
JOANA AMENDOEIRA | PIJAMA PARA SEIS | O LAGO DOS CISNES

PROGRAMA SET OUT NOV 2012DEZ



Com o lançamento de uma nova temporada, o Cine-Teatro Louletano volta a 
proporcionar ao seu público habitual e potenciais visitantes, uma oportunidade 
renovada de encontro com a arte do espetáculo, em toda a sua riqueza e 
virtuosismo. 
Cientes das dificuldades da atual conjuntura, e apesar dos constrangimentos por 
todos conhecidos, não nos temos poupado a esforços no sentido de proporcionar 
a um público necessariamente abrangente, a melhor qualidade e diversidade 
possíveis. É este o nosso empenho, convicto que estou de que a presente 
temporada será, à semelhança das anteriores, do agrado de todos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL LOULÉ
SEBASTIÃO FRANCISCO SERUCA EMÍDIO
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TOTAL 310 lugares   »   Plateia - 215   |   1º balcão – 46   |   2º Balcão - 49



NOVEMBRO
01 NOVEMBRO | CINEMA - A Teia do Gelo
08 NOVEMBRO | CONVERSAS À 5ª - LUSODOC - Sílvia Vieira e Miriam Tavares
10 NOVEMBRO | MÚSICA - Al Compás
11 NOVEMBRO | CINEMA INFANTIL -Brave - Indomável
15, 16 e 17 NOVEMBRO | CINEMA - Lusodoc
22 NOVEMBRO | CONVERSAS À 5ª - Helena Vieira
25 NOVEMBRO | TEATRO - A Nova História de João o Ratão
26 NOVEMBRO | DANÇA - O Lago dos Cisnes
29 NOVEMBRO | CINEMA - O Que Há de Novo no Amor

DEZEMBRO
01 DEZEMBRO | MÚSICA - Kolme
02 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e a Pedra Filosofal
02 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e a Câmara dos Segredos
06 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban
07 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e o Cálice de Fogo
08 DEZEMBRO | TEATRO - Na Pensão Luar do Cadoiço
09 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e a Ordem de Fénix
09 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e o Príncipe Misterioso
13 DEZEMBRO | DANÇA - O Quebra-Nozes
16 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1
16 DEZEMBRO | CINEMA - Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 2
20 DEZEMBRO | CINEMA - Noite de Paz
21 DEZEMBRO | MÚSICA - Coros de Natal

SETEMBRO
27 SETEMBRO | CINEMA - Sangue do Meu Sangue
30 SETEMBRO | CINEMA - INFANTIL Lorax

OUTUBRO
04 OUTUBRO | MÚSICA - Joana Amendoeira
12 OUTUBRO | TEATRO - Carta a um Santo
14 OUTUBRO | CINEMA - INFANTIL Madagáscar 3
18 OUTUBRO | CINEMA - Linhas de Wellington
20 OUTUBRO | MÚSICA - Isa de Brito
25 OUTUBRO | IMPROVISOS À 5ª - João Frade e Adriano Alves
27 OUTUBRO | TEATRO - Pijama para Seis
28 OUTUBRO | CINEMA INFANTIL - Idade do Gelo 4

Programação sujeita a alteração.



Setembro
2012

27 SET | CINEMA | Sangue do Meu Sangue

27 SET | CINEMA INFANTIL | Lorax



27 SET | 21h00
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SALA DE ESPETÁCULOS SALA DE ESPETÁCULOS30 SET | 15h30

Márcia mora com a irmã, Ivete, num bairro camarário dos arredores de Lisboa. 
Juntas, criaram os filhos de Márcia: Cláudia, que estuda enfermagem e é 
caixa num supermercado, e Joca, que se tornou num pequeno delinquente.  
Um dia, a vida da família é abalada para sempre: Joca tentou enganar o 
dealer para quem traficava e é apanhado; e Cláudia apresenta à mãe o seu 
novo namorado, seu professor e muito mais velho. E quando esta o conhece, 
percebe que tem de fazer tudo para acabar com a relação, assombrada por 
uma tragédia sem nome. Esta é uma história de amor incondicional, 
de sacrifício e de redenção.

Duração: 2h20   Preço: 3 €

M/16 Dos criadores de Gru - O 
Maldisposto e da imaginação de 
Dr. Seuss, Lorax é uma adaptação 
do clássico conto de uma criatura 
da floresta que partilha o contínuo 
poder da esperança. A aventura 
de animação segue a viagem de 
um rapaz de 12 anos que procura 
apenas o que o fará ganhar o afeto 
da rapariga dos seus sonhos. 
Para o encontrar, terá de descobrir 
a história do Lorax, a irritante mas 
charmosa criatura que luta para 
proteger o seu mundo.

Duração: 1h34   Preço: 3 €

M/6

Versão Portuguesa



04 OUT | MÚSICA | Joana Amendoeira

12 OUT | TEATRO | Carta  a Um Santo

14 OUT | CINEMA INFANTIL | Madagáscar 3

18 OUT | CINEMA | Linhas de Wellington

20 OUT | MÚSICA | Isa de Brito

25 OUT | IMPROVISOS À 5ª | João Frade e Paulo Machado

27 OUT | TEATRO | Pijama para Seis

28 OUT | CINEMA INFANTIL | Idade do Gelo 4

Outubro
2012



Duração: 1h15 
Preço: 10 €

Público em geral

O espetáculo baseia-se numa carta da mulher com quem Santo Agostinho 
viveu, antes de escolher afastar-se do amor humano para se entregar ao amor 
divino. Flória, ex-amante e mãe do filho natural de ambos, critica e questiona 
Agostinho com veemência e destemor, com ironia e com desespero, por 
ele considerar desprezível aos olhos do Criador as alegrias do amor físico.

M
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A TEATRO

04 OUT | 21h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Parceiros no “Clube de Fado”, Joana 
Amendoeira teve em Fontes Rocha um 
professor, um mentor, um amigo e sobretudo 
um cúmplice musical. É em homenagem a este 
grande guitarrista, falecido no ano de 2011, 
aos 85 anos, que Joana Amendoeira apresenta 
o seu novo disco, de celebração ao talento de 
José Fontes Rocha.
Duração: 1h15   Preço: 10 € Público em geral

SALA DE ESPETÁCULOS12 OUT | 21h30
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18 OUT | 21h00

Alex, o leão, Marty, a zebra, Melman, a girafa e Glória, a hipopótamo regressam 
ainda mais determinados a voltar a Nova Iorque, enquanto o Rei Juliano, Maurício 
e os Pinguins anseiam por mais uma fantástica aventura! Nesta jornada que vai 
levá-los pela Europa, encontram o disfarce perfeito: um circo itinerante, que eles 
tratam de reinventar ao estilo Madagáscar.

CINEM
A

SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 1h33 
Preço: 3 €

M/6Versão Portuguesa

14 OUT | 15h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Em 27 de setembro de 1810, as tropas francesas são derrotadas na Serra 
do Buçaco pelo exército anglo-português do general Wellington. Apesar 
da vitória, portugueses e ingleses retiram-se a marchas forçadas diante do 
inimigo, numericamente superior, com o objetivo de o atrair a Torres Vedras, 
onde Wellington fez construir linhas fortificadas dificilmente transponíveis. 
Simultaneamente, o comando anglo-português organiza a evacuação de 
todo o território compreendido entre o campo de batalha e as linhas de Torres 
Vedras, numa gigantesca operação de terra queimada, que tolhe aos franceses 
toda a possibilidade de aprovisionamento local.

Duração: 2h15   Preço: 3 €
M/12



Público em geral
Duração: 1h15
Entrada livre

João Frade e Adriano Alves encontram-se para um 
diálogo onde irão partilhar grande parte das suas 
experiências trazidas de todos os países que têm 
visitado e de todos os músicos com os quais têm 
trabalhado e onde os instrumentos que servirão de 
veículo de comunicação irão ser o baixo elétrico 
e o acordeão. 
Um encontro de raízes e de influências com muito 
espaço para a música improvisada…

M
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PROVISOS À QUINTA

20 OUT | 21h30 SALA DE ESPETÁCULOS 25 OUT | 21h00 BAR

Público em geral
Duração: 1h30   Preço: 10 € (plateia); 8 € (balcões)

Faz parte do grupo Al Mouraria 
desde 2005 e acabou de gravar 
o seu primeiro CD a solo.
Este trabalho foi criteriosamente 
elaborado pela produção, tendo 
sido gravado num dos melhores 
estúdios nacionais. Constituído 
na sua grande maioria com temas 
originais,  inclui poetas e músicos 
como Rosa Lobato Faria, Maria 
Manuela de Freitas, Paulo Abreu 
de Lima, Carlos Manuel Proença, 
Armando Machado e tem a 
participação de músicos como 
Jorge Fernando (que conjuntamente 
com o produtor Valentim Filipe  
asseguraram os arranjos musicais), 
José Manuel Neto, Tiago Valentim, 
Ruben Bettencourt e Zé Alves Dias.



Quando Scrat, o mais teimoso e persistente esquilo da História da Terra, 
desencadeia mais uma série de eventos cataclísmicos à escala planetária, 
Manny, Diego e Sid são empurrados para mais uma perigosa aventura.

Duração: 1h34
Preço: 3 €

M/6

Versão Portuguesa
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27 OUT | 21h30 28 OUT | 15h30BAR SALA DE ESPETÁCULOS

Marta e Bernardo decidem convidar um amigo para passar o fim de 
semana na sua casa de campo. Com a chegada de Fátima a empregada, 
e uma suposta amiga de Roberto à casa do casal, instala-se a confusão. 
Uma comédia hilariante passada numa casa de campo onde as trocas 
entre casais prometem trazer momentos de rir às gargalhadas.

Duração: 1h45   Preço: 10 € M/6

CINEM
A

Com Tozé Martinho, Carlos Areia, Rita Guedes, Daniel Garcia, Rosa Soares e Patricia Cardoso.

Aplaude Sucesso apresenta



01 NOV | CINEMA | A Teia do Gelo

08 NOV | CONVERSAS À 5ª | Lusodoc - Sílvia Vieira e Miriam Tavares

10 NOV | MÚSICA E DANÇA | Al Compás - Flamenqueando

11 NOV | CINEMA INFANTIL | Brave - Indomável

15, 16 e 17 NOV | CINEMA | Lusodoc

22 NOV | IMPROVISOS À 5ª | Helena Vieira

25 NOV | TEATRO | A Nova História de João o Ratão

26 NOV | DANÇA | O Lago dos Cisnes

29 NOV | CINEMA | O Que Há de Novo no Amor

Novembro
2012



CONVERSAS À QUINTACI
NE

M
A

01 NOV | 21h00 08 NOV | 21h00SALA DE ESPETÁCULOS BAR

Jorge, um jovem ambicioso, tenta enriquecer rapidamente desviando dinheiro 
da empresa para a sua conta pessoal. Descoberto pelo chefe, sente que a 
sua vida corre perigo e refugia-se na montanha onde um forte nevão lhe causa 
um acidente de carro. Perseguido, gelado e perdido no meio da neve Jorge 
entra nas profundezas da Serra onde, ao avistar uma casa antiga, pensa estar 
finalmente a salvo. Mas nesta casa não há telefones, aparecem misteriosos 
cadáveres, há sombras de facas nas paredes dos corredores, as portas 
trancam-se sozinhas e estranhas mulheres visitam os quartos sem serem 
convidadas…

Duração: 1h40
Preço: 3 €

M/12

Sílvia Vieira e Miriam  Tavares, ambas coordenadoras do projeto LUSO 
DOC - Mostra de Cinema de Loulé vão estar nestas “Conversas à 5ª” 
para apresentar este evento, que acontece em novembro no Cine-Teatro 
Louletano. Nesta conversa informal com o público, os oradores vão 
falar sobre a importância do cinema realizado nos países membros da 
comunidade dos países de língua portuguesa, exibido quase sempre fora 
dos grandes circuitos comerciais, e do papel do documentário enquanto 
janela sobre mundo, da sua importância na sociedade e na memória 
coletiva.

Público em geral
Duração: 1h15 
Entrada Livre



CINEM
A

11 NOV | 15h30 SALA DE ESPETÁCULOS
M
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10 NOV | 21h30 SALA DE ESPETÁCULOS

A unidade rítmica do flamenco denomina-se “Compás”. Esta designação é 
o ponto de partida para um projeto de flamenco que faz um percurso pelos 
ritmos dos diferentes “palos” do flamenco. Ao longo de 60 minutos o quarteto 
flamenco Al Compás apresenta o espetáculo “Flamenqueando”.
“Flamenqueando” caracteriza-se por momentos festivos (através de alegrías, 
guajiras e bulerías) magistralmente interpretados por uma guitarra com 
identidade própria, que acompanha o baile de beleza e paixão e sobretudo 
uma voz carregada de emoção e festa que alcança o espetador numa das 
artes mais belas e universais - o flamenco. 

Público em geral

Duração: 1h15
Preço: 10 €

bailarinos: Silvia de Paz, Yasaray Rodriguez | voz: Jesus Flores | Guitarra: Miguel Pérez

A princesa Merida é a herdeira do rei Fergus e da rainha Elinor, os governantes 
das belas e misteriosas Terras Altas da Escócia. Desde que recebeu um arco 
e uma flecha como presente de aniversário, transforma-se numa perita nas 
artes da caça. Porém, numa terra de tradições seculares, qualquer rapariga 
da sua idade deve ser graciosa e delicada, algo que vai contra a sua natureza 
temerária. Assim, determinada a criar o seu próprio destino e conquistar o seu 
lugar num mundo predominantemente masculino, Merida vai desafiar alguns 
dos mais arreigados costumes escoceses. E é nesse percurso difícil que vai 
descobrir o verdadeiro significado de coragem.

Duração: 1h40 
Preço: 3 €

M/4

Versão Portuguesa
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15, 16 e 17 NOV SALA DE ESPETÁCULOS

O cinema realizado nos países membros da comunidade dos países de língua 
portuguesa (CPLP) é geralmente pouco conhecido em Portugal. Exibido quase 
sempre fora dos grandes circuitos comerciais, constitui um desafio refletir 
acerca da sua importância na sociedade e na memória coletiva. Assim, o 
principal objetivo da mostra de cinema de Loulé é olhar o filme documentário 
como uma janela sobre o mundo.
Na sua primeira edição estarão representados o Brasil, Angola e Moçambique.
Com esta proposta acreditamos na possibilidade de intercâmbios e estudos 
que serão incrementados através de debates teóricos empreendidos pelos 
convidados e a posterior exibição de documentários. 
VER PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA Preço: 3 €

CONVERSAS À QUINTA
22 NOV | 21h00

Duração: 1h15    Entrada Livre

BAR

Público em geral

Cantora portuguesa de ópera, foi desde muito cedo que Helena Vieira se interes-
sou por canto e música, tendo frequentado o Conservatório Nacional de Música, 
em Lisboa, estudado em Paris, na França, e em Lucerna, na Suíça.
Ao longo da sua carreira de cantora lírica, desempenhou importantes papéis das 
mais conceituadas óperas de sempre, nas mais emblemáticas salas de espetá-
culo do país, com destaque para o Teatro São Carlos.
Mas, para além de se dedicar à ópera, Helena Vieira ganhou notoriedade também 
pelas suas atuações patrocinadas pela RDP, RTP, Juventude Musical Portuguesa, 
Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Calouste Gulbenkian. Foi também 
através da As Canções do Século que Helena Vieira ganhou maior notoriedade 
junto do grande público. Este projeto juntou Helena Vieira, Lena D’Água e Rita 
Guerra para interpretarem temas franceses, italianos, americanos e portugueses 
que fizeram sucesso entre 1900 e 1990 e que originou um disco ao vivo que foi 
lançado em novembro de 1994. 



CONVERSAS À QUINTA

A popular história da Carochinha e do seu 
amado João Ratão é o mote para uma nova 
história deste simpático e ultra conhecido casal.
Só que desta vez, João o Ratão, amuado 
com Carochinha e cansado de ser cozido no 
caldeirão, resolve mudar o rumo da sua história 
procurando ele uma nova companheira com os 
atributos de uma boa dona de casa, mas com 
a condição de que não haja caldeirão.
As pretendentes que vão aparecendo à sua 
janela, lugar onde ele apregoa o seu novo 
estado de solteiro e de bonitão, afinal não 
demonstram grandes aptidões para a lida da 
casa mas apenas para embelezar o seu aspeto 
físico. Desiludido com as pretendentes que 
por ali passaram, João o Ratão, a conselho de 
uma vizinha Toupeira, resolve procurar de novo 
Carochinha. 
A história prosseguirá com a ajuda da Fada das 
Horas e de um Mágico que ao longo da peça 
fará desfilar perante o público presente, belos 
truques de ilusionismo. Duração: 40m

Preço: 3 €

M/6

TE
AT
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DANÇA

25 NOV | 15h30 26 NOV | 21h00 SALA DE ESPETÁCULOSSALA DE ESPETÁCULOS

O Lago dos Cisnes é considerado o mais 
espectacular dos bailados clássicos, repleto 
de romantismo e beleza, é epítome dos 
bailados clássicos; a coreografia exige dos 
bailarinos destreza e aptidão técnica na 
representação das personagens da história. 
A sua popularidade é por outro lado motivada 
pela música inspirada de Tchaikovsky, mas também 
a coreografia inventiva e expressiva de Petipa que, 
relacionando o corpo humano com os movimentos 
de um cisne, revela a sua genialidade, o seu potencial 
coreográfico e criatividade artística.
O Lago dos Cisnes narra a história de um príncipe 
que procura a mulher ideal e vê na figura do cisne a 
suavidade e o encanto feminino, que o deixam loucamente 
apaixonado. Mas, na verdade, o cisne é a transfiguração 
de uma bela princesa encantada, um tema de verdadeira 
poética romântica.

Duração: 1h20 (com 15 minutos de intervalo)
Preços: Plateia / 1º Balcão 25 €   |   2º Balcão 22 €

M/3



Seis histórias de amor - cada uma realizada por um realizador diferente - de 
seis amigos que têm uma banda e todas as noites se encontram numa cave 
para fazer música. O João faz canções, a Rita escreve letras e toca baixo, 
o Marco toca guitarra, o Edu toca bateria, o Samuel toca órgão e a Inês é a 
vocalista. Mas se à noite na garagem é possível ensaiar cada canção as vezes 
sem fim, durante o dia, na vida, não há ensaios. Cada tentativa deixa marcas.

Duração: 2h01   Preço: 3 €

M/12
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01 DEZ | MÚSICA | Kolme

02 DEZ | CINEMA | Harry Potter e a Pedra Filosofal

02 DEZ | CINEMA | Harry Potter e a Câmara dos Segredos

06 DEZ | CINEMA | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

07 DEZ | CINEMA | Harry Potter e o Cálice de Fogo

08 DEZ | TEATRO | Na Pensão Luar do Cadoiço, pelo TAL

09 DEZ | CINEMA | Harry Potter e a Ordem da Fénix

09 DEZ | CINEMA | Harry Potter e o Príncipe Misterioso

13 DEZ | DANÇA | O Quebra-Nozes

16 DEZ | CINEMA | Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 1

16 DEZ | CINEMA | Harry Potter e os Talismãs da Morte - Parte 2

20 DEZ | CINEMA | Noite de Paz

21 DEZ | MÚSICA | Coros - Concerto de Natal

Dezembro
2012

29 NOV | 21h00 SALA DE ESPETÁCULOS
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A
01 DEZ | 21h30 02 DEZ | 15h30 SALA DE ESPETÁCULOSSALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 1h20
Preço: 10 €

Público em geral

A formação piano / contrabaixo / bateria é provavelmente a mais marcante na 
história do jazz pós-bebop. Com o legado deixado pelos trios de Bill Evans, 
Keith Jarret e mais recentemente Brad Mehldau, a importância desta formação 
é incontornável.
Kolme é uma nova perspetiva do trio de piano no jazz. Com influências 
recebidas de várias áreas musicais, devido ao percurso multi-facetado dos 
três músicos. O repertório composto quase exclusivamente de temas originais, 
surpreende pela diferença que marca em relação às suas próprias referências.

RUBEN ALVES – PIANO   |   MIGUEL AMADO – CONTRABAIXO   |   CARLOS MIGUEL - BATERIA

Duração: 2h25 
Preço: 3 €
Preço Ciclo: 15 €

M/6

Esta é a primeira adaptação da série de best-sellers de Harry Potter, sobre um 
órfão que descobre que os seus pais eram feiticeiros e que ele também possui 
poderes mágicos.
Harry Potter passou a maior parte do seu tempo debaixo da escada na casa 
dos Dursleys, seus tios que não gostam dele. Porém, quando é convidado 
para estudar na Escola de Feitiços e Magia Hogwarts, Harry percebe que 
existem dois mundos: um é o mundo sem graça dos humanos comuns e o 
outro é cheio de magia, encanto e fantasia.



CI
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A

02 DEZ | 18h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h40
Preço: 3 €

Preço Ciclo: 15 €

M/12

CINEM
A

06 DEZ | 21h00 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h21 
Preço: 3 €
Preço Ciclo: 15 €

M/12

Harry Potter frequenta o segundo ano de Hogwarts, uma escola de bruxarias 
e feitiços. Ele é visitado por um duende doméstico chamado Dobby que o 
aconselha a não regressar à escola. Harry ignora este aviso e regressa. Ele 
continua famoso, mas detestado pelos Slytherin, e ainda mais por Snape 
e Malfoy. De repente, coisas estranhas começam a acontecer: as pessoas 
começam a ficar petrificadas e ninguém conhece a causa disso. Entretanto Harry 
continua a ouvir uma voz... uma voz que parece vir das paredes... lembra-se da 
história da Câmara dos Segredos - diz-se que só o verdadeiro descendente de 
Salazar Slytherin será capaz de abri-la...

Harry, Ron e Hermione entram na adolescência e voltam a Hogwarts para o 
terceiro ano lectivo na escola de bruxaria. Em Hogwarts procuram resolver o 
mistério de um fugitivo, o assassino Sirius Black, que foge da prisão de bruxos 
de Azkaban e representa uma perigosa ameaça para o jovem bruxo...



TEATRO
08 DEZ | 21h30 SALA DE ESPETÁCULOS

CI
NE
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A

07 DEZ | 21h00 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h37
Preço: 3 €

Preço Ciclo: 15 €

M/12

Num velho convento algures, oito simpáticas freirinhas lutam contra os males da 
velhice somando-se a estes a deserção da mais antiga freira que ali vivia e que 
passados cem anos do seu ingresso naquela casa de recolhimento e devoção, 
chega à conclusão de que nunca teve vocação para a clausura conventual. Na 
hora da saída um médico amigo faz-lhe um exame rápido descobrindo nela algo 
que jamais vira ou lera nos milhares livros onde estudou. Os seus ouvidos e olhos 
possuem faculdades nunca vistas. 
Trata-se na realidade de um ser humano diferente de todos os outros.

M/6

Duração: 1h10
Preço: 5 €

O nome de Harry Potter é extraído do Cálice de Fogo, tornando-se assim 
num dos concorrentes de Hogwarts que irão disputar a glória e o prestígio 
no Torneio dos Três Feiticeiros realizado entre as três grandes escolas de 
feiticeiros e onde terá de enfrentar os alunos mais experientes numa série 
de desafios. Mas quem inscreveu o nome de Harry, visto que não foi ele? 
Entretanto, os aliados de Lord Voldermort espalham o pânico durante o 
Campeonato do Mundo de Quidditch, sinalizando o retorno do malvado 
bruxo com a Marca Negra.
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09 DEZ | 15h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h21   Preço: 3 €   Preço Ciclo: 15 € M/12

CINEM
A

09 DEZ | 18h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h33 
Preço: 3 €
Preço Ciclo: 15 €

M/12

Voldemort está cada vez mais perigoso, 
tanto no mundo Muggle quanto no 
mundo mágico e Hogwarts deixa de 
ser um lugar seguro. Harry suspeita de 
perigos que podem até estar dentro do 
castelo, mas Dumbledore tem as ideias 
voltadas para a batalha final, que este 
sabe que se está a aproximar. Juntos 
procuram uma forma de acabar com 
a defesa de Voldemort. Além disso, os 
estudantes estão sob o ataque de um 
adversário muito diferente: as hormonas 
da juventude, que se espalham entre 
todos. O amor está no ar mas existe 
pela frente uma grande tragédia que 
pode levar Hogwarts a nunca mais 
ser a mesma...

Harry regressa para o seu quinto ano de estudos em Hogwarts e descobre 
que a comunidade de feiticeiros não acredita no seu encontro com Lorde 
Voldemort. Receando que Albus Dumbledore esteja a mentir sobre Voldemort 
de modo a minar o seu poder e usurpar o seu cargo, o Ministro da Magia 
Cornelius Fudge nomeia uma nova porfessora de Defesa contra as Artes 
Negras, para vigiar Dumbledore e os estudantes de Hogwarts.
No entanto Dolores Umbridge e as suas aulas aprovadas pelo ministério 
deixam os alunos impreparados para se defenderem das forças que 
ameaçam toda a comunidade.



DA
NÇ

A
13 DEZ | 21h00 SALA DE ESPETÁCULOS

CINEM
A

16 DEZ | 15h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h26    Preço: 3 €   Preço Ciclo: 15 €M/12

Baseado no conto “O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”, de E. T. A. Hoffman, 
o bailado O Quebra-Nozes conta a história de uma menina que sonha com um 
Príncipe Quebra-Nozes. 
Numa feroz batalha contra o Rei dos Ratos, Quebra-Nozes encontra-se em 
grave perigo. Clarinha, vencendo os seus próprios medos, entra nesta batalha e 
lançando os seus sapatinhos acaba por aniquilar o Rei dos Ratos.
Transformado agora num príncipe, Quebra-Nozes conduz Clarinha ao Reino 
das Neves e a um Reino Maravilhoso, onde uma boa fada distribui alegria e 
guloseimas às crianças que, como Clarinha, ainda têm a capacidade de sonhar.
Uma história que estimula o imaginário de cada um de nós, remetendo-nos para 
o reino da fantasia e do imaginário.

Duração: 1h20 (com 15 minutos de intervalo)
Preços: Plateia / 1º Balcão - 25 € | 2º  Balcão - 22 € 

M/3

O mundo dos feiticeiros tornou-se um lugar perigoso para todos os que 
estão contra Voldemort. E os aliados deste continuam a querer o prémio mais 
desejado: Harry Potter. Este tem de ser entregue a Voldemort... vivo. A única 
esperança de Potter é encontrar os Horcruxes antes que Voldemort o encontre 
a ele. Mas enquanto procura por pistas, ele descobre uma lenda muito antiga – 
a lenda dos Talismãs da Morte. E se esta for verdadeira, pode dar a Voldemort 
o poder de que ele precisa...

– Parte 1



CI
NE

M
A

16 DEZ | 18h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 2h10   Preço: 3€   Preço Ciclo: 15 €M/12

CINEM
A

20 DEZ | 21h00 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 01h20 
Preço: 3 €

M/06

No épico final, a batalha entre as forças do bem e do mal do mundo dos 
feiticeiros vai originar uma guerra sem precedentes. Os riscos nunca foram 
tão elevados e ninguém está seguro. Tudo acaba.

– Parte 2

Luísa odeia o Natal. No hospital onde é médica oferece-se sempre para ficar 24 
horas de serviço nas urgências entre os dias 24 e 25 de Dezembro. Quando tudo 
se prepara para ser mais um Natal amargo e solitário, um sem-abrigo é levado 
às urgências aparentemente com uma pneumonia, embora recuse tratamento. 
Quando Luísa intervém, acaba por reconhecer no sem-abrigo o seu próprio pai, 
com quem cortou relações há cerca de 10 anos. Percebemos então que por 
detrás do ódio ao Natal está um trauma familiar nunca resolvido. O reapareci-
mento do pai obriga-a a confrontar de novo o seu passado. Luísa vai acabar por 
perceber que o maior milagre do Natal é o perdão.

Sujeito a confirmação.



M
ÚS

IC
A

21 DEZ | 21h30 SALA DE ESPETÁCULOS

Duração: 1h00   Preço: 5 €Público em geral

O espírito do Natal vai invadir o Cine-Teatro Louletano no mês de dezembro, 
com a atuação de grupos corais do Algarve. Através das mais belas canções 
de Natal, pretende-se recriar um ambiente de fraternidade numa época tão 
especial como o Natal.



Informações 289 400 820

Bilheteira
terça a sexta
das 14h00 às 18h00

dias de espetáculo (durante a semana)
abertura às 14h00
encerramento 30 minutos após o início do evento

dias de espetáculo (fim de semana)
sábado abertura às 16h00 | domingo abertura às 15h00
encerramento 30 minutos após o início do evento

Reservas 289 414 604
terça a sexta das 14h00 às 18h00
As reservas terão de ser levantadas obrigatoriamente 
no dia anterior ao espetáculo

Cine-Teatro Louletano
Morada: Avenida José da Costa Mealha, 8100-501, Loulé
Telefone: 289 400 820
E-Mail: cinereservas@cm-loule.pt
Fax: 289 415 557
http://cineteatro.cm-loule.pt

Câmara Municipal de Loulé
Morada: Praça da República, 8104-001, Loulé
Telefone: 289 400 600
E-Mail: cmloule@cm-loule.pt
Fax: 289 415 557
www.cm-loule.pt



Nos dias de espetáculo as portas da sala abrem meia hora antes do seu início.
Não é permitida a entrada na sala enquanto os espetáculos estão a decorrer, 
salvo indicação expressa dos assistentes de sala.
É expressamente proibido filmar, gravar ou fotografar durante os espetáculos.
É expressamente proibido fumar no edifício.
Desligue o telemóvel antes de entrar na sala.

Por motivos alheios à organização, a programação poderá sofrer alterações.

Informações importantes




