUDITÓRIO

CINEMA
ORGANIZAÇÃO  -  CINECLUBE  DA  GUARDA  E  TMG

APOIO  –  CMG  I  IPDJ
3€  |  1,5€  (SÓCIOS  DO  CCG)  |  136M  |  M12

5  DE  DEZEMBRO
QUARTA  |  21H30

Conhecido em inglês como Tokyo Story, este foi o filme através do qual os espectadores oci-
dentais descobriram tardiamente o cinema de Ozu, em meados dos anos setenta. Um casal 
idoso vai visitar os filhos em Tóquio, mas estes não têm tempo para lhes dar atenção. É o pre-
texto para Ozu abordar o tema central do seu cinema na fase final da sua obra, a dissolução 
de uma família, a separação dos membros que a compõem, a resignação diante daquilo que 
muda. Um momento sublime de cinema, um cineasta no apogeu da sua arte. 

Ano: 1953
Origem: JAP

VIAGEM A TÓQUIO

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:   
“DO  REALIZADOR”

DE  YASUJIRO  OZU
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GRANDE  AUDITÓRIO

MÚSICA
ORGANIZAÇÃO:  CONSERVATÓRIO  DE  MÚSICA  SÃO  JOSÉ  DA  GUARDA

APOIO:  TMG/CMG
2€  |  60M  |  M4

7  DE  DEZEMBRO
SEXTA  |  21H30

O Conservatório de Música de S. José da Guarda assinala a quadra Natalícia com um concer-
to alusivo à época onde participarão as Classes de Conjunto e a Classe de Ballet desta escola.

CONCERTO DE NATAL DO 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 

DE S. JOSÉ DA GUARDA
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GALERIA  DE  ARTE

EXPOSIÇÃO
ORGANIZAÇÃO:  CENTRO  DE  ESTUDOS  IBÉRICOS  

APOIO:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  |  60  M  |  M6

8  DE  DEZEMBRO  2018   
A  26  DE  JANEIRO  2019

TRANSVERSALIDADES 
– FOTOGRAFIA SEM 

FRONTEIRAS

INAUGURAÇÃO  DIA  8  ÀS  17H00
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“Transversalidades – Fotografia Sem Fronteiras” é um projeto desenvolvido pelo Centro de 
Estudos Ibéricos que aposta no valor estético, documental e pedagógico da imagem para pro-
mover a inclusão dos territórios menos visíveis, inventariar recursos e valorizar paisagens, 
culturas e patrimónios locais. A exposição, relativa à sétima edição do Concurso Transver-
salidades (2018), mostra os portefólios vencedores e uma seleção de fotografias submetidas 
por cerca de 800 concorrentes, oriundos de mais de 60 países, organizada em torno de quatro 
temas: 1. Património natural, paisagens e biodiversidade; 2. Espaços rurais, agricultura e po-
voamento; 3. Cidade e processos de urbanização; 4. Cultura e sociedade: diversidade cultural 
e inclusão social.
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CAFÉ  CONCERTO

ORGANIZAÇÃO:  CENTRO  DE  ESTUDOS  IBÉRICOS  E  FOTOCLUBE  DA  GUARDA
APOIO:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  

7,  8  E  9  DE  DEZEMBRO  
SEXTA,  SÁBADO  E  DOMINGO  |  9H00  -  18H00

A segunda edição do “Encontro Fotografia sem fronteiras (FsF): Imagem & Território”, a 
decorrer durante um fim-de-semana, incluirá uma sequência de atividades que inclui Oficinas, 
Mostras, Debates, Publicações e Exposições. O programa detalhado será anunciado oportu-
namente na página do Transversalidades (cei.pt/transversalidades17/).

ENCONTRO FOTOGRAFIA  
SEM FRONTEIRAS:  

IMAGEM & TERRITÓRIO
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20 DIZER – A PALAVRA COM 
SOM, COR, CORPO E ALMA

CAFÉ  CONCERTO

MÚSICA  |  POESIA
ORGANIZAÇÃO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  |   60  M  |  M6

14  DE  DEZEMBRO
SEXTA  |  22H00

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).

Direção Artística, Textos e Declamação - José Rui Martins
Arranjos, Voz, Flauta e M’bira - Luísa Vieira
Som e luz - Ricardo Chaves
Cenografia - ZéTavares
Produção – Trio Limpo Teatro ACERT
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O TORCICOLOGOLOGISTA, 
EXCELÊNCIA 

PEQUENO  AUDITÓRIO

TEATRO
ORGANIZAÇÃO:  CALAFRIO  –  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL  |  APOIO:  TMG/CMG

5€  |  80M  |  M12

19  A  22  DE  DEZEMBRO
QUARTA  A  SÁBADO  |  21H30

TEATRO  DO  CALAFRIO  APRESENTA  

(A  PARTIR  DA  OBRA  HOMÓNIMA   
DE  GONÇALO  M.  TAVARES)
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"Tudo o que é sério tem dois lados divertidos": duas excelências conversam sobre amenidades 
e vãs filosofias. Autoridades de coisa nenhuma, os personagens travam diálogos que beiram 
o absurdo, mas um absurdo com método e um (curioso) rigor científico. Há aqui, é claro, a 
prosa habilidosa, a fuga aos padrões e toda a inventividade de Gonçalo M. Tavares. Nas en-
trelinhas, encontramos uma visão crítica da sociedade e suas incongruências, num texto que é, 
do início ao fim, marcado pelo humor.
Neste livro, Gonçalo M. Tavares coloca algumas "excelências" a debater, elucubrar, sofismar, 
sobre como se faz uma revolução, o tempo, o espaço, a linguagem, o corpo, entre dezenas de 
assuntos. E aí está o torcicologologismo da coisa: os diálogos fazem-nos olhar para outros 
lados dos assuntos propostos e até mesmo para outros lados da ideia de lógica. É como se os 
personagens quisessem dizer que sofremos de torcicolo das ideias, sempre olhando para as 
mesmas ideias, para o mesmo lado de todas as questões" - Reginaldo Pujol Filho
 
Adaptação dramatúrgica e encenação - Américo Rodrigues
Excelências - Ana Couto, Ana Dinis, Luciano Amarelo e Solange Monteiro
Escultura sonora - The Animals Lab
Desenho de luz - José Neves
Operação de luz e som - Alexandre Costa
Cartaz - Pumukill

O TORCICOLOGOLOGISTA, 
EXCELÊNCIA 
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ATIVIDADES  DO  MUNICÍPIO  FORA  DE  PORTAS  SET-DEZ. 2018
ICAA  -  INTERVENÇÃO  CULTURAL,  ANIMAÇÃO  E  ASSOCIATIVISMO

FORA DA CAIXA

16  de Setembro | Domingo | 16H00

REBENTAR COMO A TERRA
Casa da Cultura de Famalicão da Serra, Guarda

Coprodução: TEatroensaio; Câmara Municipal de Arraiolos
Apoio: ICAA/ Câmara Municipal da Guarda 
Texto e encenação: Pedro Estorninho
Interpretação: Ana Coelho, Inês Leite, Rosário Gonzaga
Voz Off: Pedro Estorninho, Rosário Gonzaga
Guarda Roupa e cenografia: TEatroensaio

A peça trata a universalidade dos refugiados e do drama não somente europeu, mas tam-
bém mundial, acima de tudo o espetáculo é focado no indivíduo em relação ao coletivo 
e à sua presença no mesmo, fuga dele e seu desenraizamento. A criação assenta sobre o 
tema da deslocação forçada sem a localizar no espaço e no tempo, porque não é somente 
agora que o mundo vive e vê as imagens que diariamente nos entram casa adentro através 
dos media. Desde o princípio dos tempos foram muitas as populações e civilizações que 
por ela passaram e muitos aqueles que pela sua ação tiveram de se recriar num outro 
lugar.

9, 10 e 11  de Novembro | sexta, sábado e domingo

FESTA DA CASTANHA E DA JEROPIGA
Largo Prof. Renato, Famalicão da Serra

Organização: Centro Cultural de Famalicão / Freguesia de Famalicão
Parcerias: Município da Guarda
Festival de Cultura Popular
Entrada Livre
Classificação etária: Todos

Mostra de produtos locais, gastronomia, colóquios temáticos, magusto
comunitário, gastronomia música e animação de rua.
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PLANO NACIONAL DE CINEMA  
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.
Marcação das Sessões de Cinema no início do ano letivo.

SERVIÇO EDUCATIVO

VISITA  GUIADA  ÀS  EXPOSIÇÕES   
DA  GALERIA  DE  ARTE
ORIENTADA  POR  ANA  COUTO
Destinatários: M6 | Duração aproximada: 60M
Horário: a definir na marcação | Limite: 25 participantes por visita
Visita sujeita a inscrição prévia GRATUITA (geral@tmg.com.pt)

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
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 – Auditório Municipal de 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



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
Apresenta exposições de conceituados artistas nacionais 
e internacionais.
TERÇA A QUINTA • 16H00  19H00 E 21H00  23H00
SEXTA E SÁBADO • 16H00  19H00 E 21H00  24H00

CAFÉ CONCERTO
“O Café” da cidade, com Teatro, Animação, Música, 
Conferências. Disponibiliza para leitura jornais, revistas 
e livros. O local ideal para uma bebida e dois dedos de 
conversa, sem fumo. Acesso Wireless à Internet. Aberto 
de terça a sábado. 
TERÇA A QUINTA • 16H00  19H00 E 21H00  24H00
SEXTA E SÁBADO • 16H00  19H00 E 21H00  01H00

BILHETEIRA
Tel. 271 205 241 | bilheteira@tmg.com.pt
TERÇA A SÁBADO: DAS 14H30 ÀS 19H00  
E DAS 20H30 ÀS 22H00 EM DIAS DE ESPECTÁCULO
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
As reservas podem ser efetuadas diretamente na bilheteira 
por telefone, site oficial, ou por email. Garantidas até 72 
horas antes do espetáculo.

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
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
Serviço Educativo – Élia Fernandes e Ana Couto (Cineclube da Guarda)
Bilheteira – Cristóvão Antunes e Aires Neves
Café Concerto e Catering – Pedro Aguiar
Assistente de Serviço Administrativo – Maria Amélia Pires
Vigilantes – Aires Neves, Daniel Rodrigues e Luís Santos
Receção e Atendimento – Amândio Almeida e Jorge Ferraria (POC)
Assistente Operacional – Eduardo Paulo
Auxiliares de Limpeza – Maria da Luz Branquinho e Conceição Ribeiro
Estagiária de Comunicação Multimédia – Liliana Teles

ICCA - Intervenção Cultural, Animação e Associativismo
Coordenadora  e Programadora – Carla Morgado
Valorização dos Recursos do Território – Cláudia Soares
Conceção e Produção de Eventos – Joana Malaca
Produção Executiva de Eventos – Paula Cunha
Conceção de Projetos Educativos – Salete Pinto
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