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InfoRMAÇões TeATRo MunIcIpAl dA GuARdA GRAnde AudITÓRIo 
o local privilegiado das grandes produções: teatro, Dança, Música, Ópera.
626 lugares.

peQueno AudITÓRIo 
Recebe o Cinema e espectáculos de teatro e Música.
164 lugares.

GAleRIA de ARTe 
Apresenta exposições de conceituados artistas nacionais e internacionais. 

teRçA A SextA, DAS 16h àS 19h e DAS 21h00 àS 23h. SábADo, DAS 15h àS 
19h e DAS 21h00 àS 23h. DoMinGo, DAS 15h àS 19h.

cAfÉ conceRTo 
“o Café” da cidade, com teatro, Animação, Música, Conferências. Disponibiliza 
para leitura jornais, revistas e livros. Música seleccionada. o local ideal para uma 
bebida e dois dedos de conversa, sem fumo. Acesso Wireless à internet. Jogos de 
mesa. Aberto de terça a Domingo. 

teRçA A SábADo, DAS 15h àS 19h e DAS 21h00 à 1h. 
DoMinGo, DAS 15h àS 19h.

BIlHeTeIRA 
tel. 271 205 241
bilheteira@tmg.com.pt 

De teRçA-FeiRA A SábADo, DAS 17h àS 20h 
eM DiAS De eSpeCtáCulo, DAS 17h àS 21h30 
[enCeRRA noS FeRiADoS]

para espectáculos no Café Concerto, a venda de bilhetes far-se-á também no local, 
uma hora antes do início do mesmo.
o bilhete deverá ser conservado até ao final do espectáculo. A programação poderá 
sofrer alterações por motivos imprevistos, sendo esta situação, quando possível, 
objecto de aviso antecipado.

ReseRVAs 
As reservas podem ser efectuadas por telefone, fax, ou por e-mail, ou directamente 
na bilheteira. Garantidas até 72 horas antes do espectáculo.

BIlHeTeIRA on-lIne 
bilheteiRA.tMG.CoM.pt/DoMtiCKet

desconTos

30% 
/ Menores de 25 anos e maiores de 65 (inclusive) 
/ Portadores de Cartão Jovem e estudantes
/ Grupos de 10 ou mais pessoas [mediante marcação prévia e levantamento de 
bilhetes até 72 horas antes do espectáculo] 
/ Funcionários da Câmara Municipal da Guarda

20% 
/ Famílias [3 ou mais pessoas, pais e filhos]

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

condIÇões de Acesso
De acordo com o disposto no Decreto de lei nº 315/95 de 28 de novembro, não 
é permitida a entrada nas salas após o início das sessões, nos espectáculos de 
declamação [categoria em que se inclui o teatro], ópera, bailado, e nos concertos 
de música clássica. / à entrada, os espectadores deverão desligar todos os sinais 
sonoros dos aparelhos com que se façam acompanhar (telemóveis, pagers, reló-
gios, etc). É proibida a recolha e gravação de imagem ou som, salvo se previamente 
autorizadas pela Direcção. / nas salas não é permitido fumar, bem como consumir 
alimentos ou bebidas.

o teatro Municipal da Guarda é um espaço que cuidou do acesso de pessoas com 
deficiências. existem rampas de acesso e elevadores, e o Grande Auditório e o 
pequeno Auditório contam com espaços para cadeiras-de-rodas.

pagamento Multibanco disponível na bilheteira e no Café Concerto

Ao abrigo na lei nr. 37/2007, de 14 de Agosto, é proibido fumar nas Salas, Auditó-
rios, Foyers, na Galeria de Arte, no Café Concerto e no parque de estacionamento.
É permitido fumar exclusivamente no terraço do tMG, no 3º piso.

GPS
40º 32’ 05.00’’ N
7º 16’ 07.00’’ W

GRAnDe AuDitÓRio

peQueno AuDitÓRio



fAMílIAs
Ao

TeATRo

cIclo RádIo cAfÉ 
o tMG e a Rádio Altitude associam-se naquilo que é habitual fazerem: 
pensar a Guarda. e sob a pergunta “Que cidade queremos?” continu-
arão a promover entre Abril e Julho um conjunto de tertúlias públicas 
mensais no Café Concerto. Conversas informais mas empenhadas. à 
vista de todos – e a  contar com todos.

RodRIGo AMAdo MoTIon TRIo
em 2011, na busca de expandir a sonoridade característica do grupo, o 
trio fez um convite ao trombonista americano Jeb bishop. Colaborador 
habitual de Ken  Vandermark bem como em múltiplos projectos sedia-
dos em Chicago (como Chicago tentet de peter brötzmann e a exploding 
Star orchestra de Rob Mazurek), o trombonista acrescentou a sua voz 
pessoal para levar a música do trio para outro patamar.

RodRIGo AMAdo SAxoFoneS tenoR e bARítono MIGuel MIRA ViolonCelo
GABRIel feRRAndInI bAteRiA jeB BIsHop tRoMbone

AbRil
TeRÇA 17 
Café-ConCerto 21H30
org. tMg e ráDIo aLtItuDe
TeRTÚlIA entraDa LIVre

AbRil
QuInTA 19 
Café-ConCerto 22H00 
org. tMg eM ParCerIa CoM 
o JaCC - Jazz ao Centro 
CLube
MÚsIcA entraDa LIVre 75M 
M/12

Apresentação no âmbito da rede

Co-financiada por

conceRTo de coMeMoRAÇão  
do dIA MundIAl dA Voz
esta comemoração, que conjuga música e poesia em forma de concerto, 
conta com a participação das classes de Canto e técnica Vocal do 
Conservatório de Música da Guarda, com vozes de noémia Mateus, 
Catarina natário e Rita pereira e colaboração da turma de técnica 
Vocal, e do Coro bomtempo.

AbRil
seXTA 20
Café-ConCerto 22H00
org. ConSerVatórIo De 
MúSICa S. JoSé Da guarDa
aPoIo. tMg
MÚsIcA entraDa LIVre

o VenTo
viSõeS ÚteiS
Mais do que um espectáculo de teatro, é uma actividade onde o teatro 
se faz com o público. “o Vento” acontece, torna-se visível, porque o 
público está presente e participa. trata-se de um formato dinâmico e 
sempre experimental que resulta num espectáculo que não é só para 
ver, é também para fazer.
na oficina criativa que antecede “o Vento”, o público participante fica a 
conhecer o espectáculo por dentro e nas diferentes artes que se cruzam 
em cena, como a luz, o som, o gesto e o movimento, e ensaia uma 
acção que vai interpretar. tem ainda o poder dramatúrgico de decidir um 
entre dois finais possíveis para a história.

DiReCção Inês de cARVAlHo DRAMAtuRGiA AlBeRTA leMos, AnA VIToRIno e cARlos cosTA
inteRpRetAção AnA VIToRIno, cARlos cosTA e AlBeRTA leMos (off)  
CenoGRAFiA e FiGuRinoS Inês de cARVAlHo DeSenho De luz e De iMAGeM josÉ cARlos coelHo  
bAnDA SonoRA oRiGinAl e SonoplAStiA joão MARTIns pRoDução VIsões ÚTeIs

AbRil
sáBAdo 21 
Pequeno auDItórIo 15H00  
e 18H00 (DuaS SeSSõeS)
ofIcInA/TeATRo 3€ 90M 
(ofICIna + eSPeCtáCuLo) M/4
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AMIGos TMG
Ser Amigo tMG é um modo de viver intensamen-
te a cultura beneficiando de vantagens muito 
interessantes. o programa Amigos tMG con-
templa três modalidades, para assim poder ir ao 
encontro de todas as pessoas para quem o teatro 
Municipal da Guarda é um espaço de eleição.

AssInATuRA BRAVo
preço | 150€ | utilização pessoal
para quem a cultura é um hábito diário e deseja 
acompanhar em pleno as actividades do tMG.
/ ACeSSo à totAliDADe DoS eSpeCtáCuloS pRoDuziDoS pelo tMG DuRAnte uM Ano 
/ 10% De DeSConto pARA 1 ACoMpAnhAnte 
/ 20% De DeSConto eM oFiCinAS 
/ GARAntiA De ReSeRVAS AtÉ 24h AnteS Do eSpeCtáCulo 
/ enVio DA AGenDA e inFoRMAção pRiVileGiADA 
/ 1 exeMplAR De toDAS AS eDiçõeS Do tMG 
/ ConViteS pARA inAuGuRAçõeS, lAnçAMento De liVRoS e outRoS eVentoS 
/ 10% DeSConto no CAFÉ ConCeRto 
/ Menção nA AGenDA e páGinA Web

AssInATuRA pAlco
preço | 200€ | utilização transmissível
para empresas, associações e outras institui-
ções, uma assinatura que pode ser utilizada por 
diferentes pessoas.
/ ACeSSo à totAliDADe DoS eSpeCtáCuloS pRoDuziDoS pelo tMG DuRAnte uM Ano, pARA 
uMA peSSoA, CoM utilizAção tRAnSMiSSíVel [não inClui oFiCinAS] 
/ GARAntiA De ReSeRVAS AtÉ 24h AnteS Do eSpeCtáCulo 
/ enVio DA AGenDA e inFoRMAção pRiVileGiADA 
/ 1 exeMplAR De toDAS AS eDiçõeS Do tMG 
/ ConViteS pARA inAuGuRAçõeS, lAnçAMento De liVRoS e outRoS eVentoS 
/ 10% DeSConto no CAFÉ ConCeRto 
/ Menção nA AGenDA e páGinA Web

desconTo AplAuso
preço | 50€
A forma mais acessível de acompanhar a oferta 
cultural do tMG, sem compromissos, e com 
grandes vantagens.
/ 50% De DeSConto no ACeSSo A eSpeCtáCuloS pRoDuziDoS pelo tMG DuRAnte uM Ano 
[não inClui oFiCinAS] 
/ oFeRtA De uM bilhete AtÉ 5 euRoS no ACto De SubSCRição 
/ 50% De DeSConto eM toDAS AS eDiçõeS Do tMG 
/ enVio DA AGenDA poR CoRReio 
/ ConViteS pARA inAuGuRAçõeS, lAnçAMento De liVRoS e outRoS eVentoS 
/ Menção nA AGenDA e páGinA Web

AMIGO DO TMG
ASSinAturA brAvo

AMIGO nº XXX
DATA DE InSCRIÇÃO XX/XX/2009   |   VALIDADE XX/XX/2010

CARTÃO DE UTILIZAÇÃO PESSOAL E INTRANSMISSÍVEL

AMIGO nº XXX
DATA DE InSCRIÇÃO XX/XX/2009   |   VALIDADE XX/XX/2010

CARTÃO DE UTILIZAÇÃO TRANSMISSÍVEL

AMIGO DO TMG
ASSinAturA PALCo

CARTÃO DE UTILIZAÇÃO PESSOAL E INTRANSMISSÍVEL

AMIGO nº XXX
DATA DE InSCRIÇÃO XX/XX/2009   |   VALIDADE XX/XX/2010

AMIGO DO TMG
DESConto APLAuSo

Ao AbRiGo De uM pRotoColo CoM o teAtRo ViRiAto, De ViSeu, oS AMiGoS 
tMG beneFiCiAM AinDA De 30% De DeSConto eM inGReSSoS no tV, e De 
10% De DeSConto nA CAFetARiA Do tV e nA liVRARiA leR DeVAGAR

pAtRoCinADoR Do CAFÉ ConCeRto

ApoioS

ApoioS à DiVulGAção

pAtRoCinADoR Do
SeRViço eDuCAtiVo

pAtRoCinADoR DA GAleRiA De ARte

pRoGRAMAção DA ReDe 5 SentiDoS ApoiADA poR

AMIGos TMG
AnA Couto | AnAbelA SilVA ChAGAS | AntÓnio AlexAnDRe AlVeS nAbAiS CAlDeiRA | AntÓnio JoSÉ QuintelA oliVeiRA | AntuneS ConDe | AQuAzoo | AtelieR 
AlexAnDRA neVeS, unipeSSoAl lDA. | beiRAextintoReS | belo hoRizonte | CASA Do CAStelo SAbuGAl | CASA inêS | CÉSAR pRAtA | CiDADe DoCe | ClíniCA DA 
áGuA | ConDe & Gião lDA | DAniel RoChA | DARio MonteiRo RoDRiGueS | DoM DiGitAl | eDuARDo MAnuel libânio bARbAS| eGiAnAliSe lDA. | eGiQuíMiCA, lDA 
| eGiReCiClA lDA. | eGitintAS | eliSeu SilVA | eSCApe liVRe | eStoReS Do Mileu,lDA | eVelinA Coelho | FARMACiA CentRAl | FARMáCiA MoDeRnA De S. MiGuel 
S.A. | FARMáCiA tAVAReS | FARMáCiA teixeiRA | Foto VAlente lDA | FuneRáRiA SeRRA | FutuRo DiStinto unipeSSoAl lDA. | hotel SAntoS  
| JoSÉ FeRRAz AlçADA | JoSÉ MAnuel bAnDARRinhA | JoSÉ MAnuel MARtinS oliVeiRA | lin - lAVAnDARiA inDuStRiAl lDA. | liVRARiA JARDiM | luíS Celínio 
AntuneS | MARiA De FátiMA De FReitAS RoDRiGueS | MARiA De FátiMA RibeiRo pinheiRo AlçADA | MARiA GoReti SilVA SAntoS nAbAiS CAlDeiRA | MARiA JoSÉ 
bARtoloMeu AnDRADe SAntoS | MARiSQueiRA SARDinhA | MARtuCCi’S GelAto, unipeSSoAl lDA | MetAltintAS | MoDeRnA JoAlheiRoS | ÓptiCA ARAuJo | 
pADARiA pAStelARiA AVeniDA | pAStelARiA ColMeiA | pAuFeR lDA | penSão AliAnçA | pÉtAlA DA toRRe | RáDio AltituDe | ReSiDenCiAl Filipe | ReStAuRAnte  
A MexiCAnA | ReStAuRAnte AQuARiu’S | ReStAuRAnte FeRRinho | ReStAuRAnte o AlFACinhA | ReStAuRAnte ViDeiRA | ReVeStiMentoS FiGueiReDo  
| RituS MoDAS lDA. | Rui MiGuel DoS SAntoS SouSA | Rui MiGuel FuRtADo De AlMeiDA FRAGonA | SnACK bAR AzeVeDo | teReSA MASSAno CARVAlho  
| VASCo QueiRoz
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