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Chegado o Verão, a programação cultural invade os espaços públicos e 
convida o público a usufruir de diversas propostas, nas mais variadas áreas 
artísticas. Logo no início desta agenda, encontraremos a iniciativa Sábados 
Contados, promovida em parceria pelo Município e a Pé de Pano Produções 
Culturais, na qual um conjunto de contadores de histórias vão dinamizar 
sessões em espaços emblemáticos como o Jardim do Paço, Miradouro de 
S. Gens e Parque da Cidade. No final do mês de Julho, regressam as Noites 
Azuladas no Cargaleiro, com o Jazz em destaque, no bonito anfiteatro 
situado junto ao Museu dedicado ao Mestre, na Praça Manuel Cargaleiro.

Ao longo desse mesmo mês, serão inauguradas três importantes exposições, 
no Centro de Cultura Contemporânea, na Casa Amarela – antigos CTT e no 
Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Neste último será apresentada 
Arte no Feminino: Tapeçarias de Portalegre, uma magnífica panorâmica 
sobre esta arte têxtil, perfeitamente em consonância com a nossa matriz 
identitária, fundada no Bordado de Castelo Branco. No Centro de Cultura 
Contemporânea, uma Retrospectiva da obra de Cristina Rodrigues permitirá 
uma visão de conjunto única desta artista com ateliê em Castelo Branco. 
Na Casa Amarela - Galeria Municipal, situada nos antigos CTT, teremos 
uma exposição dedicada a Nadir Afonso.

Ao longo do mês de Agosto, regressa o Festival Sete Sóis, Sete Luas, com 
dois espectáculos pelos grupos AIWA e Brava 7Luas Band, que nos trazem 
música do norte de África e Cabo Verde, sendo os mesmo realizados na 
alcáçova do castelo e no Monte do Índio.

Esta agenda corresponde também ao período de estreia de espectáculos 
por grupos sedeados no concelho, como é o caso dos Tramédia, Terceira 
Pessoa e Pé de Pano, bem como mais dois concertos pelo João Roiz 
Ensemble e uma apresentação especial dos Norton, na Devesa. Mais uma 
vez, está aqui bem patente a dinâmica cultural de base local, um dos 
principais eixos da nossa estratégia.

Por último, destaque para o concerto pela soprano Maria Hinojosa 
Montenegro com o Ludovice Ensemble, a estreia do grupo de teatro 
Mala Voadora em Castelo Branco, com a premiada peça Moçambique e a 
presença de Salvador Sobral, em dois concertos, nos quais apresentará 
trabalhos distintos.

Luís Correia 



SÁBADO, 16:00 / PRAÇA CENTRAL DO C. COMERCIAL ALEGRO
ENTRADA GRATUITA (ESPETÁCULO PATROCINADO) 

01 JULHO

VÁATÃO TEATRO

BEL’MEQUER

Adaptação de um conto de António Torrado “Bolacha 
Maria” e de um conto tradicional Mexicano com encenação 
de Mª da Luz Lopes.

“Sempre que bem nos queremos ver, há um reflexo a 
descobrir...

Precisamos de aprender se nos vemos numa imagem de 
vaidade ou na certeza de uma verdade.

Por entre portas e janelas semi-abertas, espreitam diversas 
personagens bem atentas,
E na espera de algo acontecer, vários mundos paralelos 
vão decorrer.
De quem é, esta beleza a aparecer?
Será de todos nós, se assim nos for permitido ver!
Entre realidades e números de ilusão, 
Com muito movimento e emoção,
Vamos sempre no fim terminar a sorrir.”

TEATROT



SÁBADOS, 18:00 

01 ’ 08 ’ 15 ’ 22 JULHO

IDEÁRIOS - PROJECTO ARTÍSTICO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
PRODUÇÃO: PÉ DE PANO – PROJECTOS CULTURAIS
PARCERIA COM CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

SÁBADOS CONTADOS

PLURIDISCIPLINARP 4 Sábados. 4 Entardeceres. 4 Contadores de Histórias: 
António Fontinha, Carlos Marques,  Antonella Gillardi e 
Brú Junça. 
SÁBADOS CONTADOS propõe um programa de sessões de 
contos ao entardecer para quatro sábados do mês de Julho 
em diferentes espaços de exterior do centro da cidade de 
Castelo Branco. Cada sessão integra ainda um momento 
de leituras performativas realizado por Sílvia Pinto Ferreira 
e Maria Belo Costa.

01 de Julho | António Fontinha  > Miradouro de São Gens 
08 de Julho | Carlos Marques > Jardim do Paço
15 de Julho | Antonella Gillardi  > Miradouro de São Gens 
22 de Julho | Brú Junça > Parque da Cidade

SÁBADOS CONTADOS desenvolve-se no contexto do 
IDEÁRIOS, um Projecto Artístico de Intervenção Social 
da Pé de Pano-Projectos Culturais, em curso desde Maio 
de 2016, que realiza sessões de leitura performativas ao 
domicílio como meio de combate ao isolamento social.



DE JÉRÔME SALLE

A ODISSEIA

2ª FEIRA, 18:00 E 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €4,00

03 JULHO

CINEMAC Em 1948, Jacques Cousteau (Lambert Wilson), a sua mulher 
(Audrey Tatou) e os dois filhos, vivem num paraíso, uma 
magnífica casa com vista para o Mediterrâneo. Apesar disso, 
Cousteau só consegue pensar em aventuras.

Graças à sua invenção, um tanque de oxigénio indepen-
dente que permite aos mergulhadores respirar debaixo de 
água, Cousteau foi à descoberta de um novo mundo suba-

quático. Agora, tudo o que deseja é explorar esse mesmo 
mundo. Para tal, está disposto a sacrificar tudo o que até 
agora alcançou.

Filme baseado na vida de um dos maiores exploradores, 
cientistas, inventores e documentaristas do século XX, o 
genial Jacques-Yves Cousteau.

M/12



M/12

DE JIM JARMUSCH

PATERSON

Paterson é motorista de autocarro na cidade de Paterson, 
New Jersey. Ele e a cidade partilham o mesmo nome. Todos 
os dias, Paterson segue a mesma rotina, percorre a rota 
diária, observando a cidade à medida que a vê passar 
pelo espelho retrovisor, e ouve fragmentos das conversas 
em redor. Escreve poemas num caderno, passeia Marvin, 
um buldogue inglês, e vai para casa ter com a sua mulher, 
Laura.

Por outro lado, o mundo de Laura está sempre em 
mudança, com novos sonhos a cada dia. Paterson ama 
Laura e ela ama-o também. Ele apoia os projectos de Laura, 
ela impulsiona o talento de Paterson para a poesia.

O filme examina os triunfos e derrotas do quotidiano, 
juntamente com a poesia que se encontra nos mais 
pequenos detalhes.

3ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €4,00

04 JULHO

CINEMAC



5ª FEIRA, 21:30 / IGREJA S. MARIA DO CASTELO
ENTRADA GRATUITA

06 JULHO

SÃO PETERSBURGO/MOSCOVO, DO IMPÉRIO À
UNIÃO SOVIÉTICA

JOÃO ROIZ ENSEMBLE

MÚSICAM M/06 No presente concerto, o João Roiz Ensemble propõe 
um olhar sobre o caminho estético percorrido entre o 
Império Russo e os novos percursos que se trilhavam no 
início do século XX. Para o efeito, não contaremos apenas 
com música de antes e de depois da revolução de 1917, 
mas também com as obras de alguns dos compositores 
que operaram essas transformações, como é o caso de 
Alexandre Glazunov. 

João Mendes e Vasken Fermanian, violinos
João Pedro Delgado, viola de arco
Ricardo Mota, violoncelo

Obras de Borodine, Glazunov, Lyadov, Rimsky-Korsakov 
e Schostakovich.



6ª FEIRA, 21:30 / SÉ CATEDRAL DE CASTELO BRANCO
ENTRADA GRATUITA ATÉ À LOTAÇÃO

07 JULHO

Em 2017 celebra-se dois séculos do início da composição do 
Requiem de Bomtempo, uma das obras-primas da História 
da Música Portuguesa. Para este projecto, a MAAC reuniu um 
conjunto extraordinário de solistas e músicos especializados 
aos quais se associou o Coro Autêntico para a sua estreia 
moderna em Castelo Branco com instrumentos época. 
Bomtempo, cuja família é de origem italiana, estudou em 
Lisboa, e foi cantor na Capela do Paço da Rainha, vindo 
mais tarde a substituir o pai como oboísta na orquestra da 
Corte.  A sua ida para Paris em 1801 corresponde ao início 
de uma assinalável carreira internacional na tripla vertente 

MÚSICAM

DE DOMINGOS BOMTEMPO
PARA PEDROGÃO GRANDE

REQUIEM
de pianista virtuose, compositor e pedagogo. Regressou a 
Portugal em definitivo só cerca de duas décadas mais tarde, 
tendo vivido de perto todas as incidências do Absolutismo 
reinstaurado por D. Miguel e, em seguida, a Guerra Civil. 
Com o triunfo liberal, foi-lhe confiada a direcção da Escola 
de Música do Conservatório Nacional de Lisboa.
FLORES DE MVSICA – Orquestra & CORO AUTÊNTICO Joana 
Seara, soprano solo Carlos Mena / Francesca Ascioti, altos 
solos (em concertos alternados) Marco Alves Dos Santos, 
tenor solo Furio Zanasi, baixo solo  Gonçalo Lourenço, 
direcção coro João Janeiro, direcção musical 

M/06



TAPEÇARIA DE PORTALEGRE
ARTE NO FEMININO

Arte no Feminino: Tapeçaria de Portalegre é uma exposição 
abrangente desta magnífica expressão artística. Nela 
encontraremos tapeçarias de obras de Graça Morais, Maria 
João Franco, Joana Vasconcelos, Sónia Delaunay, Maria Keil, 
Vieira da Silva, Lourdes Castro, Varvara, Sarah Saint John, 

08 JULHO ’ 24 SETEMBRO

EXPOSIÇÃOE

MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JÚNIOR

3º FEIRA A DOMINGO DAS 10:00 ÀS 13:00 - 14:00 ÀS 18:00

Sara Afonso, Maria Velez, Mimi Fogt, C. D’Estienne, Anna C. 
Drysellios e Susanne Dolleche. Esta exposição resulta de 
uma parceria com o Museu de Tapeçaria de Portalegre – Guy 
Fino, com selecção de obras de Vera Fino.





Depois de “Kurt Cobain: there’s no end in us” (2012) e de 
“Inscrição: Juventude” (2014), Ana Gil & Nuno Leão (diretores 
artísticos da Terceira Pessoa) apresentam “Aqui é sempre 
outro lugar” (2017), terceiro espetáculo criado com jovens 
da cidade de Castelo Branco.

“Aqui é sempre outro lugar” é um espetáculo que parte do 
corpo adolescente enquanto território de questionamento 
e de manifestação de um olhar inquieto e transitório. Num 
lugar semelhante a uma rua, com as suas escadarias, as suas 
rampas, as suas paredes, um grupo de jovens confronta-se 

5ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00

13 JULHO

DE ANA GIL E NUNO LEÃO

AQUI É SEMPRE
OUTRO LUGAR

%M/06

consigo próprio e com a realidade que vai percepcionando, 
inscrevendo nesse mesmo espaço (físico e simbólico) gestos 
transformadores. Lugar de experiência e de metamorfoses, 
o corpo é também um espaço.

“Aqui é sempre outro lugar” é o eco que fica depois do 
primeiro embate com as coisas. Aqui pratica-se a arte da 
fuga. Estamos numa estrada para lugar algum. Façam favor 
de entrar.

PLURIDISCIPLINARP



6ª FEIRA, 21:45 / MONTE DO ÍNDIO / ENTRADA GRATUITA

14 JULHO

TEATRO DAS BEIRAS

ILHA DOS ESCRAVOS

Uma ilha, uma tempestade, um naufrágio: ingredientes 
clássicos da viagem utópica. 

Ificrato e Eufrosina, acompanhados dos seus criados, 
Arlequim e Cleanta, naufragam numa ilha que é um refúgio 
de  escravos gregos. Trivelino, governador da ilha, propõe 
aos dois criados que assumam o papel de seus patrões, a 
fim de os corrigir do pecado do orgulho e da vaidade. Em 
suma “um curso de humanidade” com o intuito de os tornar 
sensíveis à dor que infligiram sobre os seus criados. Os 
antigos patrões serão convertidos em escravos com vista ao 

seu arrependimento para assim recuperarem  a liberdade. 
A Ilha dos Escravos não é apenas uma utopia em teatro, 
mas exatamente uma utopia do teatro. 

Tradução: Luís Miguel Cintra | Encenação: Gil Salgueiro Nave | Interpretação: 

Fernando Landeira, Miguel Telmo, Margarida Calaveiras, Roberto Jácome e 

Sílvia Morais |  Cenografia e figurinos: Luís Mouro | Desenho de luz: Fernando 

Sena | Operação de luz e som: Tomás Torres | Produção: Ana Antão  | Fotos: 

Paulo Nuno Silva | Vídeo: Ivo Silva

M/06TEATROT



MÚSICAM

SÁBADO, 22:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €10,00

EXCUSE ME

15/07
SALVADOR SOBRAL



Antes de “Amar pelos Dois”, canção que venceu o 
Festival Eurovisão da Canção de 2017, Salvador Sobral já 
espalhava amor por muitos em alguns palcos nacionais 
e internacionais.

‘Excuse Me’ é o seu disco de estreia e não precisa de pedir 
licença no que toca ao talento musical e performativo. 
Numa viagem que principia no jazz Salvador Sobral 
revela, ao longo deste concerto em que promete explorar 
também as canções do disco, influências da bossa-nova, 
das doces sonoridades da américa latina e uma capacidade 
de interpretação inesperada, única e arrebatadora.



4ª FEIRA, 21:30 - JARDIM DO PAÇO / 22:00 - MUSEU FRANCISCO 
TAVARES PROENÇA JR / ENTRADA GRATUITA ATÉ À LOTAÇÃO

19 JULHO

VIRTUOSO SOLOISTS

MÚSICAM
No ano em que se comemora o 120º aniversário do 
nascimento do compositor português António Fragoso, 
o ensemble Virtuoso Soloists apresenta um programa 
com música do romantismo e pós-romantismo europeu, 
mostrando um pouco de cada compositor que influenciou 
estilística e artisticamente o jovem António Fragoso. António 
Fragoso nasceu na Pocariça, distrito de Coimbra, em 1897 e 
desde muito cedo revelou um grande talento para o piano 
e a composição. Estudou no Porto e em Lisboa, com os 
professores Ernesto Maia, Marcos Garin e Luís de Freitas 
Branco e, após terminar o curso de piano do Conservatório 

OBRAS DE S. RACHMANINOV, A. FRAGOSO,
C. DEBUSSY E R. SCHUMANN

Nacional, com a classificação máxima, foi aceite como 
aluno de Vincent d’Indy, na Schola Cantorum em Paris. 
Infelizmente, o jovem músico faleceu pouco depois, em 
Outubro de 1918, vítima da gripe pneumónica. Apesar 
de ter desenvolvido desde cedo uma linguagem musical 
muito própria, vários compositores europeus deixaram a 
sua marca em António Fragoso. Este programa conduz o 
ouvinte por uma viagem musical pela Europa de meados 
do século XIX a inícios do século XX, mostrando algumas 
das principais correntes musicais em voga, de leste a oeste.



18:00 ÀS 20:00 / CYBERCENTRO CASTELO BRANCO
INSCRIÇÕES – CYBERCENTRO CASTELO BRANCO / €25,00

19 JULHO ’ 30 JULHO

WORKSHOP DE MANIPULAÇÃO 
E TRATAMENTO DE IMAGEM:
PÓS-PRODUÇÃO DE RENDER EM
PHOTOSHOP

PLURIDISCIPLINARP
Pretende-se iniciar o formando nos procedimentos de 
pós-produção de render em photoshop, dando-lhe os 
conhecimentos necessários de tratamento e manipulação 
de imagem. Procura-se estimular o conhecimento de 
técnicas de tratamento e manipulação de imagem que 
lhes permitam evoluir o conhecimento de procedimentos e 
técnicas que são quase universais nas várias especialidades 
do Design. Essas aplicações poderão posteriormente 
ser usadas em imagens de promoção de produtos, 
espaços interior/exterior, marcas gráficas, etc. Conteudos 
pragmáticos: Introdução ao software; Tratamento 

CURSO 20H / FORMADOR – LIONEL LOURO (ESART/IPCB)

de imagens; Manipulação e tratamento de imagens; 
Desconstrução e manipulação de um espaço interior/
exterior; Construção e manipulação de um espaço interior/
exterior; Pós-produção de renders 3D.

Temas a abordar:
Introdução ao software; Tratamento de imagens; Manipulação e tratamento 
de imagens; Desconstrução e manipulação de um espaço interior/exterior; 
Construção e manipulação de um espaço interior/exterior; Pós-produção 
de renders 3D.



III GALA DA FREGUESIA DE 
CASTELO BRANCO
A Gala da Freguesia de Castelo Branco, realiza-se este ano, 
no dia 21 de julho, pela terceira vez. Trata-se de uma noite 
onde a cultura e o glamour estão presentes. 

Nesta edição a homenagem da autarquia vai para o Orfeão 
de Castelo Branco e para a Orquestra Típica Albicastrense 
– que vão ser galardoadas com a Medalha de Mérito Grau 
Ouro. Para além desta homenagem, estas duas entidades 
culturais albicastrenses terão uma breve atuação, que 
constituirá um momento de novidade.
Pela primeira vez na nossa cidade, o artista Paulo Amen 
atuará e mostrará os seus temas musicais, que começam 
a soar nas rádios nacionais.

Após a Sessão Solene, acontecerá o momento de afirmação 
da canção nacional – o fado. Uma homenagem oficial a 
Amália Rodrigues que irá, com toda a certeza, surpreender 
pela qualidade dos fadistas e instrumentistas e ainda pelo 
formato do espetáculo.

Obviamente este será um espetáculo a não perder!

6ª FEIRA, 21:00 / CINE-TEATRO AVENIDA
ENTRADA GRATUITA COM BILHETE

21 JULHO

MÚSICAM



SÁBADO, 16:30 / QUINTA DA FONTE NOVA / €10,00

22 JULHO

A Associação Sintonizados tem orgulho em a apresentar a 
2ª edição do festival Sintonias, um festival de verão que se 
realizará em Castelo Branco. O que motivou a associação 
a levar o projeto avante é a falta deste tipo de eventos em 
Castelo Branco. Eventos em que as famílias passem um 
dia juntos, num espaço agradável na cidade e que tenha 
animação para todos ao longo de todo o dia. O Sintonias 
compromete-se a dar isso aos Albicastrense e visitantes. 
Com um cartaz sólido que pretende expor músicos de 
qualidade que geralmente não são conhecidos pelo 
público, o Sintonias irá trazer música para todas as idades 
e gerações de modo a conseguir tirar toda a família de 
casa e agradar os gostos de todos. Assim, dia 22 de Julho, 
convidamos todos a virem até à Quinta da Fonte Nova para 
passar um dia de convívio e boa música.

PROGRAMA:
The Theables (banda de covers dos Beatles), Edu Miranda 
Trio, Sintonizados, Valeria Carvalho, Sons da Beiroa, Trotto 
Saltarello, Clara e as Gemas, Tiago Silva 

FESTIVAL SINTONIAS
ASSOCIAÇÃO SINTONIZADOS

MÚSICAM



A exposição de Nadir Afonso, assinala o regresso da sua obra 
a Castelo Branco, através de núcleos que iluminam algumas 
das fases da sua produção artística. Esta exposição foi 
preparada em colaboração com Laura Afonso e a Fundação 
Nadir Afonso.

22 JULHO ’ 17 SETEMBRO

NADIR AFONSO

PLURIDISCIPLINARP

CASA AMARELA – GALERIA MUNICIPAL (ANTIGOS CTT) 

3ª FEIRA A DOMINGO, 14:00 ÀS 19:00  

ACEITAM-SE MARCAÇÕES PARA GRUPOS NA PARTE DA MANHÃ DAS 10:00 - 13:00



5ª FEIRA, 15:00 E 18:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €4,00

27 JULHO

Após a morte súbita da mãe, Courgette faz amizade com 
Raymond, um amável agente da polícia, que acompanha 
Courgette até à sua nova casa, cheia de outros órfãos da 
sua idade.

De início, Courgette luta para encontrar o seu lugar neste 
ambiente estranho, às vezes hostil. No entanto, com a 
ajuda de Raymond e de novos amigos, Courgette aprende 
finalmente a confiar, a encontrar o verdadeiro amor e, 
finalmente, uma nova família.

A MINHA VIDA
DE COURGETTE
DE CLAUDE BARRAS

 Vozes Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, 
Michel Vuillermoz, Raul Ribera, Estelle Hennard, Elliot 
Sanchez, Lou Wick, Will Forte, Nick Offerman, Ellen Page, 
Amy Sedaris

CINEMAC M/06



Qualquer alma que devote o mínimo de atenção às mo-
vimentações jazzísticas portuguesas da última década e 
meia sabe que, quando se fala de guitarristas, há um nome 
que se destaca acima de qualquer suspeita: André Fernan-
des. Exímio instrumentista e dotadíssimo compositor, já 
tocou com uma miríade de enormes jazzmen nacionais e 
estrangeiros que lhe elogiam a originalidade (Lee Konitz, 
Mário Laginha, Maria João, Bernardo Sassetti, David Bin-
ney entre outros), a vitalidade e a versatilidade artística. 
Incansável obreiro do jazz local - não apenas como músico, 
mas também como mentor da editora Tone Of A Pitch -, 
André Fernandes tem um novo grupo, depois de “Dream 
Keeper”, projecto internacional que mereceu as melhores 
críticas dentro e fora de portas. “Centauri” junta Fernandes 
a dois dos mais talentosos e jovens saxofonistas ibéricos, 
Diego Alonso e João Mortágua, e a  uma das mais jovens 
e requisitadas secções rítmicas nacionais em Francisco 
Brito e João Pereira.

“Os meus concertos a solo são, maioritariamente, 
improvisados, o que significa, compostos e interpretados 
no mesmo tempo e lugar. 

A improvisação pode, paradoxalmente, ter origem em 
diferentes fontes. A maior e mais desejável é “nada”. Mas 
como o “nada”, às vezes, não está disponivel, o processo 
tem de assentar em memórias, canções, esperiências de 
vida, quadros e poemas, às vezes encondidos dentro do 
piano, como uma oração secreta.”

João Paulo

6ª FEIRA, 22:45 / PRAÇA MANUEL CARGALEIRO / ENTRADA GRATUITA6ª FEIRA, 21:45 / PRAÇA MANUEL CARGALEIRO / ENTRADA GRATUITA

28 JULHO28 JULHO

ANDRÉ FERNANDES – CENTAURIJOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA
NOITES AZULADAS NO CARGALEIRO NOITES AZULADAS NO CARGALEIRO

MÚSICAMÚSICA

NO CARGALEIRO



Liderado por Paulo Gomes, MAP é um quarteto dedicado 
à interpretação de música original, de influência jazzística, 
escrita pelos membros do grupo. Estreou-se no Festival 
Porta-Jazz em Dezembro 2012. O seu primeiro CD - The 
Zombie Wolf Playn’ The Blues On A Monday Morning - foi 
editado em 2014. Este disco foi apresentado em muitos 
concertos em Portugal, e duas séries de concertos em 
França; em Fevereiro e em Agosto de 2015. Em Outubro de 
2015 publicaram o segundo CD - Circo Voador. Em Março 
de 2017 publicaram o terceiro CD – Guerra e Paz.

Paulo Gomes - Piano
Miguel Moreira - Guitarra
Miguel Ângelo - Contrabaixo
Acácio Salero - Bateria

O Quarteto Mário Santos(QMS)surge em 2009 com o 
projecto Bloco A4, dando continuidade à interpretação de 
temas do seu bloco de notas, o qual tem vindo a ser escrito 
desde 1996. Nesse mesmo ano, 2009, é editado o primeiro 
disco de Mário Santos, como resultado do Quinteto que até 
então liderou – “Encomenda”. Do quarteto tradicional de 
jazz com a guitarra como instrumento harmónico, Mário 
Santos procura uma sonoridade própria e inovadora. Em 
2013 com o disco “Nuvem” a sonoridade do QMS faz-se 
ouvir.

Em 2016 convida mais um elemento para o seu grupo e 
desenvolve agora temas com a formação de quinteto que 
farão parte do seu proximo CD.
Mário Santos, saxofones

Ricardo Formoso, trompete; José M. Moreira, guitarra
Filipe Louro, contrabaixo; José P. Marrucho, bateria

SÁBADO, 22:45 / PRAÇA MANUEL CARGALEIRO / ENTRADA GRATUITASÁBADO, 21:45 / PRAÇA MANUEL CARGALEIRO / ENTRADA GRATUITA

29 JULHO29 JULHO

MAPMÁRIO SANTOS QUINTETO
NOITES AZULADAS NO CARGALEIRO NOITES AZULADAS NO CARGALEIRO

MÚSICA MÚSICA



PORTEFÓLIOP

ANTÓNIO VERÍSSIMO
Fotografar a terra onde se nasceu é para muitos 
apaixonados pela fotografia, uma coisa menor e 
desinteressante.

Para este albicastrense que recolhe imagens de Castelo 
Branco desde a década de oitenta do passado século, 
sempre que agasalha imagens da terra onde nasceu, é 
como se recolhesse um abraço fraterno e infindável.     
                 
Sempre que regresso a um qualquer lugar da terra 
albicastrense que já fotografei muitas vezes, procuro ser 
inspirado pela orientação da luz e da sombra, de forma 
a conseguir captar uma imagem distinta das recolhidas 
anteriormente.         

Os motivos que nos podem levar a fotografar a terra onde 
nascemos, podem ser vários, todavia, como apaixonante 
das antigas imagens de Castelo Branco, não posso deixar 
de aqui expor o seguinte:

Fotografar a terra querida
é preservar memórias, para
gerações vindouras.

António Veríssimo









DIA 28 - ESCALOS DE CIMA 
DIA 29 - LOUSA

28 ’ 29 JULHO

POR TERRAS DE XISTO 
E GRANITO

MÚSICAM

Por Terras de Xisto e Granito vai até Escalos de Cima e Lousa, 
tendo Valéria Carvalho como solista. Esta jovem cantora, que 
se tem notabilizado sobretudo pela interpretação de fado, vai 
ser acompanhada nos Escalos de Cima por Hermenegildo 
Duarte e no dia seguinte, à guitarra portuguesa e guitarra.

Continua assim o programa de difusão das artes do 
espectáculo do Município, nas freguesias do concelho, o qual 
utiliza predominantemente grupos residentes.



05 AGOSTO
O grupo Aywa encontra o seu lugar no cenário da música 
de fusão contemporânea. O renascimento dos códigos 
d a música tradicional do Maghreb e a combinação dos 
ritmos dos Balcãs, Hindustani, Rai e Gnawa com a música 
moderna amplificada cria uma energia forte de festa e de 

AYWA

SÁBADO, 21:45 / ALCAÇOVA DO CASTELO / ENTRADA GRATUITA

encontro. Uma viagem através das culturas que permite 
a banda de adquirir a sua própria originalidade, estilo 
e espírito rebelde: é uma melodia para o corpo e alma 
juntos. O espírito de partilha e de diversidade que define 
esta abordagem musical e multi-étnica do grupo se reflete 
na ligação com o seu público numa transe e numa viagem 
meditativa irresistível. A mensagem é de esperança, é um 
apelo para fazer parte da comunidade além das divisões 
entre gerações.

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

MÚSICAM



16 AGOSTO

BRAVA 7LUAS BAND

4º FEIRA, 21:45 / MONTE DO ÍNDIO / ENTRADA GRATUITA

MÚSICAM

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas conta 
com a participação de 5 prestigiados músicos da ilha da 
Brava. O repertório do grupo defende a tradição musical 
da ilha das flores, conhecida pelas mornas e pela poesia 
de Eugénio Tavares, utilizando o crioulo, que confere aos 

temas uma emoção especial. Os 5 músicos, a cantora 
Rosa Borges, Carlos Lobo no cavaquinho, Zeca Barbosa 
na bateria, Zé Duarte na guitarra, Isaque Delgado no baixo, 
foram dirigidos musicalmente pelos mestres Efren Lopes 
(Valencia) e Sofia Neide (Portugal). O repertório da Brava 
7Luas Band harmoniza músicas tradicionais, composições 
originais e novos arranjos inspirados na cultura da ilha 
da Brava.



3º FEIRA, 21:45 / PARQUE DA CIDADE / ENTRADA GRATUITA

22 AGOSTO 

O rei viaja. Madrid, Trujillo, Mérida, Badajoz, Elvas, Estremoz, 
Évora, Montemor, Almada, Belém e Lisboa. Já todos zom- 
bavam desta pretensa travessia, quando se aperceberam 
que, desta feita, era mesmo intenção consumada. Desde 
a sua coroação, duas décadas antes, não passara da 
promessa. Mas agora ei-lo às portas de Lisboa, aguardando 
a sua triunfal entrada. A antiga capital, outrora centro da 
civi- lização ocidental, está ainda atrasada para a sua 
recepção, está a engalanar-se como nunca, qual amante 
que tudo joga para seduzir e conquistar. Não é fácil segurar 
o Senhor do Mundo. Rei de Espanha, de Portugal e dos 
Algarves daquém e dalém-mar em África, de Nápoles e da 
Sicília. Filipe de seu nome, como nome de uma dinastia. 
Filipe o terceiro mas também o segundo. Aquele que se 
desviou das promessas do pai, e enfraquecera um Portugal 
outrora jurado como território preservado na sua influência 
e autonomia. Como será agora, no ano da graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de 1619? Há que receber e convencer 
o Rei, o Rei fará a sua entrada... e é nesta mesma entrada 
que se faz irromper uma surpreendente história de capa 
e espada de fazer cortar a respiração!

A ENTRADA DO REI

M/12

ESTE ESTAÇÃO TEATRAL

TEATROT



EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL
ZENOVIVY KLYNKO

Nasceu em 1951, na Ucrânia.
A residir em Portugal desde 2000, obteve em 2004 uma 
Menção Honrosa no concurso de pintura e escultura da 
Académie Européenne dés Arts.
Realizou exposições individuais em Lisboa, Almada, Castelo 
Branco, Sintra, Lagos Portalegre,…tendo participado 
também em inúmeras exposições coletivas. 
A convite do embaixador da Ucrânia em Portugal, expôs 
no Centro Cultural da Ucrânia, em Lisboa.

02 SETEMBRO ’ 30 SETEMBRO

EXPOSIÇÃOE

SALA DA NORA - CINE-TEATRO AVENIDA
INAUGURAÇÃO: 17:00 / ENTRADA GRATUITA 

3ª FEIRA A DOMINGO, 14:00 ÀS 19:00  

ACEITAM-SE MARCAÇÕES PARA GRUPOS NA PARTE DA MANHÃ DAS 10:00 - 13:00

Foi seleccionado para o projecto “Artistas em Residência” 
da Câmara Municipal de Idanha –a-Nova.
Em 2009, participou na Bienal de Arte do Avante.
Em 2013 foi convidado para participar no Encontro 
Internacional de Aguarelistas, realizado em Portugal.
A  sua pintura percorre temáticas var iadas, 
predominantemente na técnica de aguarela, apresentando 
no entanto, trabalhos realizados noutras técnicas.
Tem obras adquiridas por entidades oficiais e por 
coleccionadores privados, em Portugal e no estrangeiro.



08 ’ 09 ’ 1O SETEMBRO
Num mundo em que “tragédia” é a palavra de ordem, este 
grande elenco, encabeçado por Tânia Bento, João Artur 
Santos, Tiago Monteiro, Ana Mota e Catarina Reino, propõe 
a “comédia” como uma alternativa à crise do dia-a-dia.
Nesta grande Revista à Portuguesa, com produção 
da Companhia de Teatro Tramédia, que conta com a 

(H)Á CONQUISTA 
DA REVISTA

6ª FEIRA E SÁBADO, 21:30 - DOMINGO, 17:30
CINE-TEATRO AVENIDA / ENTRADA GRATUITA COM BILHETE

participação da Orquestra do Conservatório Regional de 
Castelo Branco, Coro In Mezzo, Estudantina Académica, Os 
Chibatas, Escola de Dança Silvina Candeias e Associaçaõ 
de Ginástica Albigym, os albicastrenses poderão viajar para 
um mundo de espetáculo, muita música, dança, plumas, 
purpurinas e muito humor.

TRAMÉDIA

TEATROT



MÚSICAM

SÁBADO, 22:00 / DEVESA / ENTRADA LIVRE

15 ANOS

09/09
NORTON



Em Maio de 2002, quando se juntaram e começaram a surgir 
as primeiras canções, jamais imaginavam que quinze anos 
depois ainda estariam juntos a fazer música. Muito menos 
que esta os levasse a viajar pelo mundo, de Castelo Branco 
a Tóquio, passando por Berlim, Paris, Barcelona...

Os Norton não gostam muito de olhar para trás, são uma 
banda com os olhos sempre postos no presente e no futuro. 
Mas contados quinze anos, dezenas de canções, centenas 
de histórias e milhares de quilómetros, tinha que haver 
um dia de comemoração com a cidade que os viu nascer. 
Mais do que celebrar o passado, será um espectáculo de 
braços abertos para o futuro e para tudo o que com ele 
virá: um novo disco, novas viagens e muitas outras histórias 
para contar.

Fotografia: Ai Yamada



No concerto de 9 de Setembro, o João Roiz Ensemble 
percorrerá os diálogos musicais, as nostalgias mútuas, 
os desencontros, as cumplicidades e as histórias íntimas 
de um complexo trio de compositores unidos entre si por 
fortes ligações afectivas - umas mais platónicas do que 
outras… - que marcaram indelevelmente o século XIX. 

SÁBADO, 18:00 / CONSERVATÓRIO REGIONAL DE C. BRANCO
ENTRADA GRATUITA

09 SETEMBRO

JOÃO ROIZ ENSEMBLE 
E LUÍSA TENDER
DUSSELDORF, 1856: CLARA, ROBERT E JOHANNES

Luísa Tender, piano
João Mendes, violino
João Delgado, viola de arco
Ricardo Mota, violoncelo
Pedro Ladeira, clarinete

Trios com piano de Robert Schumann, Clara Schumann e 
Johannes Brahms

MÚSICAM



6ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00

15 SETEMBRO

MOÇAMBIQUE
MALA VOADORA

TEATROT

Jorge Andrade nasceu em Moçambique e veio para Portugal 
com 4 anos, mas em Moçambique (o espetáculo) constrói 
uma biografia como se tivesse lá ficado. Para tornar credível 
esta história de vida, impusemo-la à História do país. Jorge 
Andrade faz agora parte da História de Moçambique.

Texto e direção Jorge Andrade . com Bruno Huca, Isabél 
Zuaa, Jani Zhao, Jorge Andrade, Matamba Joaquim, Tânia 
Alves, Welket Bungué . cenografia José Capela . figurinos 
José Capela com execução de Aldina Jesus . vídeo ANIMA 
e Bruno Canas . banda sonora Rui Lima e Sérgio Martins . 
luz Rui Monteiro . coreografia Bruno Huca.

M/16





SÁBADO, 21:30
CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA CB / €8,00

MÚSICAM

16/09

MARIA HINOJOSA 
E LUVOVICE ENSEMBLE

Maria Hinojosa Montenegro e o Ludovice Ensemble 
apresentam-se no auditório do Centro de Cultura 
Contemporânea, num concerto intitulado Dolorosa 
aprehensión. Música de Câmara em Lisboa na primeira 
metade do século XVIII. Serão interpretadas obras de 
Emanuele d’Astorga, José António Carlos de Seixas, Giovanni 
Giorgi e Lodovico Filippo Laurenti, entre outros.

María Hinojosa Montenegro, soprano
Fernando Miguel Jalôto, cravo & direcção
Diana Vinagre, violoncelo
Manuel Minguillón, guitarra & teorba

DOLOROSA APREHENSIÓN



DOMINGO, 18:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €10,00

17 SETEMBRO

Alexander Search é um dos muitos heterónimos ingleses de 
Fernando Pessoa, e dá agora nome a uma nova banda de 
rock eletrónico com influências indie-pop, cujas canções 
têm por base os poemas assinados por este heterónimo 
Pessoano que passou a adolescência em África do Sul.
A responsabilidade do projecto, que tem estreia marcada 
para dia 13 de Julho no Palco EDP do SuperBock SuperRock, 
é do pianista Júlio Resende, líder da banda e compositor 
das canções sobre os poemas de Alexander Search.
Inspirado pelo universo da heteronímia Pessoana, Júlio 

ALEXANDER SEARCH
JÚLIO RESENDE/SALVADOR SOBRAL

Resende envolve o universo da banda numa ficção e assume 
também ele um heterónimo - Augustus Search - desafio 
alargado aos restantes elementos do conjunto.
Salvador Sobral é Benjamin Cymbra e dá voz às canções 
da autoria de Resende ou melhor, de Augustus Search. 
O guitarrista Daniel Neto assume o papel de Marvel K., 
cabendo a André Nascimento a personagem de Sgt. William 
Byng na vertente eletrónica. A bateria e percussão ficará a 
cargo do talentoso baterista de jazz Joel Silva, encarnando 
o misterioso Mr. Tagus.

MÚSICAM



SÁBADO, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA
ENTRADA GRATUITA COM BILHETE

23 SETEMBRO 

TRANSGREDIR II

27 ’ 28 MAIO

PLURIDISCIPLINARP

PÉ DE PANO

TRANSGREDIR II é uma performance construída em regime 
de co-criação no âmbito do LAB’S PÉ-Laboratório de Criação 
e Formação Artística para Adultos, com direção de Sílvia 
Pinto Ferreira. Partimos de uma pesquisa performativa 
dirigida por conceitos relativos ao ultrapassar, exceder, 
resistir para superar limites internos e externos. Neste 
processo, arriscamos convocar diferentes linguagens 
artísticas procurando - de forma algo insolente - diluir 
fronteiras. Esta performance poderá ser - talvez - não mais 
que uma tentativa vã de que ELA, a TRANSGRESSÃO, perdure 
um pouco mais do que apenas alguns instantes. O projecto 
de continuidade TRANSGREDIR (2016-2017) iniciou-se 
em Outubro de 2016 no âmbito do programa Castelo de 
Artes, com a residência artística entre Maria Belo Costa e 
Carlos Zíngaro nas Tojeiras. Tem como objetivo provocar 
encontros entre elementos da Pé de Pano e outros artistas, 
para que, num desafio mútuo construam novos olhares 
sobre a realidade e os processos criativos, tendo como 
ponto de partida a TRANSGRESSÃO.

Direcção Artística: Sílvia Pinto Ferreira, Assistência de Direcção: Maria Belo 
Costa, Co-criação e Interpretação: Ana Sofia Baptista, Ana Teixeira, Lurdes Pina, 
Maria Belo Costa, Raquel Fradique, Rita Boavida, Rosa Silva, Sandra Beringuilho
Concepção Sonora: Defski, Produção: Pé de Pano – Projectos Culturais
Financiamento: Câmara Municipal de Castelo Branco



27 SETEMBRO

MARIA ZAMBRANO
4ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00 

Karlik Dança Teatro, no seu 25º aniversário, presta a sua 
homenagem a Maria Zambrano, filósofa espanhola, quando 
passam 25 anos sobre a sua morte. Após quase meio século 
de exílio, Espanha reconheceu a figura de Maria Zambrano, 
dando-lhe o Prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação 
e Humanidades, em 1981, e em 1988, foi a primeira mulher 
a receber o prémio Miguel Cervantes de Literatura.

Este espectáculo homenageia Maria Zambrano como 
mulher, pensadora, criadora através da palavra dançante, 
da imagem, da metáfora e do símbolo, tocando o seu 
pensamento poético, a emergência do logos feminino, o 
desenvolvimento dos elementos essenciais do ser humano, 
da transculturalidade e da universalidade.

Maria Zambrano levar-nos-á às entranhas do pensamento, 
da vontade e do amor para compreender que só um novo 
homem pode criar uma nova sociedade, transformando a 
vida numa verdadeira obra de arte.

KARLIK DANÇA TEATRO

TEATROT



TEATROT

6ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / ENTRADA GRATUITA

29 SETEMBRO

Comemoração: 
 — 35 anos do Sindicato dos Professores da Região Centro 
(SPRC/FENPROF): 1982-2017: Com os Professores, a 
construir Futuro 
— Dia Mundial do Professor (5 de outubro) 

GEFAC: As diversas manifestações da cultura popular 
constituem, por excelência, o momento em que um povo 
fala lealmente de si, o momento onde um povo se revela 
na sua própria maneira de ser.
Enraizado nesta consciência, o Grupo de Etnografia e 
Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC) é fundado como 
Organismo Autónomo da Associação Académica de Coimbra 
(AAC) em 1966.
Desde a fundação tem vindo a desenvolver um exaustivo 
trabalho de recolha, tratamento e divulgação do património 
imaterial português. A sua atividade tem-se desdobrado 
em diversas vertentes: recolha e pesquisa, tratamento e 
divulgação das manifestações tradicionais, formação, e 
conceção de espetáculos originais.

SINDICATO
DOS PROFESSORES
GRUPO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE DA ACADEMIA DE COIMBRA



Em Maio de 2013, cinco amigos com gosto pela música 
juntavam-se para uma pequena atuação num Sarau de 
Gala no TAGV, em Coimbra. Estava assim realizada a primeira 
reunião d’Os Quatro e Meia.
Atualmente com seis elementos – João Cristóvão Rodrigues 
(violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro 
Figueiredo (Percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), 
Rui Marques (contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz), 
Os Quatro e Meia procuram, de uma forma descontraída 



SÁBADO, 21:30 
CINE-TEATRO AVENIDA 
€10,00

MÚSICAM

30/09

Com passagem já confirmada pela Casa da Música, no Porto, 
a digressão irá percorrer o país, dando a conhecer algumas 
das músicas que estão a ser concluídas em estúdio e que 
farão parte do disco de apresentação da banda, assim como 
os originais que os têm acompanhado ao vivo desde a sua 
formação, e as versões de grandes músicas portuguesas, 
com um cunho bastante pessoal e que tanto caracterizam 
Os Quatro e Meia.

OS QUATRO E MEIA
P’RA FRENTE É QUE É LISBOA

e bem-disposta, conferir novos olhares e sonoridades na 
composição de canções feitas na língua de Camões.
Como afirmam os próprios, “todos os dias são dias bons, 
simplesmente, uns dão mais trabalho para o ser do que 
outros”. Com base nesta ideologia, a banda apropriou-se 
de uma expressão recorrente do nosso quotidiano, “P’ra 
Frente é Que É Lisboa”, para criar a sua primeira composição, 
e assim batizar o seu single de apresentação e a digressão, 
com início em Setembro deste ano.
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Fotografar as aves das nossas terras e registar momentos 
e espécies é da maior utilidade para a conservação da 
natureza e para abrir trilhos a um caminho que tarda em 
começar aqui: a biodiversidade e a avifauna, em particular, 
são das maiores riquezas da beira baixa, verdadeiras 
oportunidades para estes territórios de baixa densidade 
populacional. Incentivar o gosto pela ornitologia e 
apresentar uma parte do rico portfólio de aves da beira 
baixa é o objetivo do autor. Por isso, a escolha destas 
fotos é fundada mais em critérios de divulgação do que 
nos aspetos estéticos e técnicos da fotografia. Enfim, uma 

CENTRO CULTURAL DE ALCAINS - MUSEU DO CANTEIRO 

VISITAS: 9:30 E 11:00 - 14:30 E 16:00 MARCAÇÕES NO MUSEU DO CANTEIRO

21 MARÇO ’ 10 SETEMBRO

EXPOSIÇÃOE

AVES DA BEIRA BAIXA
AVES DA NOSSA TERRA

opção pessoal. De quem gosta de aves. De as mostrar. De 
quem, com prazer, ajuda a conhecer o maravilhoso mundo 
das aves.

José Joaquim Gonçalves Antunes faz fotografia de 
natureza, particularmente de aves, influenciado pela 
riqueza e variedade da avifauna da Beira Interior. Sócio 
de várias organizações de ornitologia e estudo das aves, 
faz consultoria nas áreas do Birdwatching e BirdNature. 
Exposições individuais e coletivas. Tem fotos premiadas 
e publicadas em revistas e livros nacionais e estrangeiros.

JOAQUIM ANTUNES



As feiras e mercados “à moda antiga” para além de serem 
eventos de grande animação e pluralismo, acabam por 
ter uma importante vertente cultural, constituindo-se em 
excelentes formas de dar a conhecer ao público residente e 
visitante, hábitos e costumes caraterísticos da Idade Média.
Paralelamente permitem, também, promover os produtos 
locais e atrair visitantes, incentivando o turismo, sobretudo 
o interno. 

CENTRO CULTURAL DE ALCAINS - MUSEU DO CANTEIRO 

VISITAS: 9:30 E 11:00 - 14:30 E 16:00 MARCAÇÕES NO MUSEU DO CANTEIRO

24 JUNHO ’ 10 SETEMBRO

EXPOSIÇÃOE

À MODA ANTIGA

Fixar esses momentos é o que tentei traduzir através deste 
conjunto fotográfico de uma das muitas feiras que se fazem 
ao longo do país e dando coerência à forma do evento, foi 
retratado também “à antiga”, isto é, usando filme a preto 
e branco e métodos de revelação e impressão manuais, 
como nos chamados “velhos tempos”, tarefas que efectuo.

CASIMIRO MADAÍL



Mais um final de Aulas aí à porta e mais umas Oficinas de 
Verão no Museu do Canteiro recheadas de muita diver-
são, criatividade, jogos, visitas e claro, piscina.

As Oficinas de Verão decorrerão de 27 a 30 de junho e de 
4 a 7 de julho.

Dos 6 aos 12 anos. Inscrições e + informações através do 
272900220.  As inscrições são limitadas!

MUSEU DO CANTEIRO, 10H00-12H30|14H30-17H00

04 ’ 05 ’ 06 E 07 JULHO

OFICINAS DE VERÃO

PLURIDISCIPLINARP



Cultura Vibra 
O Cultura Vibra Castelo Branco já tem a funcionar o seu 
sítio em linha, nos endereços www.culturavibra.org ou 
www.culturavibra.com nos quais poderá encontrar toda 
a actualização relativamente às informações de agenda.

Para se manter ao corrente da nossa programação e de 
outras novidades, pode subscrever a nossa Newsletter, 
bastando para tal enviar uma mensagem de e-mail 
para culturavibra@gmail.com, colocando no assunto 
Subscrever Newsletter, ou subscrevendo a mesma em 
www.culturavibra.com.

Torne-se Fã do Cultura Vibra no Facebook e comente 
os nossos espectáculos. Siga-nos no Twitter, em www.
twittercom/culturavibra  e aceda ao nosso blogue, no 
endereço www.cultura-vibra.blogspot.com

Se desejar receber a nossa Agenda em sua casa, por 
correio postal, envie-nos um e-mail com os seus dados: 
nome e endereço postal.

Sempre que nos quiser enviar sugestões, críticas ou 
comentários, use o nosso endereço culturavibra@gmail.
com. Obterá sempre uma resposta.

A bilheteira do Cine-Teatro Avenida tem à disposição 
do público, um terminal de pagamento MULTIBANCO, 
para seu maior conforto, na compra dos bilhetes para os 
nossos espectáculos.

Já é possível comprar bilhetes comodamente a partir 
de computador, tablet ou telemóvel, acedendo à nossa 
página no endereço www.culturavibra.com.

A nossa bilheteira em linha é segura e funciona 24 horas 
por dia (excepto em caso de anomalia nos servidores).

INFORMAÇÕESINFO
Cine-Teatro Avenida 
700 Lugares

Horário de bilheteira: 
Terça-feira a Sábado: 14h00 – 19h00 
Dia de espectáculos (Excepto domingo e 2ª feira):  
14h00 – 19h00 e das 20h30 até ao início do espectáculo.

Dia de espectáculos: bilheteira (também) aberta uma 
hora antes dos mesmos. 

Os espectáculos começam à hora marcada.

Tel. 272 349 560 – bilheteira.ctavenida@gmail.com

Reservas 
As reservas têm a validade de 15 dias e até 1 semana 
antes dos espectáculos. Podem ser efectuadas via 
telefone, e-mail (bilheteira.ctavenida@gmail.com) ou 
directamente na bilheteira do Cine-Teatro Avenida.

Condições de Acesso 
Não é permitida a entrada na sala após o início das 
sessões, nos espectáculos de declamação, ópera, 
bailado, e nos concertos de música clássica, salvo 
indicação dos assistentes de sala. O Cine-Teatro possui 
acessos para pessoas portadoras de deficiência.

É proibida a recolha e gravação de imagem ou som, 
salvo se previamente autorizadas pela Direcção e todos 
os aparelhos que possam emitir sinais sonoros devem 
ser desligados ou silenciados. 

Ao abrigo da Lei Nr. 37/2007, de 14 de Agosto, é proibido 
fumar nas Salas, Auditórios, Foyers, Galeria de Arte, Café 
Concerto e Parque de Estacionamento. 

É proibido comer e/ou beber no auditório do  
Cine-Teatro Avenida e do Centro Cultural de Alcains.

Adicionalmente e para garantir que os espectadores 
podem fruir adequadamente os espectáculos de Dança, 
Teatro, Música Erudita e Contemporânea, a utilização 
de telemóveis, tablets e outros aparelhos similares é 
interdita, na sala.



CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÂNEA DE
CASTELO BRANCO
Campo Mártires da Pátria
6000 – 097  Castelo Branco
Contacto- 272 348 170

MUSEU CARGALEIRO
Rua dos Cavaleiros, nº 23
6000-189 Castelo Branco  
Contacto – 272 337 394 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Campo Mártires da Pátria 
6000 – 097 Castelo Branco
Contacto – 272 340 600

CYBERCENTRO 
Campo Mártires da Pátria
6000 – 097 Castelo Branco
Contacto – 272 348 790

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL
Quelha da Bela Vista
6000 – 127 Castelo Branco
Contacto – 272 346 068

CONTACTOSC

JARDIM DO PAÇO EPISCOPAL
Rua Bartolomeu da Costa
6000-773 Castelo Branco

NÚCLEO ETNOGRÁFICO DA LOUSA
Largo do Chafariz
6005-232 Castelo Branco
Contacto – 967 125 030

MUSEU FRANCISCO TAVARES 
PROENÇA JÚNIOR
Largo José Lopes Dias
6000-462 Castelo Branco
Contacto – 272 344 277 

CASA DA MEMÓRIA DA PRESENÇA 
JUDAICA EM CASTELO BRANCO
Rua das Olarias Nº43
6000-176 Castelo Branco 
Contacto – 272 323 033

MUSEU DO CANTEIRO 
Rua das Fontainhas, nº 1
6005 - 057 Alcains
Contacto – 272 900 220

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS
Rua João de Deus nº 15
6005 Alcains

Passatempos 
Os bilhetes de passatempos deverão obrigatoriamente 
ser levantados até meia hora antes do início do 
espectáculo. Caso isso não aconteça, os mesmos 
poderão ser disponibilizados ao público, para venda. 

Descontos 
Quando vir este ícone significa que há descontos 
disponíveis. Por favor verifique as nossas promoções. 
Bilhete família: na compra de bilhete para 4 elementos 
do agregado familiar directo (pai, mãe e dois filhos) um 
bilhete é oferta.

Promoções 
Na compra de bilhete para 3 filmes, nós oferecemos um 
bilhete para uma outra sessão do mês. Neste trimestre 
teremos apenas projecções em Julho (3 filmes) e 
Setembro.

Os alunos de Conservatórios, Academias e da Escola 
Superior de Artes Aplicadas na compra de um bilhete, 
têm direito a outro gratuito, no seguinte espectáculo: 
Maria Hinojosa Montenegro e Ludovice Ensemble (16 de 
Setembro)




