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Um Teatro para todos 

Um Teatro que se quer vivo e dinâmico deve ser 
um teatro aberto à comunidade. Que tanto apre-
senta uma oferta cultural de cariz mais popular 
como abre as portas da surpresa e da inovação 
estética. Um teatro aberto às múltiplas e distintas 
experiências culturais e artísticas, e o TMG pro-
cura seguir este caminho. 

Cumprir o desígnio do serviço público de cultu-
ra, recorrendo a uma programação equilibrada 
e multidisciplinar.  Assim, nos últimos meses de 
2019, o TMG propõe uma diversidade de pro-
postas culturais e não poderia começar melhor o 
mês de setembro do que com um novo concerto 
da recém-formada Orquestra Académica Filar-
mónica Portuguesa, com a qual o Município da 
Guarda assinou um protocolo de parceria, e que 
contará com a famosa pianista Kristina Miller e a 
estreia nacional de uma obra do compositor An-
tónio Victorino d’Almeida. No dia 14, momento 
para a descoberta de um espetáculo inaudito pela 
originalidade: “Lento e Largo” da dupla de cria-
dores Jonas & Lander.

Dia 20 de setembro, uma estreia no palco do 
Grande Auditório do TMG: Miguel Ângelo, ex-
-cantor e líder da mais famosa banda pop portu-
guesa dos últimos 30 anos: Delfins. Miguel Ân-
gelo apresentará, pela primeira vez ao público da 
Guarda, o seu repertório a solo e com os Delfins. 
Setembro termina com um concerto solidário em 
favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

MúsicAconchego, assim mesmo, é o título da 
iniciativa que serve para comemorar de forma 
singular o Dia Mundial da Música. São 9 mi-
ni-concertos e um concerto completo que vão 
acontecer por vários espaços do TMG (como o 
novo edifício Polifónico), desde as 10h até à 01h, 
através de um percurso contínuo de atuações. 
Um conceito que prevê uma proximidade mais 
intimista e aconchegante entre os músicos e o 
público. Músicos esses de géneros diferentes para 
proporcionarem experiências também diferentes 
e todos com ligação à Guarda, valorizando assim 
a “massa criativa” da cidade.

Outubro traz ainda um espetáculo de Novo Circo 
e acrobacia da prestigiada companhia Erva Dani-
nha, assim como a estreia nacional de uma peça 
de teatro sobre Carolina Beatriz Ângelo. O festi-
val internacional One Man Band sobe ao palco 

do Café Concerto, pelo terceiro ano consecutivo 
com músicos de 4 países, em duas noites cheias de 
blues e rock’n’roll. E outubro termina da melhor 
maneira, no dia 31, com a surpreendente canto-
ra e pianista americana Sarah McCoy (capa da 
agenda), considerada uma intérprete de eleição 
na área do jazz/soul vocal.

E se outubro termina bem, novembro come-
ça ainda melhor com o espetáculo espanhol “A 
Nave de Teseo”, em que se junta o flamenco nas 
suas duas expressões maiores: dança e música, e 
ainda vídeo, numa experiência sensorial que se 
prevê imersiva. A companhia de teatro Artistas 
Unidos regressa com uma nova encenação de Jor-
ge Silva Melo: “Vidas Privadas”. 

Prova da abertura do Teatro à comunidade é a 
parceria do Município, através do TMG, com 
a ADM Estrela num projeto europeu inovador 
denominado “Delyramus”: serão dois dias de 
conferências, workshops e concertos que visam 
a inclusão social pela expressão artística e a par-
tilha de heranças culturais comuns a Portugal, 
Espanha e Itália através de instrumentos de corda 
antigos. 

No dia da Cidade, 27 de novembro, os The Gift 
fazem a festa deste dia especial com a apresenta-
ção do seu último disco, “Verão”.

Em dezembro, espaço para o teatro local com as 
duas novas produções do Aquilo Teatro e do Tea-
tro do Calafrio. Nestes meses ainda, não esquecer 
o cinema, as atividades do Serviço Educativo e 
os concertos do Café Concerto. E por falar neste 
espaço privilegiado, torna-se inevitável dizer que 
desde que o Município despoletou a sua conces-
são, o serviço de bar, restauração e o ambiente 
criados são belíssimos cartões de visita para os 
utentes e espetadores. E neste período de inverno, 
nada como aproveitar o recém-criado Edifício 
Polifónico que liga o parque de estacionamento 
à bilheteira, para um maior conforto e acessibi-
lidade do público. Por todas estas razões, não há 
motivos para não usufruir e fruir o TMG. 

Vítor Manuel dos Santos Amaral 
Vereador da Cultura 

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



5

NOVO SERVIÇO DE BAR  

DO CAFÉ CONCERTO DO TMG
O serviço de bar do Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda 
tem nova gerência e funciona no seguinte horário ao público: 

 
- Segunda a sábado: 11h – 01h 
- Encerra aos domingos e feriados 

- Aberto às horas das refeições  
 

O CC disponibiliza um menu variado de bebidas, snacks e refeições 
ligeiras, tem acesso gratuito à Internet, esplanada durante o verão, 
música ambiente, exposições, muitos concertos e outras atividades,  
e disponibiliza revistas e jornais para consulta no local. Um café com 
ambiente único e personalizado.

A exploração cultural e de programação artística desde espaço conti-
nua a ser da responsabilidade do TMG/Município da Guarda. 

Venha fazer deste café o seu café da cidade!
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GALERIA DE ARTE DO TMG
Espaço privilegiado de exposição de artes plásticas e visuais contempo-
râneas (pintura, escultura, fotografia, vídeo-arte). Situa-se no piso 2 do 
primeiro edifício, precisamente por cima do Café Concerto. 

A Galeria de Arte recebeu, ao longo dos anos, muitas dezenas de expo-
sições de grandes artistas portugueses e estrangeiros como Júlio Pomar, 
Nadir Afonso, José de Guimarães, Ana Vidigal, Adriana Molder, José 
Pedro Croft, Graça Morais, Júlio Resende ou Manuel Cargaleiro. É tam-
bém o espaço para exposições do SIAC – Simpósio de Arte Contemporâ-
nea do Museu da Guarda e do CEI – Centro de Estudos Ibéricos.

Recebe regularmente visitas guiadas com escolas, estudantes de artes e 
outros grupos organizados e dinamiza oficinas de formação. A entrada 
na Galeria de Arte é gratuita para todas as suas exposições.
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EDIFíCIO POLIFÓNICO DO TMG
 
Edifício de ligação coberta e pedonal entre o parque de estacionamento e a 
bilheteira do Teatro, constituído por cinco blocos de betão, espelho de água 
no topo, diferenciação acústica pelas suas passagens interiores, duas casas 
de banho e ajardinamento exterior em volta. 

Para além da sua primeira vertente funcional de acessibilidade do público, 
este edifício contribui para enriquecer arquitetonicamente o TMG e serve 
também para futuras explorações do espaço ao nível de intervenções artís-
ticas (performance, pequenos concertos, exposições, instalações sonoras, 
etc). Nos seus corredores interiores estão expostos conteúdos culturais do 
TMG (agendas, catálogos, CDs e livros).

O edifício Polifónico está acessível e aberto ao público durante o horário 
da bilheteira e à noite, antes e depois dos espetáculos. O acesso pode ser 
feito de duas formas: ou entrando pelo parque de estacionamento (piso-1) 
ou pela porta da bilheteira do Teatro.
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O projeto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa (OaFP), produção da 
Orquestra Filarmónica Portuguesa e dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira, tem como 
principal missão não só a formação dos jovens mais talentosos do país na sua atividade 
orquestral, mas sobretudo incutir nestes uma nova visão criativa. É constituída por 
jovens músicos portugueses (entre os 15 e os 26 anos de idade) de todas as regiões do 
país e/ou residentes e estudantes em Portugal. Nestas residências artísticas, a direção 
artística e preparação dos academistas é realizada por maestros e professores de renome 
nacional e internacional. Também são convidados solistas de elevadíssimo nível artístico. 
Os Concertos de Verão da OaFP 2019 contam com cerca de 70 músicos de praticamente 
todas as regiões do país continental, assim como alguns estrangeiros, especialmente do 
Brasil.
Este concerto contará com a prestação da prestigiada e premiada pianista russa Kristina 
Miller e a importante estreia nacional da obra musical do compositor português António 
Vitorino d’Almeida. 

Direção Artística - Osvaldo Ferreira
Solista (piano) - Kristina Miller
“O Despertar de Élpis” (Estreia nacional) - António Vitorino d’Almeida 
“Concerto n.º1 op. 11 para Piano e Orquestra - Fréderic Chopin 
Suite - “Pássaro de Fogo” - Igor Stravinsky

ORQUESTRA ACADÉMICA 
FILARMÓNICA PORTUGUESA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  MEDIANTE  LEVANTAMENTO  DE  BILHETES  M/6  60M

4  DE  SETEMBRO
QUARTA  |  21H30

MÚSICA

A INSIGNE PIANISTA KRISTINA MILLER E A ESTREIA NACIONAL DE UMA OBRA DE VITORINO D’ALMEIDA  

SÃO OS DESTAQUES DESTE CONCERTO
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Lento e Largo é a nova criação de Jonas & Lander, que estreou no Festival Guidance 
2019. Com um ambiente cénico baseado e influenciado pelo trabalho de Hieronymous 
Bosch, Jonas & Lander inscrevem performers robóticos e humanos para criar um 
apocalipse visual. Numa paisagem irreal, ambas as entidades irão socializar, dançar, 
beijar, ordenar e obedecer, de igual para igual. São explorados os limites de virtuosismo 
performativo, mais ou menos subtil, de cada performer. A capacidade robótica de voar 
sobre a audiência contrasta, por exemplo com a capacidade humana de beijar dilatando 
e esbatendo as fronteiras de acção de cada organismo. 

Estes robôs irão dar músculo a um universo absurdo vestindo e expondo materiais 
orgânicos como peles, escamas ou chifres inspirados na taxidermia pária de Enrique 
Gomez de Molina. Lento e Largo é uma qualidade específica da música clássica que 
descreve um determinado andamento e atmosfera inundados pela melancolia. A 
amplitude desta atmosfera influencia as ações e coreografias que podem transbordar do 
palco até aos limites da sala.

 
Direção Artística, Coreografia e Interpretação - Jonas Lopes e Lander Patrick, Ana Vaz, 
Lewis Seivwright, Mathilde Bonicel 
Cenografia e Adereços - Rita Torrão 
Cenografia, Desenho de Luz e Direção Técnica - Rui Daniel 
Assistência Técnica e à Robótica - Joana Mário 
Gestão e Produção - Patrícia Soares 
Produção - Sinistra Associação Cultural

LENTO E LARGO 
DE JONAS & LANDER

CAIXA  DE  PALCO  DO  GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
COPRODUÇÃO  DO  TMG  NO  ÂMBITO  DA  REDE  5  SENTIDOS

5€  M/12  80M

14  DE  SETEMBRO
SÁBADO  |  21H30

TEATRO  |  DANÇA

A ORIGINALIDADE E IRREVERÊNCIA ARTISTICA DESTA SURPREENDENTE DUPLA DE CRIADORES 
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Da tradição oral portuguesa, César Prata e Vânia Couto recriam músicas e orações 
populares recorrendo a múltiplos instrumentos, objetos sonoros, pedais de loops, 
laptop e programações. O ambiente sonoro resulta na fusão do mais ancestral com 
a contemporaneidade, afirmando que a tradição pode ser sempre atual. O ambiente 
sonoro de deste projeto procura cruzar o mais ancestral e profundo da tradição oral 
(as rezas populares e as vozes de informantes são prova disso mesmo) com inúmeros 
instrumentos acústicos (alguns afastados do habitual panorama sonoro da música 
tradicional). Recorre, ainda, ao computador enquanto instrumento musical. Trata-se, 
assim, de um disco “novo” com um lugar muito próprio na música portuguesa e nas 
músicas do mundo.

Voz, adufe, bandolim, bouzouki, caxixi, címbalos e taças, dulcimer, flauta, guitalele,  
guitarra, kalimba, laptop, programações, melódica, sanfona, sea drum, shruti box, tongue drum, 
ukelele – César Prata
Voz e melódica – Vânia Couto

 REZAS, BENZEDURAS  
E OUTRAS CANTIGAS 

CAFÉ  CONCERTO

ENTRADA  LIVRE  

18  DE  SETEMBRO
QUARTA  |  22H00

MÚSICA

NOVO PROJETO MUSICAL DE CÉSAR PRATA
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MIGUEL ANGELO

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  CMG/TMG
10€  M/6  90M

20  DE  SETEMBRO
SEXTA  |  21H30

MÚSICA

O EX-CANTOR DOS DELFINS ESTREIA-SE FINALMENTE NO GRANDE PALCO DO TMG

Em Janeiro próximo cumprir-se-ão 35 anos desde a primeira entrada de Miguel Angelo 
num estúdio de gravação. Tinham início os Delfins e desde então a sua vida ficou 
estritamente ligada às gravações e acuações ao vivo, à escrita e interpretação de canções 
que marcaram a História da Música Portuguesa. Em outubro de 2019 editará um disco 
novo com várias colaborações e poucos são os artistas nacionais que conseguem juntar 
nos seus espetáculos ao vivo um público transversal e numeroso, composto por várias 
gerações. Miguel Angelo é certamente um deles.

Nesta estreia no Teatro Municipal da Guarda, Miguel Angelo vai interpretar temas da 
sua carreira a solo sem esquecer, como não podia deixar de ser, os grandes êxitos da 
sua carreira com uma das principais bandas de sempre da pop nacional, os Delfins. 
Oportunidade única para ver e ouvir este artista que tem marcado várias gerações de 
público com as suas canções pop refinadas.
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MIGUEL ANGELO

SEXTA  |  21H30
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Lazzaro é um jovem simples, trabalhador e sempre pronto a sacrificar-se pelos outros. A 
sua brandura faz dele uma presa fácil de todos os que, de uma forma ou outra, desejam 
aproveitar-se da sua inocência – seja Tancredi, um jovem nobre de intenções duvidosas, 
ou a terrível Marquesa Alfonsina de Luna, proprietária das terras onde ele vive com a 
família e que mantém os seus trabalhadores presos a rituais antigos, de forma a isolá-los 
do progresso. Quando Tancredi convence Lázaro a ajudá-lo fingir o seu próprio rapto, 
ele não imagina o quanto isso vai alterar a sua forma de vida… Em competição pela 
Palma de Ouro na edição de 2018 do Festival de Cinema de Cannes – onde recebeu o 
Prémio de Melhor Argumento “ex-aequo” com o filme “Três Faces”, de Jafar Panahi –, 
um drama com assinatura de Alice Rohrwacher (a celebrada realizadora de “O País das 
Maravilhas” - grande Prémio do júri em Cannes). Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, 
Luca Chikovani e a própria realizadora, misturados com atores não-profissionais, dão 
vida às personagens.

Origem: ITA /SUI / ALE / FRA
Ano: 2019

FELIZ COMO LÁZARO

PEQUENO  AUDITÓRIO

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

3€  SÓCIOS  DO  CCG  (1,5€  SÓCIOS  DO  CCG)  

24  DE  SETEMBRO
TERÇA  |  21H30

CINEMA

CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:  CANNES

DE  ALICE  ROHRWACHER
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Eva Leporino (Eva dos Prazeres) nasceu na Guarda em 2007. Ainda não falava quando 
se debruçou sobre a arte do desenho, o que se traduziu numa segurança do traço e num 
grande à-vontade com o suporte, usando ambos para dar expressão à sua imaginação. 
Estreou-se com uma pintura na peça “Gregoire”, do teatro Aquilo, em 2009. Passados 
dez anos realizou uma exposição na Escola Secundária Frei Heitor Pintor, na Covilhã, e 
outra na Escola de Santa Clara, na Guarda. Com a presente mostra dos seus trabalhos 
no Café Concerto do TMG, Eva Leporino afirma-se como a mais jovem ilustradora da 
cidade da Guarda

DELICADEVA

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  M/6

 
 

24  DE  SETEMBRO  A  10  DE  OUTUBRO

EXPOSIÇÃO

EVA  LEPORINO
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A pop elegante e perversa está de volta! Os The Happy Mess estão de regresso à estrada 
com o novo disco “Dear Future”. Para o novo álbum a banda passou um ano a compor, 
experimentando novos ambientes e sonoridades em estúdio. A Miguel Ribeiro, João 
Pascoal, Joana Espadinha, Hugo Azevedo e Afonso Carvalho juntou-se o produtor Rui 
Maia para gravar 11 temas, considerados pela crítica como “absolutamente Pop”. Nos 
oito anos de existência a banda tem percorrido o país e estrangeiro tendo participado em 
festivais como Eurosonic (Holanda), Festival NOS Alive, Vodafone Paredes de Coura, 
Super Bock Super Rock, MEO Marés Vivas, e em salas emblemáticas como Casa da 
Música, Hard Club ou Centro Cultural de Belém. The Happy Mess é um dos projetos 
acarinhados da Indie Pop-Rock em Portugal. Os singles continuam a alcançar os 
primeiros lugares dos tops nacionais e os  vídeos a chegarem a mais de 2 milhões pessoas 
no YouTube. “Dear Future” é a digressão que está agora percorrer os teatros, festivais e 
palcos de cidades de todo o país.

Voz, Guitarras - Miguel Ribeiro  
Baixo & Synths - João Pascoal 
Voz - Joana Espadinha  
Bateria - Hugo Azevedo  
Pianos & Synths - Afonso Carvalho  
Guitarras - Martim Broa 

THE HAPPY MESS

CAFÉ  CONCERTO

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

25  DE  SETEMBRO
QUARTA  |  22H00

MÚSICA

APRESENTAÇÃO DO NOVO DISCO DA BANDA
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QUARTA  |  22H00
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O cavaquinho é o mais popular dos instrumentos portugueses de cordas e também o 
de mais reduzidas dimensões. É no Minho que ele aparece como espécie tipicamente 
popular, ligado às formas musicais características dessa região. Da região de Braga terá 
sido levado para as ilhas da Madeira e dos Açores. Da Madeira, “o Braguinha”, como lá 
é conhecido, acompanhou os emigrantes do século XIX para as ilhas Hawai, onde logo 
se popularizou com o nome de Ukulele, que quer dizer “pulga saltitante”. O cavaquinho 
existe também no Brasil, em Cabo-Verde e na Indonésia. O concerto “Cavaquinho 
Português” leva o cavaquinho numa viagem a Portugal. O concerto é preenchido por 
doze temas de diferentes regiões do país, estando presente o cavaquinho em todos os 
temas. 

Alinhamento: Açores – “S. Macaio”; Beira Alta – “Toda a Vida Fui Pastor”; Algarve – “Tia Anica”; 
Madeira – “Embalo”; Minho – “Vira Velho”; Trás-os-Montes – “Mirandum”; Douro – “Chula 
Rabela”; Beira Litoral – “Saudades de Coimbra”; Beira Baixa – “Maria Faia”; Alentejo – “Ó 
Pavão”; Estremadura – “Lisboa Menina e Moça”; Ribatejo – “Saias da Feira de S. Mateus”. 

CAVAQUINHO PORTUGUÊS

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  CENTRO  SOCIAL  DA  PÓVOA  DO  MILEU
APOIO:  TMG/CMG

ENTRADA  LIVRE  M/6  50M

27  DE  SETEMBRO
SEXTA  |  21H30

MÚSICA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO

GRUPO DE CAVAQUINHOS DO CENTRO SOCIAL DA PÓVOA DO MILEU
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Ligar a saúde ao conhecimento permite refletir sobre o passado e a estar atento ao 
presente para prevenir o amanhã. No âmbito da 10ª edição da caminhada Pequenos 
Passos, Grandes Gestos, o Movimento Vencer e Viver, Extensão da Guarda, da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro-Núcleo Regional do Centro, tomou a iniciativa de 
promover um espetáculo para angariação de fundos a favor do doente oncológico, com 
a colaboração do grupo musical Sessenta Cinco Estrelas que, de uma forma amiga e 
graciosa, se disponibilizou a colaborar nesta iniciativa.

O valor angariado neste evento reverterá, na sua totalidade, a favor da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, instituição que desenvolve a sua atividade com base em dois princípios 
fundamentais, humanização e solidariedade, uma organização da sociedade civil com 
vários objetivos na área da problemática da doença oncológica.

À tarde, pelas 17h, no Café Concerto, terá lugar uma tertúlia sobre o cancro da mama 
e a sua prevenção. 

CONHECER [NOS] 
SAÚDE E MÚSICA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  LIGA  PORTUGUESA  CONTRA  O  CANCRO
APOIO:  CMG/TMG

5€  (SEM  DESCONTOS)  /  M6  /  90M

28  DE  SETEMBRO
SÁBADO  |  21H30

MÚSICA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO

CONCERTO SOLIDÁRIO A FAVOR DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO

NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO
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SÁBADO  |  21H30

SESSENTA CINCO ESTRELASCO
NH
EC
ER
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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. 

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

ATÉ  30  DE  SETEMBRO

4º  SIMPÓSIO  INTERNACIONAL  DE  ARTE  
CONTEMPORÂNEA  DA  GUARDA

DE  LUÍS  HERBERTO

EXPOSIÇÃO  
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MÚSICACONCHEGO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  

1  DE  OUTUBRO
TERÇA  

MÚSICA  

COMEMORAÇÃO  DO  DIA  MUNDIAL  DA  MÚSICA

A CELEBRAÇÃO DA MÚSICA DE FORMA INTIMISTA EM SITIOS INUSITADOS DO TMG
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MÚSICACONCHEGO

TERÇA  

MúsicAconchego é o título deste evento que comemora de forma especial o Dia Mundial 
da Música: das 10h à 1h, vão acontecer 10 momentos musicais de géneros musicais dife-
rentes, percorrendo vários espaços do TMG, num evento de grande proximidade ente pú-
blico e artistas. Todos os músicos têm ligação à Guarda. Programa aberto a todo o público. 
Escolas e instituições mediante marcação prévia.

PROGRAMA

10h I Sala de Ensaios

HELENA NEVES (Canto Lírico) 

11h I Edifício Polifónico

TIAGO PEREIRA (Percussão/Tradicional)

14h30 I Edifício Polifónico

PAULO MONTEIRO E JORGE MAIA (Música Portuguesa)

15h30 I Foyer Grande Auditório

JOÃO ROXO (Jazz)

16h30 I Caixa de Palco Pequeno Auditório

ALÉ & OLÉ DUO (Clássica)

17h30 I Sala de Ensaios

MIGUEL CALHAZ (Cantautor)

18h30 I Edifício Polifónico

RUI CORREIA & RICARDO TORRÃO (Blues)

21h30 I Café Concerto

TÂNIA PATRiCIO (Fado)

22h I Café Concerto

PASSIONE (Clássica)

23h30 I Café Concerto

PEDRO ARRUDA (Eletrónica)
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CAFÉ  CONCERTO

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

3  DE  OUTUBRO
QUINTA  |  22H00

Zakouska é um quarteto de amigos músicos que em 2012 se juntaram para fazer música. 
Cada um deles vinha de experiências e formações diferentes mas juntos conseguiram 
construir uma carreira sólida que os tem levado a vários palcos da Europa. Agora passam 
pelo TMG para mostrar a sua música alegre e ritmada, assente nas coordenadas musicais 
da folk e da pop de várias latitudes planetárias.

Violino - Aline Haelberg
Violino - Elodie Messmer
Guitarra - Fabien Bucher
Acordeão - Arthur Bacon 

ZAKOUSKA (FRANÇA)

MÚSICA  

TRIO DE MÚSICOS FRANCESES QUE SE INSPIRAM NAS MÚSICAS DO MUNDO.
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O LIVRO DE IMAGEM 

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.TMG/CMG
3€  M

8  DE  OUTUBRO
TERÇA  |  21H30

A voz do narrador é a do mítico realizador francês Jean-Luc Godard, que compôs o seu filme 
em cinco capítulos, como os cinco dedos de uma mão, e afirma – “a verdadeira condição do 
homem: pensar com as suas mãos”. “Remakes” (uma história de guerras e catástrofes que 
se repetem); “As Noites de São Petersburgo”; “Estas flores entre os trilhos, no vento confuso 
das viagens” (a partir de Rilke); “O espírito das leis” (evocando Montesquieu); “A Região 
Central” (como o título do filme de 1971 de Michael Snow). “Dizer que o ´O Livro de Ima-
gem´ é de uma grande coragem e sem precedentes é uma platitude. Mas é o meu sentimento” 
(Bernard Eisenschitz, numa carta a Jean-Luc Godard publicada no material de imprensa). 
Palma de Ouro especial em Cannes 2018. 

Origem: FRA
Ano: 2018

CINEMA

DE  JEAN-LUC  GODARD
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O LIVRO DE IMAGEM 

TERÇA  |  21H30
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“Mesa dos Sonhos: Duas Coleções de Arte Contemporânea” reúne cerca de 30 obras da 
Coleção de Serralves e da Coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 
(FLAD). A exposição resgata para o seu título um poema de Alexandre O’Neill, poeta e artista 
visual com uma relevante obra no âmbito do desenho, e parte da mesa enquanto metáfora e 
realidade vivida — um lugar de encontro, de confronto, de comunhão, de deriva, e um espaço 
social, seja na intimidade da casa ou num espaço aberto e partilhado como o espaço público.
“Mesa dos sonhos” não pretende fixar-se num único meio de expressão artística, mas estabe-
lecer diálogos e confrontos entre diferentes modos de produção e de pensamento. Através do 
diálogo entre as duas coleções, o espectador é convocado para uma pluralidade de universos 
e de questões estéticas, políticas e poéticas. 
Embora as duas coleções tenham perfis e dimensões diferentes, aproximam-se e complemen-
tam-se exemplarmente: a Coleção da FLAD tem um acervo de desenho considerável de artis-
tas portugueses, que a Coleção de Serralves, muito rica no mesmo período (anos 1960–2000), 
vem contextualizar internacionalmente.  “Mesa dos sonhos: Duas coleções de Arte Contem-
porânea” integra-se num programa de exposições e apresentação de obras da Coleção de 
Serralves especificamente selecionadas para os locais de exposição com o objetivo de tornar o 
acervo acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país. 

MESA DOS SONHOS  
– DUAS COLEÇÕES  

DE ARTE CONTEMPORÂNEA

GALERIA  DE  ARTE

ORG.  FUNDAÇÃO  DE  SERRALVES  –  MUSEU  DE  ARTE  CONTEMPORÂNEA/CMG/TMG
ENTRADA  LIVRE  

INAUGURAÇÃO:  23  QUARTA  |  18H

23  OUTUBRO  A  23  NOVEMBRO

CURADORIA  DE  JOÃO  SILVÉRIO

FUNDAÇÃO SERRALVES

EXPOSIÇÃO
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O evento tem como objetivo promover a qualidade dos cuidados prestados à população do 
distrito da Guarda, através da promoção do conhecimento técnico e científico dos profissio-
nais, assente na mais recente evidência científica e inovação, envolvendo os profissionais de 
saúde de todas as instituições de prestação de cuidados de saúde, quer a nível regional quer 
nacional, e Instituições de Ensino Superior. Conta ainda com a presença de personalidades 
de reconhecido mérito nacional e internacional, no que se relaciona à temática das feridas. 
Serão abordados temas como: Quanto “custa” tratar a ferida?; Investigação/Inovação; Novas 
evidências no tratamento local do pé diabético com pensos de Octasulfato de Sacarose; Pé 
diabético - Abordagem Multidisciplinar; Terapia de pressão negativa; Patologia vascular e 
Ferida; Feridas do Século XXI; Medicina legal: feridas e o crime.

CONGRESSO DE FERIDAS 
DA GUARDA 2019

GRANDE  AUDITÓRIO

5€  (ESTUDANTES)  E  15€  (PÚBLICO  EM  GERAL)
ORG:  COMISSÃO  DE  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DE  FERIDAS  DA  ULS  GUAR-
DA  E  ESCOLA  SUPERIOR  DE  SAÚDE  -  INSTITUTO  POLITÉCNICO  DA  GUARDA  

APOIO:  CMG/TMG

QUINTA  E  SEXTA   |  9H00  ÀS  18H30

CONGRESSO

10  E  11  DE  OUTUBRO

CONGRESSO  CIENTÍFICO

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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QUINTA  E  SEXTA   |  9H00  ÀS  18H30
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VÃO 
COMPANHIA  ERVA  DANINHA

CAIXA  DE  PALCO  GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  /  M/12  60M

12  DE  OUTUBRO
SÁBADO  |  21H30

Este espetáculo cruza dois criadores, Vasco Gomes, malabarista e Leonardo Ferreira acroba-
ta recém-formado pelo CNAC (FR). Um encontro de duas gerações, técnicas e experiências 
distintas que resulta num espetáculo de circo contemporâneo onde o risco e a ilusão nos con-
duzem através da acrobacia e manipulação de objetos desafiando o espetador num ambiente 
intenso e imprevisível. A Companhia Erva Daninha tem como missão a criação de circo con-
temporâneo explorando o diálogo entre diferentes expressões das artes performativas. Nasce 
oficialmente em janeiro de 2006 pela mão de ex-alunos da ESMAE. Desde 2009 centra-se 
exclusivamente na investigação de novas formas de fazer e apresentar circo, procurando ele-
var o virtuosismo a uma forma de comunicação de ideias e emoções.

Direção Artística - Vasco Gomes 
Assistência de direção e conceção plástica - Julieta Guimarães 
Cocriação e Interpretação - Leonardo Ferreira e Vasco Gomes 
Composição Sonora - Baltazar Molina 
Iluminação - Romeu Correia Guimarães 
Produção - Adelaide Osório 
Coprodução - Bolsa 5 Sentidos: Centro de Arte de Ovar, Centro Cultural Vila Flor, Espaço 
do Tempo, Teatro Académico Gil Vicente, Teatro Micaelense, Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Municipal do Porto, Teatro Nacional São João, Teatro Viriato, Teatro Virgínia 
Apoio - República Portuguesa - Cultura/Direção-Geral das Artes

NOVO  CIRCO

ESPETÁCULO DE ACROBACIA E NOVO CIRCO
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VÃO 
COMPANHIA  ERVA  DANINHA

SÁBADO  |  21H30
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TEATRO  

Carolina Beatriz Ângelo chora a morte do seu marido Januário Gonçalves Barreto, 
também ele médico e companheiro de luta. Encontrou nesta perda ainda mais força para 
lutar pelos direitos das mulheres. Num país governado por homens, lutou pelo direito 
das mulheres ao voto. Carolina, consegue contornar a lei e torna-se a primeira mulher a 
votar em Portugal e em toda a Europa Central e do Sul, nas eleições de Maio de 1911. 
Morre aos 33 anos, 4 meses depois de ter enfrentado um parlamento e um governo que 
queriam que o direito de voto permanecesse masculino. Em 1913, o governo republicano 
altera novamente a lei, especificando que só os cidadãos do sexo masculino podiam 
votar, eleger e ser eleitos. Em 1931 é finalmente concedido o voto ao sexo feminino, 
mas não a todas as mulheres. Na realidade só depois de 43 anos de ditadura, depois da 
revolução de 25 de Abril de 1974 é que são abolidas todas as restrições ao direito ao voto 
das mulheres em Portugal.  

Criação e Produção - Sincera Teatro
Texto - Paula Pais
Encenação - Paula Pais e Filipe Velez
Interpretação - Paula Pais, Filipe Velez e Rafael Dias Costa
Interpretação Musical - António Barbosa
Composição Musical - Tiago Velez
Produção - Paula Pais, Carolina Varela e Filipe Velez
Agradecimentos - Maria João Fagundes (bisneta de Carolina Beatriz Ângelo), UMAR, CIG e Polo 
Gaivotas

2513 – O LIVRE PENSAMENTO

ORG:  TMG/CMG

16  DE  OUTUBRO
QUARTA

21H30  –  PÚBLICO  EM  GERAL  |  5€

17  DE  OUTUBRO  
QUINTA  |  10H  –  ESCOLAS  

(MEDIANTE  INSCRIÇÃO  PRÉVIA)

UMA PEÇA DE TEATRO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LUTA DE CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO PELOS DIREITOS DAS 

MULHERES NUMA SOCIEDADE MACHISTA.

ESTREIA  NACIONAL
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XXIX CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL: 

CONSTRUINDO O FUTURO!

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  APDASC  -  ASSOCIAÇÃO  PORTUGUESA  PARA  O  
DESENVOLVIMENTO  DA  ANIMAÇÃO  SOCIOCULTURAL

APOIO:  CMG/TMG
M/16  

BILHETES  EM:  WWW.APDASCCONGRESSO.WIXSITE.COM/2019

18  E  19  DE  OUTUBRO
SEXTA  E  SÁBADO  |  9H00  –  19H30

O XXIX Congresso Internacional de Animação Sociocultural pretende trazer uma visão de 
um futuro promissor para os Animadores Socioculturais. Serão apresentadas as inovações 
na área, as boas práticas e os desafios futuros. Ambiciona-se dar passos significativos neste 
Congresso, fazendo deste evento um dos mais importantes encontros no que diz respeito à 
profissão do Animador Sociocultural.

CONGRESSO

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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XXIX CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL: 

CONSTRUINDO O FUTURO!

SEXTA  E  SÁBADO  |  9H00  –  19H30
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FRED RASPAIL (FRANÇA)

HOMBRE LOBO 
INTERNACIONAL (ESPANHA)

ANIBAL (PORTUGAL)

CAFÉ  CONCERTO

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

18  DE  OUTUBRO
SEXTA  |  22H00

A edição de 2019 do Festival One Man Band irá mais uma vez realizar-se no Café Concerto 
do TMG.
Os músicos convidados trarão ao Festival One Man Band a sua mescla de instrumentos e de 
perícia musical, viajando pelo blues, country, garage, folk e, claro, o puro rock’n’roll, numa 
música sempre feita individualmente, mas onde o Um (músico) é a soma de Muitos (instru-
mentos). Um festival único em Portugal que também decorre em Portalegre.

FESTIVAL  INTERNACIONAL  ONE  MAN  BAND

MÚSICA



45



46

ELLI DE MON (ITÁLIA)

LEADFOOT TEA (SUÉCIA)

ZORBA (PORTUGAL)

CAFÉ  CONCERTO

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

19  DE  OUTUBRO
SÁBADO  |  22H00

Segundo dia do Festival One Man Band com três músicos de nacionalidades distintas mas 
com um aspeto em comum: executarem música sozinhos com o auxílio de vários instrumen-
tos e a paixão desenfreada pelo blues e pelo rock. Energia e ritmo são também atributos que 
estes músicos apresentam ao vivo em palco. 

FESTIVAL  INTERNACIONAL  ONE  MAN  BAND

MÚSICA



47



48

Osamu e Nobuyo são um casal muito pobre cujos rendimentos miseráveis não chegam para 
sustentar a família. Para sobreviver, recorrem a pequenos furtos em lojas e supermercados. Um 
dia, Osamu encontra Yuri, uma menina perdida no meio da cidade, que se percebe ter sido 
vítima de negligência. Apesar das carências em que todos vivem, esta família resolve receber a 
criança em sua casa e assegurar-se de que fica bem... Vencedor da Palma de Ouro no Festival 
de Cinema de Cannes, um filme dramático sobre a importância dos afectos com assinatura 
do aclamado cineasta japonês Hirokazu Koreeda ("Ninguém Sabe", "Andando", "O Meu 
Maior Desejo", "Tal Pai, Tal Filho", “O Terceiro Assassinato”). 

JAP, 2018, 121’, Cores, M/14

PEQUENO  AUDITÓRIO

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

3€  (1,5€  SÓCIOS  DO  CCG)   
M/14  121M

TERÇA  |  21H30

DE  HIROKAZU  KOREEDA

O  CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:
 OUTRAS  PARAGENS

CINEMA

SHOPLIFTERS: UMA FAMILIA  
DE PEQUENOS LADRÕES

22  DE  OUTUBRO
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“Cárcere” ganhou especial pertinência política na sociedade brasileira atual, turbulenta e onde 
a liberdade é posta em causa todos os dias. A peça narra a história de um pianista numa se-
mana que, estando no cárcere (privado da liberdade e do seu piano) será refém numa rebelião 
iminente. O homem vive num ritmo de contagem regressiva e as suas expetativas, impressões, 
memórias, reflexões e sensações são expressadas através de um diário que inicia numa segun-
da-feira e termina quando explode a rebelião, num domingo. Depois deste acontecimento, 
tudo pode acontecer…     

Texto - Saulo Ribeiro e Vinícius Piedade
Interpretação - Vinícius Piedade
Música - Manuel Lima
Figurinos - Ana Maria Piedade
Produção - Núcleo Vinícius Piedade & Cia

CÁRCERE (BRASIL)

DE VINICIUS PIEDADE  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  M/12  90M

24  DE  OUTUBRO
QUINTA  |  21H30

TEATRO

PEÇA TEATRAL DE GRANDE INTENSIDADE QUE REFLETE SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E OS DIREITOS 

HUMANOS ESSENCIAIS
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A Rádio Comercial comemora 40 anos e durante o ano de 2019 apresenta um espetáculo 
de muitas histórias, canções e humor por todo o país. As histórias da Rádio Comercial 
contadas por quem as viveu. O impacto da Rádio Comercial na vida de quem a criou. 
Nos 40 anos, juntam-se as vozes e as caras de quem fez crescer a rádio aos ouvintes fiéis 
que a escutam diariamente. E neste espetáculo eletrizante vai poder ver ao vivo rubricas 
como O Homem que Mordeu o Cão com Nuno Markl; uma interação de Ricardo Araújo 
Pereira com o público num formato de espetáculo criado propositadamente para esta 
noite de festa com toda a equipa das Manhãs da Comercial em palco: Vera Fernandes, 
Nuno Markl, Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim e Ricardo araújo Pereira.

40 ANOS 
IN THE NIGHT 

GUARDA

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG:  RÁDIO  COMERCIAL  
APOIO:  CMG/TMG

35€  M/6  80M

26  DE  OUTUBRO
SÁBADO  |  21H30

TEATRO  |  MÚSICA EXTRA-PROGRAMAÇÃO

ESGOTADO
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40 ANOS 
IN THE NIGHT 

GUARDA

SÁBADO  |  21H30
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Este ano o fórum terá como principal foco as alterações climáticas e a sustentabilidade eco-
nómica, social e ambiental. A dinâmica produtiva observada a partir da revolução industrial 
ocasionou uma significativa mudança no paradigma ambiental. O desenvolvimento criou me-
canismos que facilitam a exploração de recursos naturais, mas por outro lado gerou impactos 
ambientais difíceis de controlar. Foi convidado um conjunto de especialistas que irão apre-
sentar diversos temas atuais, valorizando o evento com o seu testemunho e visão sobre temas 
como a sustentabilidade e desenvolvimento global, incluindo também a questão da gestão 
dos recursos hídricos, alimentação, saúde e novas doenças, bem como o futuro da indústria 
automóvel entre outros. Este evento destina-se a jovens, empresários e publico em geral que 
estejam preocupados com a designada crise climática, que Al Gore tão bem destacou. 
A inscrição no fórum está sujeita a registo prévio na página do quiosque do empresário ou 
através do email: quiosquedoempresario@silviamassano.pt. Esta iniciativa tem uma taxa de 
inscrição que reverterá integralmente para uma causa ambiental a divulgar oportunamente.

3ª EDIÇÃO DO E-INOVAÇÃO

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  QUIOSQUE  DO  EMPRESÁRIO
APOIO:  TMG/CMG

INSCRIÇÃO  PRÉVIA  PARA  QUIOSQUEDOEMPRESARIO@SILVIAMASSANO.PT

26  DE  OUTUBRO
SÁBADO  |  9H00  –  17H00

FÓRUM

FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA GUARDA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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SÁBADO  |  9H00  –  17H00
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Bessie Smith com uma pincelada de Amy Winehouse. Uma pequena porção de Janis 
Joplin e algo de Tom Waits. E ainda qualquer coisa de Fiona Apple. O seu universo não 
desagradaria a Kurt Weill. Estas referências estéticas podem ser úteis para quem ainda 
não conhece Sarah McCoy. Os restantes sabem que esta compositora e intérprete nascida 
em Nova Iorque não se assemelha a ninguém, que a sua voz e carisma são únicos e 
marcantes logo ao primeiro instante no palco. “Blood Siren” é o aguardado trabalho de 
originais de Sarah McCoy e foi editado a 25 de Janeiro de 2019 pela prestigiada editora 
Blue Note. A produção ficou a cargo de Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Charlotte 
Gainsbourg, Jane Birkin) e do conceituado pianista canadiano Chilly Gonzales com 
quem a diva americana se cruzou em 2017 no festival ARTE Concert, em Paris – onde 
reside atualmente.

Voz e piano - Sarah McCoy

SARAH MCCOY 
(EUA)

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
10€  (COM  DESCONTOS)  M/6  60M

31  DE  OUTUBRO
QUINTA  |  21H30

TEATRO

UMA DAS MAIS ACLAMADAS CANTORAS DA ATUALIDADE COM UM NOTÁVEL DISCO DE ESTREIA



57

QUINTA  |  21H30
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A NAVE DE TESEO 

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  /  M/6  /  80M

2  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  21H30

Sobre este espetáculo o The Times escreveu: “Hesito em chamar ‘A Nave de Teseo’ de 
‘espetáculo’. Acho que foi muito mais do que isso. A encenação conseguiu reduzir o 
flamenco ao essencial e, ao mesmo tempo, expandir seu potencial além de seus parâmetros 
tradicionais.
A Nave de Teseo é, assim, uma síntese da expressão clássica da cultura do flamenco 
e do inovador numa procura contemporânea pela essência e autenticidade do género 
flamenco. A companhia Puerto Flamenco explora neste espetáculo os conceitos 
implicados no paradoxo filosófico. O paradoxo abre discussões importantes sobre 
identidade, permanência da memória, ideias e relações; levanta questões sobre essência 
e autenticidade, a identidade individual  e coletiva em contextos mutantes, as influências 
contemporâneas na cultura e a importância da preservação através da inovação.

UM ESPETÁCULO ÚNICO QUE JUNTA FLAMENCO, MÚSICA, DANÇA, TEATRO E VIDEO.

MÚSICA  E  DANÇA
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PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  MEDIANTE  INSCRIÇÃO  PRÉVIA  M/12  90M

DESTINATÁRIOS:  ESCOLAS  3º  CICLO  E  SECUNDÁRIAS

6  DE  NOVEMBRO
QUARTA  |  15H00

No espetáculo “O Ano da Morte de Ricardo Reis” tem lugar de destaque a personagem 
Saramago, ora como autor, ora como narrador. Neste sentido, evidencia-se como ficção 
sobre ficção sobre ficção: ficção de Saramago sobre Ricardo Reis, este por sua vez um 
ser de ficção construído por Pessoa. O que pensará Saramago sobre Ricardo Reis? Um 
labirinto de palavras, imagens e representações que espelham Portugal entre a primeira 
e a segunda guerra mundiais, bem como a visão de José Saramago sobre Ricardo Reis.

Texto - José Saramago 
Adaptação Dramatúrgica - Filomena Oliveira e Miguel Real 
Encenação - Filomena Oliveira 
Música Original e Orgânica Sonora - David Martins 
Voz - Ilesa da Costa Martins 
Interpretação - Hugo Bettencourt, Leonor Cabral, Miguel Mendes, Rogério Jacques e 
Sara Rio Frio 
Produção Executiva - Maria Barracosa (Éter - Produção Cultural)

PEÇA DE TEATRO COM BASE NO LIVRO DE JOSÉ SARAMAGO E ADAPTAÇÃO DE MIGUEL REAL. 

TEATRO

 O ANO DA MORTE 
DE RICARDO REIS
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PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  ESTABELECIMENTO  PRISIONAL  DA  GUARDA
APOIO:  CMG/TMG

7  E  8  DE  NOVEMBRO
QUINTA  |  9H00  -  17H30  

SEXTA  9H  -  13H

Nos dias 7 e 8 de Novembro de 2019 terá lugar no Pequeno Auditório do Teatro Muni-
cipal da Guarda a 3ª edição do Seminário Prisão Participada, subordinada ao tema “A 
Gestão e Intervenção em meio Prisional/Contributos para a Reinserção Social”, organi-
zado pelo Estabelecimento Prisional da Guarda, contando com a colaboração da Câma-
ra Municipal da Guarda. Esta 3ª edição deste evento pretende continuar a colocar em 
debate temáticas relevantes no contexto da reclusão e pós reclusão, numa perspetiva 
mais global, dedicando este ano particular atenção à reflexão em torno da importância 
da Gestão e da Intervenção Técnica como ponte para a reinserção social da população 

reclusa.

   

SEMINÁRIO

SEMINÁRIO 
PRISÃO PARTICIPADA

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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Nöel Coward escreveu sobre esta peça: “Devem ser muito raras as pessoas que 
são completamente normais, lá no fundo das vidas íntimas de cada um. Se todas as 
geringonças cósmicas se fundem ao mesmo tempo e se solta a faísca certa, sabe-se lá o 
que uma pessoa não será capaz de fazer.” Após um breve noivado, Elyot e Sybil estão 
em lua-de-mel, embora a curiosidade dela sobre o primeiro casamento dele não ajude 
ao romantismo. Na suite ao aldo, Amanda e Victor estão a começar a sua vida juntos, 
embora não deixem de pensar na crueldade do primeiro marido de Amanda. Elyot e 
Amanda estão divorciados há 5 anos após um casamento volátil e descobrem que estão 
no mesmo hotel, partilhando as varandas das suites.

Sir Nöel Coward (1899-1973) nasceu num subúrbio de Londres e estreou-se como ator 
profissional aos 11 anos. Foi diretor, compositor, cantor, autor de mais de cinquenta peças, 
centenas de canções, argumentos para filmes, contos, um romance, uma autobiografia. A 
sua carreira estendeu-se por seis décadas, sendo, nos anos 20 e 30, um dos autores mais 
representados no mundo anglo-saxónico.

Texto - Nöel Coward 
Tradução - Miguel Esteves Cardoso 
Encenação - Jorge Silva Melo 
Interpretação - Rúben Gomes, Victória Guerra, José Mata, Vânia Rodrigues 
Cenário e figurinos - Rita Lopes Alves 
Luz - Pedro Domingos 
Produção - Artistas Unidos 
Co-Produção - Teatro Nacional São João, Cine-Teatro Louletano

VIDAS INTIMAS DE NÖEL COWARD
ARTISTAS UNIDOS

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG
5€  M/12  80M

9  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  21H30

TEATRO

A NOVA PEÇA DOS ARTISTAS UNIDOS TRADUZIDA POR MIGUEL ESTEVES CARDOSO  

E COM ENCENAÇÃO DE JORGE SILVA MELO
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VIDAS INTIMAS DE NÖEL COWARD
ARTISTAS UNIDOS
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Cidade de Abbeville, Alabama (EUA). A 3 de Setembro de 1944, após assistir aos serviços 
religiosos, a jovem afro-americana Recy Taylor é raptada e violada por seis homens brancos. 
Decidida a fazer justiça, faz algo incomum naquela época: apresenta uma queixa à polícia e 
identifica cada um dos seus agressores. Mas apesar da identificação e confissão do crime, os 
seis homens não são incriminados. Essa aceitação do delito pelas autoridades causou uma 
grande revolta na comunidade afro-americana, que fez uma participação à instituição dos 
direitos civis. 
Usando imagens de arquivo, um documentário onde a realizadora Nancy Buirski mais uma 
vez se debruça sobre casos polémicos de uma época de grande segregação racial nos Estados 
Unidos, depois de o ter feito noutro documentário, "The Loving Story" (2011).

Origem: EUA
Ano: 2017

A VIOLAÇÃO DE RECY TAYLOR

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG:  CMG/TMG
3€  91M  M712

12  DE  NOVEMBRO
TERÇA  |  21H30  

CINEMA
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TERÇA  |  21H30  
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Considerado um dos 30 melhores guitarristas do mundo com menos de 30 anos pela revista 
Acoustic Guitar, Trevor Gordon Hall é um instrumentista de Filadélfia com uma técnica 
úncia de tocar guitarra, cujas composições variam em estilo, desde ritmos intensos a frases 
melódicas suaves. Entre os espetáculos ao vivo, os álbuns e o seu instrumento personalizado, 
conquistou uma base de fãs internacional que o permitiu visitar toda a América do Norte e 
a Europa. Também teve destaque em várias estações de rádio americanas, incluindo NPR e 
redes de televisão nacionais e internacionais. 
Em 2010 com recurso aos seus inspirados conhecimentos e sempre em busca de novos 
sons, Trevor Hall colaborou com vários construtores para projetar um novo instrumento, 
combinando a kalimba e a guitarra acústica. O resultado foi o que Trevor denomina “Kalim-
batar”, abrindo novas possibilidades para a música instrumental solo.

Guitarra acústica e Kalimbatar - Trevor Gordon Hall

TREVOR GORDON HALL (EUA)

CAFÉ  CONCERTO

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

13  NOVEMBRO
QUARTA  |  22H00

MÚSICA
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QUARTA  |  22H00
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Evento cultural no âmbito do projeto Delyramus - uma parceria inovadora entre orga-
nizações do sector social, musical e académico de Portugal, Espanha e Itália – onde a 
ADM Estrela apresenta um conjunto de atividades que aproximam populações diversas 
às práticas culturais, através do tema da música e instrumentos antigos. Destas desta-
cam-se o espetáculo a apresentar pelos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais 
da ADM Estrela, como resultado de um atelier de formação performativa realizado ao 
longo de vários meses em 2019, com execução e direção da Cooperativa Cultural Coruja 
do Mato e direção artística de Tiago Pereira (16 de Novembro no Pequeno Auditório 
às 21h30), e o concerto “Músicas que nos Hermanan”, que interpretará reportório dos 
séculos XV, XVI e XVII com instrumentos de música antiga reconstruídos a partir de 
pinturas antigas no âmbito do projeto Delyramus. Concerto por Manuel Morais (PT), 
Fernando Marín e Luismi Bajén (ESP) (15 de Novembro no Café-Concerto às 18h00). 

Outras atividades em espaços do TMG e da cidade da Guarda - Workshops de constru-
ção de instrumentos antigos, exposição de instrumentos antigos, conferências “Violeiros 
y Violeros, Relações Mútuas e Influência da Sua Arte Sobre a América nos Séculos XVI e 
XVII”, pela Escuela de Violeria Muslyramus de Saragoça; “MIRIAM - (Método Instru-
mental de Recogida de Información sobre Accesibilidad en Museos)” e “Música e Arte 
nas Escolas”, pela URJC.

Nota: O Programa completo detalhado será divulgado oportunamente.

DELYRAMUS

CAFÉ  CONCERTO  |  FOYER  E  PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  ADM  ESTRELA  E  PARCEIROS  INTERNACIONAIS  DO  PROJETO  DELYRA-
MUS  (FUNDACIÓN  REY  ARDID  SARAGOÇA,  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  

MADRID,  MUSLYRAMUS  SARAGOÇA,  FONDAZIONE  DI  COMUNITÀ  DEL  CEN-
TRO  STORICO  DI  NAPOLI).

APOIO  NA  ORGANIZAÇÃO:  CMG/TMG
CO-FINANCIADO  POR  EUROPA  CRIATIVA,  SUB-PROGRAMA  CULTURA,  DA  

UNIÃO  EUROPEIA.

15  E  16  DE  NOVEMBRO
SEXTA  E  SÁBADO  |  

MÚSICA  |  EXPOSIÇÕES
WORKSHOPS  |  CONFERÊNCIAS
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SEXTA  E  SÁBADO  |  
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Do suspiro ao gesto, do movimento ao som. Exploração de ritmos e melodias da intimidade. 
Um respirar coletivo partilhado em palco. Olhares que se cruzam, que se abraçam, na busca 
de uma força maior, de uma afirmação de identidade. Tendo por base a música antiga, con-
vidamos o público a embarcar nesta viagem de sensações, confidências, sonoridades que nos 
remetem para o passado e nos despertam para o presente. 

Direção artística - Tiago Pereira 
Interpretação - Grupo de Utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da ADM Estrela

CONFIDÊNCIAS

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  ADM  ESTRELA  E  PARCEIROS  INTERNACIONAIS  DO  PROJETO  DELYRA-
MUS  (FUNDACIÓN  REY  ARDID  SARAGOÇA,  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  

MADRID,  MUSLYRAMUS  SARAGOÇA,  FONDAZIONE  DI  COM
APOIO:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE

16  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  21H30

MÚSICA

ESPETÁCULO NO ÂMBITO DO PROJETO DELYRAMUS
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SÁBADO  |  21H30
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Durante quase quatro décadas, à custa de muito sofrimento da população, o ditador 
Francisco Franco chefiou Espanha com mão de ferro. O seu governo deu origem a todo 
o tipo de violações dos direitos humanos. Centenas de milhares de pessoas morreram 
durante o regime, na maioria em prisões, campos de concentração e execuções 
sumárias. A Lei da Amnistia, datada de 15 de Outubro de 1977, libertou os presos 
políticos e fez desaparecer as suas acusações. Contudo, para desassossego de milhares 
de vítimas do franquismo, ilibou também os seus carrascos. Durante seis longos anos, 
os realizadores Almudena Carracedo e Robert Bahar percorreram Espanha em busca 
de testemunhos dos intervenientes nessa história terrível. As suas investigações e 
entrevistas deram origem a este filme. Produzido por Pedro Almodóvar, "O Silêncio dos 
Outros", conquistou o Goya de Melhor Documentário e o Prémio do Público da secção 
Panorama no Festival de Berlim

Origem: EUA/ESP/CAN/FRA
Ano: 2018
Documentário

O SILÊNCIO DOS OUTROS

PEQUENO  AUDITÓRIO

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

3€  SÓCIOS  DO  CCG  (1,5€  SÓCIOS  DO  CCG)  

19  DE  NOVEMBRO
TERÇA  |  21H30

CINEMA

DE  ALMUDENA  CARRACEDO  E  ROBERT  BAHAR

O  CINECLUBE  DA  GUARDA  APRESENTA:
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Sophia descreve o mundo, através do olhar dos mais pequenos, de uma forma sublime. O 
Trigo Limpo Teatro ACERT cria parte desse mundo neste espetáculo de teatro para todos, ins-
pirando-se num livro da autora que faz parte do Plano Nacional de Leitura. “Florinda – disse 
o Rapaz de Bronze – vou-te ensinar um grande segredo: quando tu vires uma coisa acredita 
nela mesmo que todos digam que não é verdade. (…) As coisas extraordinárias e as coisas 
fantásticas também são verdadeiras…”
Enquanto nos sentimos “pequenos” o mundo ainda nos fascina e os ciclos da vida ainda são 
diários, próximos da natureza e inscritos na memória coletiva… a água (toda ela: na fonte, 
no lago, no rio ou no mar) lembra-nos sempre, talvez inconscientemente, o ventre materno, 
esse lugar mágico onde voámos por dentro do estado líquido. O sol, as flores, os animais, o 
dia e a noite nascem e morrem lembrando-nos que somos efémeros. Enquanto nos sentimos 
“pequenos” reinamos, fazendo de conta, e tudo tem a magia dos sonhos, lembrando-nos que 
a realidade é também o que imaginamos.

Texto - A partir de “A Floresta” de Sophia de Mello Breyner Andresen
Dramaturgia e encenação - Pompeu José
Assistência de encenação - Raquel Costa
Interpretação - António Rebelo, Pedro Sousa e Sandra Santos
Cenário e grafismo - Zé Tavares
Música - Paulo Nuno Martins
Figurinos - Adriana Ventura
Desenho de Luz e Técnica - Paulo Neto
Sonoplastia - Luís Viegas

PARA TI, SOPHIA

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG:  TMG/CMG
ENTRADA  LIVRE  MEDIANTE  INSCRIÇÃO  PRÉVIA  ATÉ  À  LOTAÇÃO  DA  SALA  

DESTINATÁRIOS:  ESCOLAS
M/6  60M

21  DE  NOVEMBRO

QUINTA  |  1ª  SESSÃO  ÀS  10H00
2ª  SESSÃO  ÀS  14H30

TEATRO  

TRIGO  LIMPO  TEATRO  ACERT
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QUINTA  |  1ª  SESSÃO  ÀS  10H00
2ª  SESSÃO  ÀS  14H30
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IX ENCONTRO NACIONAL DE 
PRODUTORES DE MIRTILOS

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  COOPERATIVA  AGROGUARDA
APOIO:  CMG/TMG
ENTRADA  LIVRE  

22  E  23  DE  NOVEMBRO
SEXTA  E  SÁBADO  |  9H00  –  19H00

Encontro de profissionais da produção de mirtilos constituído por um ciclo de palestras que 
abordam temáticas de acordo com a realidade de produção, comercialização e distribuição de 
mirtilos no panorama nacional e internacional.

CONGRESSO

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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LUZES DA CIDADE  
DE CHARLIE CHAPLIN

COM MÚSICA AO VIVO

SALA  DE  ENSAIOS

ORG:  TMG/CMG
3€  M/6  90M

23  DE  NOVEMBRO
SÁBADO  |  16H00

A música deixa de ser um pano de fundo e passa para a frente da tela. A música ganha 
corpo, transforma-se em personagem que acompanha o filme em primeiro plano. Neste 
espetáculo, os Músicos do Silêncio dão música ao cinema mudo de Charlie Chaplin, 
com um ensemble de 4 instrumentistas. Acompanham o clássico filme cómico mudo 
“Luzes da Cidade” com música composta pelo próprio Charlie Chaplin, tendo, no 
entanto, pequenos apontamentos artísticos e cómicos da autoria do ensemble. Todos são 
convidados a entrar na aventura de um filme de Chaplin com a música bem perto do 
espectador, numa grande experiência visual e sonora para miúdos e graúdos. 

Piano - Daniel Almeida 
Violino - Joana Carvalhas 
Saxofone/clarinete - Sofia Teixeira 
Trombone - Beatriz Mendes

MÚSICA  |  CINE-CONCERTO

FAMÍLIAS  AO  TEATRO
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THE GIFT

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG:  CMG/TMG  
5€  M/6  90M

27  DE  NOVEMBRO
QUARTA  |  21H30

Os The Gift assinalam em 2019, 25 anos de uma carreira recheada 
de êxitos e reconhecimento do público e da crítica. Banda com larga 
experiência em concertos ao vivo marcados pela energia e entrega em 
palco, os seus dois últimos discos foram produzidos pelo famoso músico 
e produtor Brian Eno, enriquecendo assim a já importante carreira da 
banda de Alcobaça. O disco editado em 2019 “Verão”, sucessor do 
aclamado “Altar”, é caracterizado por menos melancolia, mais ritmo e 
vivacidade. A banda da carismática cantora Sónia Tavares regressa agora 
ao TMG para assinalar a data marcante das comemorações dos 820 
anos da cidade da Guarda, num espetáculo que se espera de grandes 
canções e forte participação do público.

Voz - Sónia Tavares
Teclas - Nuno Gonçalves 
Baixo - John Gonçalves  
Guitarra elétrica - Miguel Ribeiro

O REGRESSO DA BANDA DE ALCOBAÇA PARA COMEMORAR UM DIA ESPECIAL 

MÚSICA

COMEMORAÇÃO  DO  DIA  DA  CIDADE  
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COMEMORAÇÃO  DO  DIA  DA  CIDADE  
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1º ENCONTRO IBÉRICO DE MEDICINA 

PREVENTIVA DA ULS GUARDA

DIA  28  -  CAFÉ  CONCERTO
DIAS  29  E  30  -  GRANDE  AUDITÓRIO

ORG:  ASSOCIAÇÃO  DE  MÉDICOS  INTERNOS  DA  GUARDA  (AMIG)
APOIO:  CMG/TMG

BILHETE:  20€

28,  29  E  30  DE  NOVEMBRO

DIA  28:  09H00-19H00  
DIA  29:  08H00-19H00  
DIA  30:  08H00-14H30

Evento científico na área da saúde dirigido a profissionais de saúde e estudantes da área cujo 
objetivo é a atualização de conhecimentos científicos na área da prevenção. Neste 1º Encontro 
Ibérico de Medicina Preventiva vão encontrar-se profissionais de saúde de Portugal e Espanha 
para debaterem temáticas pertinentes como diabetes infantil, obesidade pediátrica, nutrição 
desportiva, envelhecimento saudável, oncologia entre outras. Oradores especialistas em cada 
uma destas e outras áreas de saúde farão comunicações para o público participante.

CONGRESSO

EXTRA-PROGRAMAÇÃO
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O HOMEM 
DA CARABINA

CAFÉ  CONCERTO

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

5  DE  DEZEMBRO
QUINTA  |  22H00

O Homem da Carabina é um projeto formado em 2012 em Castelo Branco e que nos 
remete para um passado cada vez mais longínquo, o da infância. A infância dos mitos, 
dos gritos, dos jogos, das quedas e dos joelhos esfolados. Este projeto musical não é mais 
do que uma tentativa de “ilustrar” através de sons/músicas, um conjunto de estórias 
e memórias de pessoas, estradas e viagens que marcaram o percurso dos músicos. O 
Homem da Carabina é um projeto essencialmente instrumental, inspirado por géneros 
como o Rock, Folk, Country e o Blues.

Guitarra elétrica e acústica - Sérgio Chitas
Guitarra elétrica, acústica e MIDI - Edgar Petejo
Contrabaixo - Hélder Ramos
Bateria - Duarte Silva
Trompete - Bruno Cândido

BLUES, FOLK E COUNTRY FAZEM PARTE DAS INFLUÊNCIAS DESTA BANDA

MÚSICA
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20 OLHARES, 20 FOTOGRAFIAS,  
20 CONCURSOS E 20 PRÉMIOS

EXPOSIÇÃO DE ANTÓNIO TEDIM

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  CENTRO  DE  ESTUDOS  IBÉRICOS

ENTRADA  LIVRE

6  DE  DEZEMBRO  A  3  JANEIRO  2020
9H00  -  18H00

O interesse pela fotografia surgiu tarde, mas rapidamente se tornou uma paixão feita com 
arte. Amador, tem dedicado uma boa parte do seu tempo à fotografia, quer fotografando, quer 
no estudo da técnica. "Fotografia para mim é liberdade. é um testemunho e um modo de ver 
a vida", confessa lo fotógrafo.

Tem como temas preferidos o fotojornalismo, é um fotógrafo de rua, da cidade, mas que tam-
bém gosta de se perder na natureza e nas paisagens. Confessa também o gosto de participar 
em concursos de fotografia, encontra neles a melhor forma de aquilatar a qualidade do seu 
trabalho e tem sido recompensado, já com largas dezenas de prémios em Portugal, Espanha, 
França, Alemanha, entre outros.

EXPOSIÇÕES
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III ENCONTRO 
“FOTOGRAFIA SEM FRONTEIRAS: 

IMAGEM E TERRITÓRIO”

CAFÉ  CONCERTO

ORG.  CENTRO  DE  ESTUDOS  IBÉRICOS  E  FOTOCLUBE  DA  GUARDA
ENTRADA  LIVRE

6  E  7  DE  DEZEMBRO
SEXTA  E  SÁBADO  |  9H00-18H00

O envolvimento ativo do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) na cooperação territorial, 
o seu comprometimento com os territórios de baixa densidade, particularmente os 
mais periféricos e de fronteira, conjugado com a importância que a imagem assume nas 
sociedades contemporâneas, levou-o a assumir o projeto Transversalidades - Fotografias 
Sem Fronteiras com o objetivo de dinamizar a cooperação e a inclusão dos territórios, 
romper com a exclusão e invisibilidade a que estão votadas vastas regiões do país e do 
mundo.

A partir destes pressupostos tem vindo a promover o Encontro “Imagem & Território: 
Fotografia sem Fronteiras”, que tem este ano a sua IIIª edição, conjugando diversas 
atividades em torno da temática da fotografia e do território, desmultiplicadas por 
iniciativas tais como: Exposições, Oficinas, Mostras, Debates, Publicações.

 

Consultar Programa detalhado em http://www.cei.pt/transversalidades/

ENCONTRO  |  EXPOSIÇÃO
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TRANSVERSALIDADES
FOTOGRAFIA SEM FRONTEIRAS (2019)

GALERIA  DE  ARTE  

ORG.  CENTRO  DE  ESTUDOS  IBÉRICOS

ENTRADA  LIVRE

7  DE  DEZEMBRO  A  24  JANEIRO  2020
SÁBADO  |  INAUGURAÇÃO  ÀS  17H30

O valor estético, documental e pedagógico que a imagem pode assumir é utilizado pelo Cen-
tro de Estudos Ibéricos como fundamento do projeto ”Transversalidades - Fotografia sem 
Fronteiras”, que coloca os fins múltiplos da imagem ao serviço da coesão do território, da 
inclusão dos lugares menos visíveis, do inventário da pluralidade de recursos e da valorização 
das paisagens, culturas e patrimónios.

Os resultados quantitativos e qualitativos expressivos alcançados nesta oitava edição atestam 
a maturidade do Concurso ”Transversalidades - Fotografia sem Fronteiras”: mais de oitocen-
tos (800) participantes, oriundos de mais de 70 países de todos os Continentes, asseguram 
uma representatividade alargada, tanto geográfica como profissional.

A mostra faculta uma viagem por amplas e diversas geografias, permite ler e interpretar as 
paisagens naturais, económicas, sociais e culturais representativas de distintos contextos dis-
persos pelos cinco continentes.

EXPOSIÇÃO
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© MIGUEL ROTH
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GERAÇÃO Z  

PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  AQUILO  TEATRO  
APOIO:  TMG/CMG

5€  M/12  45M

12  E  13  DE  DEZEMBRO
QUINTA  E  SEXTA  I  21H30

Abre-se a luz dos ecrãs de bolso e o mundo inteiro entra em palco, sem filtros, sem idade e 
sem se saber quem está do lado de lá. Nativos digitais de olhar perdido em ecrãs espelhados, 
estão agora aqui parados em loop. Uma peça onde a indiferença à diferença é o pano de fun-
do. Num inebriante zapping de dispositivos tecnológicos, seis jovens da geração Z entram em 
palco para falar com uma nova voz. Inês uma adolescente Z, como qualquer outra daquelas 
que usam smartphone, vê a banalidade do dia-a-dia interpelada por algo extraordinário, de 
repente tem acesso a toda a informação do mundo… E aqui começa… Um espetáculo criado 
por adolescentes nativos tecnológicos, cuja linguagem, formas e meios de comunicação, são as 
ferramentas de experimentação, usadas no desenvolvimento criativo de “Geração Z”. 

Direção - Vítor Freitas

TEATRO

 AQUILO  TEATRO  
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 AQUILO  TEATRO  
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CONSERVATÓRIO 

GRANDE  AUDITÓRIO

ORG.  TMG/CMG

14  DE  DEZEMBRO
SÁBADO  |  18H00

O Conservatório de Música de S. José da Guarda celebra o Natal com um concerto onde 
apresenta as Classes de Conjunto Instrumentais e Vocais que interpretam algumas das 
mais conhecidas obras musicais alusivas à quadra natalícia.

MÚSICA
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PEQUENO  AUDITÓRIO

ORG.  CALAFRIO  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL
APOIO:  TMG/CMG

5€  M/12  80M

19,  20  E  21  DE  DEZEMBRO
QUINTA  A  SÁBADO  

21H30

Vássia Chumkov é um jovem que se deixa dominar demasiado pelas suas emoções. 
Quando anuncia ao seu amigo Arkadíi o seu iminente casamento, não sabe que está a 
dar o seu primeiro passo em direção à loucura e à ruína de todos os seus planos. E tudo 
porque o seu coração é frágil, e a sua mente é vulnerável aos medos inspirados pelo seu 
perturbado estado emocional.

Texto - “Coração Débil” de Fiódor Dostoiévski 
Encenação e Espaço Cénico - Luciano Amarelo 
Desenho de luz - José Neves 
Operação de luz e som, e fotografia - Alexandre Costa 
Produção executiva - Alexandre Costa 
Cartaz - Pumukill 

TEATRO

O  TEATRO  DO  CALAFRIO  
APRESENTA

CORAÇÃO 
DÉBIL
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#FAREWELL PARTY 
2019!  

CAFÉ  CONCERTO

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

28  DE  DEZEMBRO
SÁBADO  |  22H00

MÚSICA/FESTA  

COM  DEE  KAY

FESTA DE DESPEDIDA DE 2019 

O TMG antecipa a celebração de passagem de ano com “#Farewell Party 2019!”, uma 
festa de despedida do ano velho e a antecipação de um (esperado) grande ano de 2020. 
O Café Concerto vai transformar-se numa pista de dança ao som de grandes músicas de 
três décadas que marcaram várias gerações: anos 80, 90 e 2000. 
Dee Kay será o DJ de serviço para animar esta noite com um repertório musical alterna-
tivo que marcou várias gerações, desde o pop-rock dos anos 80/90 (The Cure, Joy Divi-
sion, Smiths, etc) até à eletrónica e às chamadas músicas do mundo. Uma coisa é certa: 
vai ser uma noite especial com música para dançar e celebrar, num ambiente de convívio, 
a chegada do novo ano que se avizinha. 
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COM  DEE  KAY
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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 | Até janeiro 2020
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: 21 de outubro - segunda

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
- SEGUNDA A SÁBADO: 11H – 01H
- ENCERRA AOS DOMINGOS E FERIADOS 
- ABERTO ÀS HORAS DAS REFEIÇÕES 

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
Não é permitida a entrada nas salas após o início das sessões 
ou durante a representação ou execução de espetáculos 
de ópera, de dança, de música erudita, teatro e outras 
declamações ou recitações clássica (de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 90/2019 de 5 de julho, Artigo 10.º).

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 – Inalda Quaresma, Lígia Gregório (Comunicação e Relações Públicas)

 

ICAA - Intervenção Cultural, Animação e Associativismo
Coordenadora e Programadora – Carla Morgado
Produção Executiva de Eventos – Paula Cunha e Joana Malaca
Animação e Projetos Educativos – Salete Pinto

AGENDA TMG

produção Victor Afonso, Tiago Rodrigues e Carlos Antunes
Design Gráfico Tiago Rodrigues

impressão Greca - Artes Gráficas, Ldaz
tiragem 5 000 exemplares
ISSN 16471512

FICHA TÉCNICA



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!




