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Após oito anos de edição trimestral ininterrupta, a agenda municipal 
Cultura Vibra chega à sua edição número 33, com o histórico Patxi Andión 
na sua capa. O cantor galego disse recentemente que “a minha relação 
com Portugal, a música e a língua portuguesas é de absoluto amor e uma 
paixão, que existe desde a década de 1960”. Este é um dos destaques da 
edição que marca o Outono, mas há, como é habitual, muitos motivos de 
interesse, para os mais diversos públicos.

Logo no início de Outubro, um filme produzido por um jovem realizador 
empreendedor, que se encontra no Centro de Empresas Inovadoras 
e o concerto pela banda Jaspe, um colectivo baseado no concelho. 
Metamorfose é a exposição de Raquel Fradique, jovem artista plástica 
nascida em Castelo Branco, que estará patente na Sala da Nora e substancia, 
mais uma vez, a aposta em artistas da nossa região. Também no mesmo 
espaço, uma exposição de fotografia de António Costa, vai levar-nos ao 
centro da memória da fábrica Metalúrgica, um espaço industrial que está 
a ser intervencionado pela autarquia. A Mesma Saudade é o projecto 
dedicado a João Roiz de Castelo Branco, da autoria de Custódio Castelo, 
com a participação de Ana Paula Gonçalves e Miguel Carvalhinho, entre 
outros, com o lançamento de CD e concerto tendo o poeta nascido na 
cidade como centro temático.

Destaque também para a exposição de Francisco Simões, com curadoria de 
Maria João Fernandes, que terá lugar na Casa Amarela, situada no antigo 
edifício dos CTT e para a exposição Retrospectiva, de Cristina Rodrigues, 
com curadoria de Tara Aghdashloo, que se encontra patente no Centro de 
Cultura Contemporânea de Castelo Branco, até 10 de Dezembro.

No plano das artes performativas, muitas propostas para todos os gostos, 
com Moonspell, Bizarra Locomotiva, Embarcação do Inferno, peça de Gil 
Vicente, o regresso de Wallace Oliveira Trio, o espectáculo inclusivo Olívia 
& Eugénio, a ópera Pimpinone, dois concertos pelo João Roiz Ensemble e 
o Jazz com dois momentos, o duo Mano a Mano e o concerto que resultará 
da residência Jazzaqui.

Estas são algumas das propostas que encontrará nesta agenda, que procura 
ser abrangente na diversidade, tornando a nossa região mais apelativa e 
multifacetada.

Luís Correia 



3ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA
ENTRADA GRATUITA COM BILHETE

03 OUTUBRO

DE FÁBIO POWERS

GAME TRADE

Todos os videojogos do planeta foram transformados 
num só (muito mau por sinal). Criaturas digitais invadem 
a vida real e transportam as pessoas para esse mesmo jogo, 
sem qualquer motivo conhecido. Caberá a uma equipa 
de destemidos Gamers desvendar este mistério e salvar 
o Mundo! 

Uma produção local da startup “GameTrade”, incubada no 
Centro de Empresas Inovadoras (CEI) de Castelo Branco. 
http://gametrade.pt

Protagonizado por: Michael Ladeira, André Mateus, Tânia 
Bento, André Luís e Ricardo Trindade
Escrito e Realizado por: Fábio Powers

CINEMAC



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

06 OUTUBRO

DE JOÃO PAULO SANTOS E JOÃO GARCIA MIGUEL

MUNDO INTERIOR

Este espectáculo surge de um sonho antigo. Tão longínquo 
quanto o tempo em que João e João se encontraram 
num Chapitô, enquanto professor e aluno e, no entanto, 
já como almas e artistas. Jalâl Rûmi, a quem pedimos o 
título da peça emprestado que é homónimo de um dos 
seus livros, diz-nos que a palavra incita-nos na procura, 
não que a coisa procurada seja obtida pela palavra pois, se 
assim fosse, não teríamos necessidade de nos esforçarmos 
tanto e repetidamente. Bastava falar e as coisas todas se 

acertavam e compunham como se entrássemos no Paraíso. 
A palavra é como uma coisa que se agita ao longe como 
uma miragem ou uma bandeira que nos chama além no 
deserto. Corremos por isso atrás das palavras. Fazemos 
escorrer palavras de dentro de nós. Fazemos as palavras 
correr à nossa frente. Corremos atrás das palavras para ver 
o que se agita lá longe. Mas não é por causa do movimento 
das palavras que vês melhor o que te rodeia e o fundo 
interior de onde eles emanam.

M/12TEATROT



DE RAQUEL FRADIQUE
METAMORFOSE

Raquel Fradique com esta exposição larga a sua primeira 
pele artística, marcando o fim de uma fase e o início de 
outra. É a sua primeira metamorfose. Durante este processo 
a artista entra num estado de profunda mutação criativa, 
expressando-se de novas formas e novos formatos 
adicionando novas técnicas, transmutando a sua assinatura 
artística. Aumentando a frequência e número de criações 
percebe que há formas que já não fazem sentido de ser 
criadas. Já não saem de forma espontânea da ponta dos 
dedos como saíam. Enrola-se assim no turbilhão dos 

07 OUTUBRO ’ 29 OUTUBRO

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

sentidos no que de mais genuíno faz sentido e com o 
peso de uma pena a assumir o seu corpo deixa-se levar 
pelo vento do momento. Esta mudança consegue sentir-
se na exposição, onde com o avanço cronológico das suas 
criações se denota esta aceitação ao seu novo estado de 
arte. Ser cúmplice visual das criações que Raquel trouxe 
ao mundo faz valer a eternidade a um pequeno instante.

Sérgio Feijão



M/06

RECITAL DE GUITARRA

CARLOS BARBOSA-LIMA

Carlos Barbosa-Lima é aclamado internacionalmente como 
um dos mais notáveis mestres da guitarra. Grava para a 
editora discográfica ZOHO. A carreira de mais de 50 anos de 
Carlos Barbosa-Lima, faz com que seja reconhecido pelas 
suas extraordinárias qualidades de intérprete e arranjador 
de uma diversidade ímpar de obras para guitarra.  

Conta com mais de 65 discos editados internacionalmente 
e com imaginativos programas de concertos e gravações, 
que rompem com a desgastada dicotomia entre música 
popular e erudita. Assim, por conta própria e com a sua 
fértil criatividade, continua redefinindo o papel da guitarra 
no séc. XXI.

DOMINGO, 16:00 / MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JR.
ENTRADA GRATUITA

08 OUTUBRO

MÚSICAM



DOMINGO, 18:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00

08 OUTUBRO

E CONVIDADOS

JASPE

MÚSICAM M/06

Conhecida como Geobanda de Castelo Branco, os 
JASPE voltam a este palco para mostrar um novo 
espectáculo com novas músicas e novos arranjos dos 
seus temas mais conhecidos, como Oxygen ou Volta.  

Leonor Dias e Tom Hamilton, autores, interpretes e 
fundadores da banda continuam acompanhados pelos  
músicos Carlos Santos (Bateria), Gonçalo Rafael (Baixo 
e Teclas) e Vasken Fermanian (violino). Terão neste 
espectáculo outros músicos seus convidados.



6ª FEIRA, 21:30 / CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA CB
€5,00

13 OUTUBRO

Mano a Mano é um duo composto pelos irmãos André 
e Bruno Santos, guitarristas com um vasto percurso na 
área do Jazz. Aquilo que começou em jeito de brincadeira 
tornou-se sério, foi ganhando forma ao longo dos anos e 
resulta agora no segundo trabalho discográfico, para o 
qual os manos compuseram e fizeram arranjos explorando 
as inúmeras possibilidades que um duo de guitarras 

MÚSICAM

DUO GUITARRA

MANO A MANO
oferece, acrescentando-lhes a Braguinha, um instrumento 
tradicional da Ilha da Madeira, de onde são naturais.

Para além de uma cumplicidade musical e pessoal muito 
bonita, Bruno e André juntam elegância, virtuosismo e 
algum humor num espetáculo a que ninguém passará 
indiferente.

M/06%



NA BAGUNÇA
DO TEU CORAÇÃO

“Ele & Ela se conhecem, se amam, se casam. Depois se 
separam e cada um vai tentar a sorte com outros parceiros. 
Não dão certo, se reencontram, se amam e são felizes para 
sempre.” (João Máximo) A história conta a vida de um casal 
no período de um ano, durante o qual passam por vários 
encontros, desencontros e reencontros até, finalmente, 
volvidas as quatro estações, o casal revolve também o ciclo 
dos seus sentimentos e têm então, o inesperado final feliz. 
Trata da velocidade em que definimos o tempo afetivo e 
como, por vezes, atropelamos os nossos sentimentos.

A peça está quase a completar 20 anos, a primeira 
montagem foi em 1998 encenada por Bibi Ferreira e tem 
por base 22 canções de Chico Buarque. Apresenta no seu 
repertório tanto canções de sucesso como “Eu te amo” e  
“Olhos nos olhos” como outras menos conhecidas como, 
“Canção do Pedroca” além de temas que nunca foram 
gravados como “Canto fundo de Frederico”; por isso, 
mesmo os grandes apreciadores do compositor podem 
se surpreender e conhecer ou redescobrir novos temas.

SÁBADO, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €8,00

14 OUTUBRO

TEATROT M/06

COM CAROLINA PUNTEL E RICARDO SÁ



WALLACE OLIVEIRA TRIO

“De regresso a Portugal, Wallace Oliveira desta vez traz a 
Castelo Branco  um espetáculo acústico na fantástica sala 
do Centro de Cultura Contemporânea, com um repertório 
inovador marcando mais uma vez a sua versatilidade. 
Bandas como Metalica, Nirvana e Beatles serão lembradas 
com o toque especial da nossa guitarra portuguesa, além 
do tradicional fado e da alegria do samba, do chorinho e 
do baião. Acompanhado por Sérgio Borges na viola de 7 
cordas e pelo irreverente Adriano Busko com a sua mágica 
percussão.

Contará também com fantásticos convidados, a nossa prata 
da casa Valéria Carvalho, Rui Poço e também Luís Capão, 
grande voz premiada em vários programas de televisão 
como “Uma Canção para ti” e o “Grande Prémio do Fado 
da RTP”.

DOMINGO, 18:00 / CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA CB
€8,00

15 OUTUBRO

M/06MÚSICAM

E CONVIDADOS



Sopro é um estudo do nascer do gesto que traz ao encontro 
a alegria de ser movimento! não se é corpo sozinho.
O prazer de esticar um braço, rebolar, olhar para o céu, 
tocar o ar, sentir a terra a beijar os pés…dançar. há uns 
anos fui descobrindo que o movimento pode fazer-se gesto 
e que a dança poderia ser a poesia do gesto. cada forma 
que se vai fazendo forma, dança a dança que dança…
assim possa…e ninguém sabe o que pode um corpo! 
seja corpo água, pássaro, luz, nuvem, flor, erva, som, 
insecto, girafa, peixe. nunca ressoou em mim a tristeza 
dos humanos (muitos deles supostamente dedicados à 

Sopro é um solo de dança de Sofia Neuparth com atmosfera em presença
de Margarida Agostinho e música live de Bruno de Azevedo

5ª FEIRA, 19:00 / CINE-TEATRO AVENIDA
€5,00 - OFERTA DE BILHETE PARA AWAY

19 OUTUBRO

C.E.M - CENTRO EM MOVIMENTO

SOPRO

M/12

“dança”) quando expressam a incapacidade de “criar” um 
momento dançante… não que em sofiez a dança se faça 
linda e brilhante a todo o momento mas a alegria, o amor 
de poder dançar, o agradecimento de poder dançar é uma 
força imensa! O sopro é um grito, um sussurro, uma canção, 
um beijo, um sopro de amor de existir…não é uma boa 
dança ou uma dança feia ou…é dança, com a companhia 
de quem vibra lado a lado, a margarida na atmosfera e o 
bruno na música, e sabem porque danço? porque posso!
E que o mundo dance! que a dança dance! que o corpo possa!

PLURIDISCIPLINARP



Vídeo: Play Bleu
Produção: c.e.m - centro em movimento

Away é uma experiência de fusão do percurso de Bruno 
de Azevedo (mestre em áudio-production\compositor\
músico) ao longo dos anos. É um caminho invulgar que 
se foi compondo alimentado por cada especificidade, 
alinhado com as qualidades musicais que foram insistindo 
em aparecer.

Away é um projeto underground que não se quer cingido 
a um estilo musical, integra antes vários sub-géneros, do 
industrial\eletrónico ao cinemático, do metal sinfónico ao 
punk, do rock progressivo ao clássico.

5ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA
GRATUITO NA COMPRA DE BILHETE DE SOPRO

19 OUTUBRO

BRUNO DE AZEVEDO

AWAY

M/12PLURIDISCIPLINARP

Este concerto multimédia integra a imagem composta 
por Play Bleu (designer, fotógrafo, videasta) e propõe que 
a música e a presença ao vivo de Bruno de Azevedo em 
performance com guitarra e teclados enquanto processa 
as sonoridades digitais que se vão fazendo presentes, possa 
atravessar os corpos sem sugerir uma forma fechada de 
comunicação, podendo ser experienciado numa sala 
convencional de espetáculos ou num espaço alternativo 
onde o público possa escolher estar de pé, dançando.



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

UMA HISTÓRIA DE AMOR

21/10
OLÍVIA & EUGÉNIO

M/12TEATROT



Em “Olívia & Eugénio”, mãe e filho enfrentam uma situação 
extrema onde se questionam valores que surgem em tempo 
de crise. Olívia recorda o seu passado fazendo um sincero 
ajuste de contas com todos os que passaram pela sua vida. 
Sobre eles, Olívia interroga-se se são mais normais que 
o seu filho Eugénio, um jovem com Síndrome de Down. 

Afinal, quem é normal?
Olívia, que sofre de uma doença terminal, vê-se obrigada 
a tomar a maior decisão da sua vida. 

Quem ficará com o meu filho Eugénio? De que valeu tudo 
o que foi vivido? 
Onde estão os verdadeiros valores da vida?

Eugénio, com a sua inocência e doçura, sem dar conta, leva 
a sua mãe a reconhecer que ele é o melhor presente da sua 
vida. Tem sido ele que a espera sempre de braços abertos 
sem pedir nada em troca, só a sua presença e o seu amor.

Nesta história emotiva da relação de uma mãe com um 
filho com Síndrome de Down,  não falta humor, amor e 
muita esperança.

Várias questões que continuam a fazer parte do nosso dia 
a dia, são colocadas ao longo desta peça que é um hino 
à vida.

Encenação, adaptação e espaço cénico
Filipe La Féria

Elenco
Rita Ribeiro, Nuno Rodrigues e Tomás de Almeida



Neste concerto, o João Roiz Ensemble pretende assinalar os 
500 anos da edição e proclamação das 95 teses de Martinho 
Lutero em Wittenberg, ponto de ruptura que deu origem 
à Reforma, constituindo um momento absolutamente 
fundamental para a formação do pensamento ocidental 
moderno, e cujo impacto se fez sentir de forma profunda 
nas áreas da teologia, filosofia, economia, arte, estética e 
organização geopolítica. 

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

SÁBADO, 18:00 / IGREJA DE SANTO ANTÓNIO
ENTRADA GRATUITA

21 OUTUBRO

AUS DER TIEFE - NOS 500 ANOS DAS TESES DE LUTERO
OBRAS DE J. S. BACH, CÉSAR VIANA E F. MENDELSSOHN

JOÃO ROIZ ENSEMBLE

M/06MÚSICAM



DOMINGO, 18:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00

22 OUTUBRO

A MESMA SAUDADE

MÚSICAM

DE CUSTÓDIO CASTELO

M/06

A Câmara Municipal de Castelo Branco, através do seu 
pelouro cultural, convida Custódio Castelo a musicar o 
poema “Partindo-se” ou “Senhora Partem tão tristes”, 
invocando os 500 anos da morte do poeta albicastrense 
João Roiz de Castelo Branco, sob o poema que representa 
esta cidade. O Cd “A Mesma Saudade” de Ana Paula Martins, 
tem como Objetivo a ligação do Fado a repertórios poético-
literários originais de autores relacionados com a cidade 
de Castelo Branco e também de concelhos adjacentes à 
mesma, tais como, João Roiz de Castelo Branco, Eugénio 
de Andrade, Amália Rodrigues e Miguel Carvalhinho. 
A cumplicidade musical deste disco torna-o um veículo 
cultural da Cidade de Castelo Branco pois foi feita uma 
recolha de memórias e recordações sustentadas no Fado 
e fora do mesmo, pois invocamos dois patrimónios da 
humanidade, o Fado e o Bordado de Castelo Branco.
Aprofundemos então este disco que homenageia letristas e 
compositores com impacto na cultura popular da Beira Baixa.

Este trabalho terá distribuição nacional e internacional, 
tento como objectivo defender e elevar os valores 
patrimoniais do nosso país.



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

27 OUTUBRO

OSSO
TEATRO DO CALAFRIO

M/12TEATROT
“... história literalmente no osso, sem corpos nem 
paisagem, todo o aparato da escrita reduzido ao palco de 
uma cela onde se digladiam duas vozes. Trata-se de uma 
espécie de teatro mental, por onde passam algumas das 
maiores tensões e angústias do nosso tempo: a retórica 
do medo, a intolerância, os abusos cometidos em nome 
da democracia, a incapacidade de compreender o outro, 
de respeitar quem não pensa como nós. Zink não faz do 
duelo entre os dois homens mero veículo para um qualquer 
discurso político. Em vez disso, e com muito mais eficácia, 

descontrai ideias feitas sobre a ameaça do fanatismo 
religioso e o seu reverso (a paranóia securitária) mostrando-
nos como as relações de poder se podem dissolver no 
próprio absurdo que as sustém.” 

José Mário Silva- Expresso

Texto - Rui Zink, Encenação - Américo Rodrigues, 
Cenografia - José Teixeira, Interpretação - Luciano 
Amarelo e Valdemar Santos, Desenho de luz - José 
Neves, Banda sonora - Américo Rodrigues, Operação de 
som e luz - João Paulo Neves, Cartaz - Pumukill,
Fotos - Ana Couto



5ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA
€12,00 - €10,00 PRIMEIROS 100 BILHETES VENDIDOS 

02 NOVEMBRO

MÚSICAM

ZECA NO CORAÇÃO

É longa e funda a relação do célebre cantor espanhol Patxi 
Andión com o nosso país. Remonta a 1969 e passa pelo Zip 
Zip e pelo enorme José Carlos Ary dos Santos que traduziu 
algumas das suas canções e as entregou à voz de Tonicha.

Nestas visitas a Portugal, Patxi aprendeu a nossa língua, 
facto de que se orgulha, e conheceu José Afonso, o “amigo 
Zeca”, como a ele se refere hoje. Nas canções de protesto 
de Zeca conheceu melhor o país que se ergueu contra a 
ditadura. Patxi travou conhecimento com José Afonso nos 

PATXI ANDIÓN
estúdios da Tóbis onde se gravava o histórico Zip Zip e no 
mesmo dia foi expulso do país pela PIDE que lhe condenava 
as amizades e certamente as palavras que traduziam as 
suas ideias de liberdade.

Diz Patxi que estes concertos não pretendem ser uma 
homenagem, antes um reconhecimento: “há muito da 
vida e da obra de Zeca que vive em mim”, garante Patxi 
Andión. Uma das maiores vozes de Espanha a cantar a obra 
de um dos maiores génios da canção portuguesa: não é 
possível pedir mais em ano tão especial.



6ª FEIRA, 21:30 / ENTRADA GRATUITA

03 NOVEMBRO

No seguimento do filme realizado para a Casa da Memória 
– Museu Judaico de Castelo Branco (numa iniciativa da 
Câmara Municipal, em parceria com a Escola Superior de 
Artes Aplicadas e o Váatão), a História de Maria Gomes 
passa agora para o palco numa peça que retrata a sua 
história.  Maria Gomes, natural de Castelo Branco,  foi a 
mais velha judia presa (1636), condenada e executada nas 
fogueiras da Inquisição em 1638, com 117 anos.

A singularidade deste caso, é agora retratada numa 
interpretação carregada de emoções, tendo por base 
um texto que faz sobressair de forma sublime as diversas 
fases que marcaram a sua história: vida, cárcere, 
condenação e testamento.  A tortura a que foi submetida 
e a forma como foi executada, bem podem reportar-
se à atualidade, tendo em conta os atos infames que 
continuam a praticar-se em nome de doutrinas, crenças 
ou religiões. Maria Gomes é desta forma relembrada 
enquanto figura albicastrense, a par de outras que de 
alguma forma marcam a história da nossa comunidade.

LAMENTO E TESTAMENTO
DE MARIA GOMES
VÁATÃO TEATRO

TEATROT



ALMA DA BEIRA

Não é preciso um microscópio para vislumbrar vestígios da 
alma da Beira, mas as marcas dessa cultura etérea tisnada 
pela tradição exigem um compromisso do antropólogo de 
ocasião – a recusa da grande angular, da longa objectiva, 
do olhar amplo sobre a paisagem. A alma, essa essência 
do território moldada pelas comunidades que o habitam, 
reside no pormenor. É através de um mundo macro, de 
texturas e cores, que a Beira se rende ao visitante.
(do texto de Gonçalo Pereira Rosa)

Lançamento do livro, resultado da residência artística 
realizada no âmbito do Castelo de artes – Encontros de 
Castelo Branco.

SÁBADO / ENTRADA GRATUITA 
11:00 - S. VICENTE DA BEIRA — 15:00 - MALPICA DO TEJO

04 NOVEMBRO

PLURIDISCIPLINARP

FOTOGRAFIA DE PEDRO MARTINS E TEXTO DE GONÇALO ROSA



ARTISTA RESIDENTE
NUNO PINO CUSTÓDIO

Nuno Pino Custódio é artista residente, em Castelo Branco, 
no último trimestre de 2017. Um dos elementos desta 
residência é esta exposição monográfica que será realizada 
na Sala da Nora e que percorre a sua já longa vida artística.
Nuno Pino Custódio nasceu em Lisboa, em 1969. Desde 
praticamente o começo de uma actividade iniciada aos 
vinte anos, desenvolve e sistematiza uma metodologia 
de interpretação com máscara, assim que colheu os 
primeiros ensinamentos com Filipe Crawford, na extinta 
Meia Preta (1990). Fundou, pouco depois, o Teatro 

04 NOVEMBRO ’ 26 NOVEMBRO

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

Experimental A Barca, onde pôde, com as suas primeiras 
encenações e aulas, explorar de forma concreta a relação 
interdependente entre “ver” e “fazer”, cuja máscara, o seu 
sistema de interpretação, se constituía, por si só, como 
uma extraordinária ferramenta. Foi posteriormente aluno 
de Ferruccio Soleri (2000) e de Mario Gonzalez (2008 e 2012). 



SÁBADO, 21:30 / MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JR.
ENTRADA GRATUITA

04 NOVEMBRO

O presente programa pretende oferecer um viagem através 
dos sons de Praga - uma das grandes capitais culturais 
e musicais da Europa - ao longo dos cem anos que nos 
levaram da forma clássica às expansões sensoriais do 
romantismo.

David Machado, clarinete
João Mendes e Vasken Fermanian, violinos
João Delgado, viola de arco
Ricardo Mota, violoncelo

JOÃO ROIZ ENSEMBLE
“CEM ANOS EM PRAGA, 1787-1887”
OBRAS DE C. STAMITZ, A. DVORAK E B. SMETANA

M/06MÚSICAM



ANTÓNIO OLIVEIRA

António Oliveira nasceu no Porto; possui o diploma “Master 
of Music” pela Hartt School da University of Hartford na 
classe do Prof. Luiz de Moura Castro. 
É professor de piano no Conservatório de Música do Porto. 
Tem realizado recitais a solo e de música de câmara em 
algumas das salas mais importantes do país e em Espanha, 
França, Alemanha, Finlândia, Canadá e Estados Unidos da 
América. Gravou para a RTP e RDP Antena2. 
Mantém uma estreita colaboração com o clarinetista 
António Rosa, com quem gravou dois CD’s de Música 
Portuguesa do Séc.XXI. 
Fez a estreia mundial do 1º Concerto para Piano e Orquestra 
do compositor Telmo Marques.
Em Julho de 2016, lançou “Chopin & Liszt”, o seu primeiro 
registo a solo. 
Apresentou-se a solo com a Orquestra Clássica da Madeira, 
com a Orquestra do Norte, com a Fundação Orquestra 
Estúdio e com a Orquestra Sinfónica da ESART sob a 
direcção dos Maestros Rui Massena, Sandor Gyudi e Miguel 
Graça Moura. 

4ª FEIRA, 21:30 / MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JR
ENTRADA GRATUITA 

08 NOVEMBRO

MÚSICAM

RECITAL DE PIANO

M/06



PODERIA A POESIA

PODERIA A POESIA é uma performance poética e musical, 
com textos e canções de Gisela Cañamero, performer.

Publicados em livro, com design gráfico de Ana Rodrigues 
(ed. arte pública 2016) os poemas revisitam lugares e 
memórias da autora, num tempo comum a toda uma 
geração, mas também reclamam a intervenção sobre 
o nosso irreal quotidiano: “Com a prática, é possível: 
habituas-te a contar os tempos onde oscilam os ritmos 
e cor das palavras - ainda que estejas de esfregona na 
mão. Olhas através da sujidade baça da vidraça - e há um 
escaravelho, talvez brilhante, talvez pactuante, que exige 
a tua desmesurada atenção.

Aplicas-te em receber os convidados — mas os diálogos 
assimilam-se num imprevisível monólogo interno e sonoro, 
com mais paladar do que o jantar, que jaz inerte e frio - 
enquanto a tua cabeça aquece. Este é o meu universo: 
uma poética autobiografia das pequenas-grandes coisas do 
quotidiano. Porque, num mundo tão agressor em certezas, 
faz parte da minha higiene mental cultivar a perplexidade.”

5ª FEIRA, 18:30 / CINE-TEATRO AVENIDA
ENTRADA GRATUITA COM BILHETE

09 NOVEMBRO

PLURIDISCIPLINARP

PERFORMANCE POÉTICA — GISELA CAÑAMERO



10 NOVEMBRO

MARTIN HARLEY

6º FEIRA, 21:30 / CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA CB
€5,00

MÚSICAM Martin Harley é um dos valores do blues acústico que 
passou a fronteira de novo talento para artista de reputação 
mundial. Exímio guitarrista , cantor e compositor  de música 
acústica, Martin Harley brinda-nos com um conjunto de 
canções que podiam bem fazer parte do universo das 
nossas vidas.  Como Martin explica: “Eu queria fazer algo 
representativo do momento em que me encontro a nível 
musical, queria fazer um disco que fosse o reflexo dos 
últimos anos de tournées a solo e em duo. 

M/06

“Música simples, honesta e direta, sem overdubs  gravado 
numa sala de som aconchegante, com os melhores 
microfones, alguns amigos e algumas cervejas geladas.
Nesta série de concerto em Portugal, Martin Harley vem 
apresentar um conjunto de canções retiradas dos seus 
últimos discos: “ Live at Southern Ground “ e “ Static in 
the wires”.
Esta é sem duvida uma grande oportunidade de presenciar 
ao vivo um dos artistas acústicos mais talentosos da 
atualidade.

STATIC IN THE WIRES



Acolher e receber Tunas, que para além de inquestionável 
qualidade musical, são também um exemplo em termos 
de companheirismo e espírito académico, é o principal 
objectivo deste certame, fazendo assim com que para além 
de um certame competitivo, seja também uma reunião de 
amigos! Esperamos por vocês para dar mais cor à nossa 
Festa!

- Bruna - Tuna Universitária da Figueira da Foz
- Estudantina Académica da Madeira
- Tuna Académica de Lisboa
- Tuna Bardos da Universidade de Puerto Rico
- Desertuna - Tuna Académica da Universidade da Beira 
Interior - Covilhã

Uma organização:
Associação Cultural Estudantina de Castelo Branco

11 NOVEMBRO

FITUCB

SÁBADO, 21:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00

XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TUNAS UNIVERSITÁRIAS
DA CIDADE DE CASTELO BRANCO

PLURIDISCIPLINARP



PATRIMÓNIOP

METALÚRGICA

António Duarte Costa, nasceu em Castelo Branco a 3 de 
Fevereiro de 1932, faleceu a 11 de Fevereiro 1976 e foi 
escriturário de profissão.

Dedicou-se de forma apaixonada à fotografia, a chamada 
“Arte do Real” e desde muito cedo através dela, contribuiu 
para a recolha, conservação e difusão do Património da 
Região de Castelo Branco.

Foi operador correspondente da RTP no distrito de 
Castelo Branco e nessa qualidade, contribuiu para registar 
memórias e dinâmicas da conturbada sociedade de então. 
Ao enquadramento do Estado Novo e em pleno período 
colonialista, junta-se a particularidade da vivência dos 
anos seguintes à “Grande Depressão Económica” e as 
repercussões nacionais da mesma. Num período no qual 
as liberdades individuais tinham pouco campo vital, foi 
fotojornalista quando esta ainda era uma actividade quase 
desconhecida.

Morreu muito cedo, com apenas 44 anos de idade, mas 
nem por isso deixou de captar para a eternidade, com a 
sua câmara, momentos importantes da vida do Distrito de 
Castelo Branco. Com o seu olhar aproximou-se do sentido 
poético que os acontecimentos contemporâneos lhe 
sugeriam, porque quando fotografava, usava não apenas 
a câmara, mas também a alma e procurava expressar 
emoções. 

FOTOS DE ANTÓNIO DUARTE COSTA









DOMINGO, 19:00 
CINE-TEATRO AVENIDA 
€12,00
€10,00 PRIMEIROS 100 BILHETES VENDIDOS

MÚSICAM

12/11

1755 é o novo disco dos Moonspell, cantado em português, 
acerca do grande terramoto de Lisboa. Uma reflexão 
poética, musical e filosófica da banda sobre o evento de 1 
de Novembro de 1755 em Lisboa e as suas repercussões 
no mundo civilizado. O novo disco será tocado na íntegra 
nesta tour, sendo que o alinhamento para estes concertos 
inclui também temas obscuros da carreira dos Moonspell. 
Musicalmente, 1755 é um disco de raiz Metal, com riffs 
vibrantes, orquestrações épicas e vozes e letras que 

MOONSPELL
PRIMEIRA PARTE: BIZARRA LOCOMOTIVA



como nunca os ouviram a cantar um Portugal e uma Lisboa 
que não é solarenga, nem turística, nem luminosa.
 
Apresentação ao vivo a não perder, nesta fase nova da 
banda, cantando na sua língua num disco a todos os títulos 
histórico, único e emocionante.

A terra treme…

testemunham a agonia daquele dia. A banda preocupou-
se também em recriar a época, existindo uma fusão com 
elementos percussivos e melódicos que remete para os 
fins do século e para a atmosfera que se vivia na capital 
Portuguesa na altura.

Serão dez temas que na carreira da banda encontram ecos 
longínquos em discos como “Under the Moonspell” ou 
“Alpha Noir” mas que apresentam, sobretudo, uns Moonspell 



Com a crescente oferta de meios que permitem a 
captação de imagens em movimento e a sua respectiva 
distribuição, quer através dos meios tradicionais ou através 
da via online, é fulcral o conhecimento dos diferentes 
equipamentos, assim como todas as componentes 
técnicas (enquadramentos, movimentos de camera, luz, 
som, entre outros). Após introdução, este curso tem como 
objetivo a realização de um projeto prático conjunto, em 
que o formando vai experienciar as diferentes etapas do 
processo na concepção de um filme consoante objectivos 
distintos. Da ideia e concepção, pré-produção, produção, 
realização até à edição.

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

CURSO 20H / FORMADOR – PEDRO AMARO (ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO)

13 NOVEMBRO ’07 NOVEMBRO

WORKSHOP - PRODUÇÃO
E REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL

PLURIDISCIPLINAR

Pretende-se iniciar o formando nos procedimentos de pós-pro-
dução 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 manipu-
lação de imagem que lhes permitam evoluir o conhecimento de 
procedimentos e técnicas que são quase universais nas várias 
especialidades do Design. Essas aplicações poderão posterior-
mente ser usadas em imagens de promoção de produtos, espa-
ços interior/exterior, marcas gráficas, etc. Conteúdos pragmáticos: 
Introdução ao software; Tratamento de imagens; Manipulação e 
tratamento de imagens; Desconstrução e manipulação de um es-
paço 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 es-
paço interior/exterior; Construção e manipulação de um espaço 
interior/exterior; Pós-produção de renders 3D.

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

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

16 OUTUBRO ’ 26 OUTUBRO

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

PLURIDISCIPLINAR





A OrqFolk, é uma orquestra criada no seio da Escola de 
Música da Orquestra Típica Albicastrense, a partir de 2 
critérios: primeiro, por ser composta por instrumentos 
ligados à música FolK, nomeadamente Bandolins, Acor-
deões, Violinos, Flautas Transversais, Clarinete, Guitarras, 
Baixo e Percussão; segundo, pelo seu repertório, que inclui 
músicas ligadas ao folk. Presentemente, a OrqFolk apresenta 
em palco cerca de 25 elementos, na sua maioria alunos, 
ex-alunos e alguns dos professores da escola, num concerto 
contagiante, principalmente pela escolha do repertório, 
desde a música portuguesa com temas de José Cid, Zeca 
Afonso, Quinta do Bill, às músicas do mundo, passando 
por temas dos ABBA, Coldplay, Frank Sinatra, Piazzola, ou 
clássicos como Fantasma da Ópera.

É um projeto de música instrumental que combina 
a sonoridade acústica particular do bandolim de Edu 
Miranda, nome incontornável da música portuguesa e 
brasileira, que vem de uma escolar tradicional de chorinho 
brasileiro, com as infinitas possibilidades harmônicas 
e melódicas criadas pela guitarra synth de 7 cordas de 
Tuniko Goulart, brilhante músico multi-instrumentista e 
compositor extraordinário.

O trio conta com o apoio rítmico do baterista e 
percussionista Negry Goulart, um jovem talento que 
desponta na nova e promissora geração de instrumentistas.
Ritmos como o  chorinho, o samba, o baião, o forró e o 
maracatu, fazem parte deste espetáculo marcado pelo 
virtuosismo e boa disposição.

6ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00 - 1 DIA / €10,00 - 3 DIAS5ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00 - 1 DIA / €10,00 - 3 DIAS

17 NOVEMBRO16 NOVEMBRO

 ORQFOLK EDU MIRANDA TRIO
“ENTRELAÇOS 2017” – XVII FESTIVAL INT. DE MÚSICA TRADICIONAL/FOLK DE CASTELO BRANCO “ENTRELAÇOS 2017” – XVII FESTIVAL INT. DE MÚSICA TRADICIONAL/FOLK DE CASTELO BRANCO

MÚSICAMÚSICA



Nasceu em 1993, de um projeto pessoal de José Barros, e 
funde-se com o currículo do seu líder e fundador. De José 
Barros e Navegante se poderá dizer que nasce na sequência 
de um trabalho que contou com a fundação do grupo Bago 
de Milho (1983/86 — quatro anos de existência e um disco), 
do grupo Romanças (seis anos e dois discos ), e colabora-
ções várias com outros grupos e projetos como por exem-
plo, Ronda dos Quatro Caminhos, Isabel Silvestre etc…, 
tendo como elo comum a musica tradicional portuguesa. 
A ligação de José Barros aos instrumentos de corda, ao canto 
e à música tradicional portuguesa em geral, seja em cursos de 
instrumentos tradicionais que tem dado por todo o país, ou 
em gravações e espetáculos no país e estrangeiro, feita através 
de grupos por si fundados ou na produção musical de outros 
grupos desde 1983, dão a este projeto o enriquecimento e 
uma sonoridade que identifica a música portuguesa e o pró-
prio grupo. Para isso muito contribuiu a passagem de todos 
os músicos que, têm trabalhado neste projeto.

Uxía, “a voz do Atlântico”, é considerada a grande dama da 
música galega e uma das suas maiores embaixadoras. Nos 
seus mais de 30 anos de carreira artística renovou a música 
tradicional galega ligando-a com as culturas atlánticas, 
misturando alalás (a forma de música tradicional galega 
mais antiga e característica) com morna,fado e ritmos 
brasileiros. Desde a sua estreia com Foliada de marzo, 
em 1986, seu trabalho representa um ponto de encontro 
de diferentes culturas, uma forma de comunicação en-
tre comunidades e povos, e criou seu repertório através 
das suas contínuas viagens e intercâmbios com músicos 
portugueses, africanos e brasileiros, como Dulce Pontes, 
Júlio Pereira, Rui Veloso, António Zambujo, Lenine ou 
Carlos do Carmo.

SÁBADO, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00 - 1 DIA / €10,00 - 3 DIAS6ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00 - 1 DIA / €10,00 - 3 DIAS

18 NOVEMBRO17 NOVEMBRO

 JOSÉ BARROS E OS NAVEGANTE UXÍA
“ENTRELAÇOS 2017” – XVII FESTIVAL INT. DE MÚSICA TRADICIONAL/FOLK DE CASTELO BRANCO “ENTRELAÇOS 2017” – XVII FESTIVAL INT. DE MÚSICA TRADICIONAL/FOLK DE CASTELO BRANCO

MÚSICA MÚSICA





EMBARCAÇÃO
DO INFERNO

5ª FEIRA, 18:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / ENTRADA GRATUITA

23 NOVEMBRO

CONFERÊNCIA

PLURIDISCIPLINARP

Integrando o projecto Embarcação do Inferno, da Escola da 
Noite e CENDREV – Centro dramático de Évora, realiza-se 
uma Conferência por um especialista em Gil Vicente, no 
âmbito do projecto educativo que visa reforçar a capacidade 
interpretativa do público, para o espectáculo que se realiza 
no dia 24 de Novembro.





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

24/11
EMBARCAÇÃO
DO INFERNO
A obra de Gil Vicente é uma marca incontornável nos 
reportórios d’A Escola da Noite e do Cendrev, que partilham 
o gosto por trabalharem sempre o texto original, ainda que 
através de abordagens cénicas contemporâneas.
Na altura em que se comemoram os 500 anos da primeira 
apresentação do “Auto de Moralidade da Embarcação 
do Inferno”, também conhecido como “Auto da Barca do 
Inferno”, os dois grupos decidiram montar o mais estudado e 
mais emblemático texto vicentino. As companhias assumem 
a vontade de celebrar com o público este momento 
fundador do Teatro português: Gil Vicente não é “apenas” 
o nosso maior dramaturgo, ele é uma das figuras cimeiras 
da nossa literatura e da nossa cultura, pese embora o 
insistente esquecimento a que tem sido votado. À falta de 
datas precisas de nascimento e morte, é a sua obra que 
pode e deve ser comemorada, em particular o “Auto da 
Barca do Inferno”, obra maior da Idade Média europeia.

A ESCOLA DA NOITE E CENDREV

M/12TEATROT



5ª FEIRA, 21:30 / CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA CB
€5,00

30 NOVEMBRO

Foi ECHO Rising Stars empreendendo, nessa qualidade, uma 
digressão internacional na temporada de 2014-15, passando 
por salas como Barbican (Londres), Concertgebouw 
(Amesterdão) e Muzikverein (Viena). Desde o início todos 
os seus membros trabalharam no sentido de construir 
um som único de quarteto de cordas e trazer o grande 
repertório desta formação ao público. Criado através de 
uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, o 
Quarteto de Cordas de Matosinhos vem beneficiando de 
uma residência e temporada de concertos em Matosinhos 

QUARTETO CORDAS
DE MATOSINHOS

desde 2008, tendo-se estabelecido como agrupamento 
de referência em Portugal, apresentando-se na maioria 
dos festivais e salas de concerto. Desde a sua criação, 
o Quarteto de Cordas de Matosinhos assumiu um forte 
compromisso com o repertório português para quarteto de 
cordas, interpretando muitas obras menos conhecidas e 
abraçando novas obras de compositores contemporâneos. 
Nos seus mais de 100 concertos, o Quarteto de Cordas 
de Matosinhos estreou diversas obras de compositores 
portugueses, dos mais variados quadrantes estéticos. 

MÚSICAM M/06



DE ANTÓNIO DUARTE COSTA
METALÚRGICA

António Duarte Costa fotografou a fábrica Metalúrgica, num 
período de plena laboração. As suas fotos facultam-nos 
uma leitura que ultrapassa a mera reportagem, abrindo 
linhas de leitura muito amplas relativamente à vivência dos 
trabalhadores e do funcionamento da empresa.

As fotografias foram cedidas pela família, a partir do 
contacto com o seu filho José Costa e o tratamento das 
mesmas foi realizado por Carlos Matos.

02 DEZEMBRO ’ 30 DEZEMBRO

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



O INSPECTOR

SÁBADO, 21:30 E DOMINGO, 17:00
CINE-TEATRO AVENIDA / €5,00

02 ’ 03 DEZEMBRO

A PARTIR DE NIKOLAI GÓGOL — ESTE - ESTAÇÃO TEATRAL

TEATROT %

Em co-produção com o Cine-Teatro Avenida, Nuno Pino 
Custódio e a Estação Teatral investigam e rescrevem a 
mais famosa comédia de Nikolai Gógol, O Inspector 
(1836), sempre numa perspectiva de identificação com 
uma linguagem integral e própria que reconduza o teatro 
para um estatuto de real necessidade, justamente num 
século XXI que faz agudizar a cisão entre “aqueles que 
dão a ver” e os que “dão o seu ver para que se mostre”, 
condição elementar e essencial que distingue e autonomiza 
o teatro enquanto manifestação e arte. Como reprojectar 
uma história que, de tão intemporal, é também aquela 
que vivemos contemporaneamente debaixo dos nossos 
narizes. E como afastá-la então para que se possa 
ver/sentir melhor, justamente numa era eivada de 
hibridismos e paradoxos, tentando obsessivamente que 
‘actor’ e ‘espectador’ subsistam num indivíduo só, qual 
experiência de desintegração colectiva e social que tem 
a unilateralidade, o isolamento e o individualismo como 
marcas da comunicação.



PRIMROSE
PIANO QUARTET
Criado em 2004, o Primrose Piano Quartet granjeou uma 
sólida reputação pelas suas extraordinárias performances e 
gravações regularmente premiadas. Para além do repertório 
de eleição com obras de Beethoven, Brahms, Schumann, 
Schubert, Faure e outros, o Quarteto foi aclamado por ter 
recuperado obras injustamente esquecidas de compositores 
do dealbar do séc. XX, como por exemplo Dunhill, Quilter, 
Bax e Frank Bridge. Paralelamente, encomendam obras a 
compositores seus contemporâneos, como Sir Peter Maxwell 
Davies, cujo Quarteto com Piano lhes foi dedicado, em 2008.

2ª FEIRA, 21:30 / CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÂNEA CB 
€5,00

11 DEZEMBRO

MÚSICAM %



Para este concerto de voz e piano o barítono André Baleiro 
e o pianista Duarte Pereira Martins interpretam uma 
selecção de canções de língua portuguesa em torno da 
temática ‘Saudade e Amor’, passando por compositores 
portugueses e brasileiros, jovens e consagrados, desde 
o início do séc. XX até aos nossos dias. O título dado ao 
concerto associa-se directamente ao ciclo homónimo 
de Ruy Coelho, e todas as obras escolhidas remetem, de 
algum modo, para esta temática tão importante na língua 
portuguesa. 

SAUDADE E AMOR

4ª FEIRA, 21:30 / MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA JR
ENTRADA GRATUITA 

13 DEZEMBRO

ANDRÉ BALEIRO E DUARTE PEREIRA MARTINS — VOZ E PIANO

MÚSICAM



QUEBRA NOZES

O Quebra-Nozes, o magnífico bailado clássico irá encantar 
o grande público, com uma interpretação excecional da 
aclamada e prestigiada companhia de ballet Russian 
Classical Ballet, de Moscovo, liderada por Evgeniya 
Bespalova e composta por um elenco de estrelas do ballet 
russo.

Baseado no conto “O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”, 
de E.T.A. Hoffmann, o bailado narra a história de uma 
menina que sonha com um Príncipe – um 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 lança o seu sapatinho 
aniquilando a terrível criatura e quebrando o feitiço; Quebra-
Nozes torna-se num deslumbrante Príncipe.

A noite gelada envolve a cidade, libertando os Flocos de 
Neve que levitam numa dança deslumbrante. Quebra-Nozes 
conduz Clarinha ao seu reino, o Reino dos Doces, onde a 
Fada do Açúcar partilha alegria e guloseimas pelas 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.

DOMINGO, 17:00 / CINE-TEATRO AVENIDA / €22,00

17 DEZEMBRO

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

DANÇAD



5ª FEIRA, 21:30 / CINE-TEATRO AVENIDA / €8,00

ÓPERA

21/12
PIMPINONE

M/12MÚSICAM



Pimpinone, é uma ópera cómica em 3 partes e 11 cenas, com 
música de Georg Philipp Telemann e libreto em alemão de 
Johann Philipp Praetorius, sobre texto precedente 
de Pietro Pariati. A sua estreia foi feita no Theater am 
Gänsemarkt de Hamburgo, em 27 de setembro de 1725, 
como breve alívio entre os atos da adaptação que 
Telemann fez da ópera séria Tamerlano de Händel.

O seu título completo é O casamento desigual entre 
Vespetta e Pimpinone ou A dominante camareira, Die 
Ungleiche Heirat zwischen Vespetta und Pimpinone oder 
Das herrsch-süchtige Camer Mägden . A obra está descrita 
como um Lustiges Zwischenspiel (“intermezzo cómico”) 
em três partes.  Telemann retoma o l ibreto que 
musicou Tommaso Albinoniquase vinte anos antes, através 
de uma versão em alemão para os recitativos, conservando 
para as árias o texto em italiano. Pimpinone teve muito 
êxito e marcou o caminho que seguiriam os intermezzi 
posteriores, em particular La serva padrona de Giovanni 
Battista Pergolesi.

Vespetta, a empregada, ganha a confiança do seu chefe, 
o velho Pimpinone, para que se case com ela. Uma vez 
casados, a sua natureza mordaz (o nome Vespetta significa 
“pequena vespa”) domina completamente o marido.



A exposição cujo tema é o Amor e a celebração da mulher dá 
continuidade ao diálogo com a poesia característico da obra 
de Francisco Simões que recentemente se notabilizou pelo 
seu magnífico trabalho no Parque dos Poetas (2001-2013) e 
que ilustrou grandes nomes da nossa literatura como David 
Mourão Ferreira ou Urbano Tavares Rodrigues.

No contexto das comemorações dos 500 anos da morte 
do histórico poeta da cidade, uma referência do lirismo 
nacional, João Roiz de Castelo Branco, a Câmara Municipal 
da Cidade que lhe deu o nome vai apresentar uma grande 
exposição com o título: Amor Única Chama, comissariada 
pela crítica de arte (A.I.C.A), Maria João Fernandes, de 
esculturas, desenhos e cerâmicas do artista e um dos nomes 
maiores da escultura contemporânea em Portugal, Francisco 
Simões.

EXPOSIÇÃOE

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

DE FRANCISCO SIMÕES
AMOR, ÚNICA CHAMA



CEM POEMAS
(DE MORRER) DE AMOR
E UMA CANTIGA
PARTINDO-SE

O poeta João Roiz de Castelo Branco, homenageado pela 
cidade associada ao seu nome e o seu famoso poema: 
“Senhora partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem”, 
deram o mote à Antologia: Cem Poemas (de Morrer) de 
Amor e uma Cantiga Partindo-se, organizada por Gonçalo 
Salvado e Maria João Fernandes, prefaciada por Guilherme 
de Oliveira Martins, ilustrada por belíssimos desenhos do 
escultor Francisco Simões e com design gráfico de Inês 
Ramos. Esta edição, uma iniciativa cultural de relevo não 
apenas em Castelo Branco, mas a nível nacional, será 
editada por RVJ Editores e é inteiramente apoiada pela 
Câmara Municipal de Castelo Branco. Uma serigrafia de 
Francisco Simões realizada por Paulo Lourenço a partir 
de um dos desenhos incluídos no livro acompanhará uma 
edição especial inserida dentro de uma caixa.  

GONÇALO SALVADO E MARIA JOÃO FERNANDES

PLURIDISCIPLINARP
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TEATROT

3ª FEIRA, 11:30 E 14:30 / CENTRO CULTURAL DE ALCAINS
ESPECTÁCULO PARA ESCOLAS

UM DIA SEREI GRANDE

07/11

BAAL17



João nasceu num susto sem saber como. Enquanto se 
constrói, ganha a consciência de que é necessário fazer 
escolhas e de que existem regras para cumprir. Vai para a 
escola para aprender e para descobrir quem é. Aprende a 
ler, aprende a matemática, fica a saber que há coisas que 
não sabe, e que existirá um futuro onde nem sempre as 
coisas serão fáceis. Depois vai viajar. Descobre‐se mais um 
pouco, e descobre que o mundo é muito grande e nele vivem 
muitas e diferentes pessoas. E ele, tal como os outros, um 
dia crescerá, um dia terá uma profissão, um dia será uma 
parte transformadora da sociedade. Um dia será grande.

Criação coletiva I Encenação_ Rui Ramos I Interpretação_ 
Filipe Seixas e Marisela Terra I Adereços e construção 
marionetas_ Coletivo I Cenografia_ Ana Rodrigues e Ivan 
Castro I Fotografia_ Baal17 I Design gráfico_ Verónica 
Guerreiro/Bloco D – Comunicação e imagem I Direção 
de produção_ Sandra Serra I Produção executiva_ Hugo 
Fernandes I Gestão_ Rui Ramos



Reza a história que o original terá nascido há perto de 2017 
anos... mas dessa história já todos ouvimos contar, mil e 
uma versões, umas mais, outras menos elaboradas. Os 
protagonistas são os mesmos, uma família feliz que celebra 
o nascimento do seu pequeno bebé.
Uma história carregada de amor, de união e cumplicidade 
familiar que a todos nos comove e com mais ou menos 
ligação à família original, todos nos revemos neste quadro.
E é por isso que todos os anos, em Setembro, meto mãos à 
obra e me lanço neste desafio de recriar esta família feliz. É 
assim que eu os vejo, é assim que eu os desenho e os tento 

CENTRO CULTURAL DE ALCAINS - MUSEU DO CANTEIRO 

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

18 NOVEMBRO ’ 06 JANEIRO

EXPOSIÇÃOE

UMA FAMÍLIA FELIZ

recriar, como se de um sonho se tratassem...
Todos nós fazemos parte dum presépio, com as mais 
diferentes configurações às vezes com mais elementos o 
que nos enche de amor, outras vezes, tão menos felizes, 
com menos.
Este é o mote desta exposição “Família feliz” e que eu Sónia 
Machado, autora da rosabengala tenho imenso prazer em 
participar.
Com as minhas famílias felizes, presépios que crio desde 
2012, com diferentes formas e feitios, com as minhas Anjas 
e com ilustrações que contam histórias.

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS



19 DEZEMBRO ’ 22 DEZEMBRO

OFICINAS DE NATAL

10:00-12:30 — 14:30-17:00 / MUSEU DO CANTEIRO
DOS 6 AOS 12 ANOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

PLURIDISCIPLINARP

Tendo como enquadramento a exposição natalícia Uma 
Família Feliz, o Museu do Canteiro organiza as suas habituais 
Oficinas de Natal. 

Inscrições e + informações através do 272900220



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.

Os alunos de Conservatórios, Academias e da Escola 
Superior de Artes Aplicadas na compra de um bilhete, 
têm direito a outro gratuito, nos seguintes espectáculos: 
Mano a Mano (13 de Outubro), Wallace Oliveira Trio (15 
de Outubro), Sopro e Away (19 de Outubro), Quarteto de 
Cordas de Matosinhos (30 de Novembro), Primrose Piano 
Quartet (11 de Dezembro e Pimpinone (21 de Dezembro).

Na compra de bilhete para o espectáculo Sopro, 
oferecemos o bilhetes para Away (ambos a 19 de 
Outubro).

As companhias de teatro amador do concelho de Castelo 
Branco têm condições especiais nos espectáculos de 
Teatro: na compra de um bilhete, recebem um segundo 
gratuito.




