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Chegou ao fim mais um ano de intensa actividade cultural. Foi 
um ano marcado pela abertura do novo Museu Cargaleiro, pela 
realização de importantes exposições no edifício dos antigos CTT, 
com destaque para a colectiva integrada nas comemorações do dia 
10 de Junho, pelos congressos organizados no âmbito da efeméride 
dos 500 anos do nascimento de Amato Lusitano e pela continuação 
da oferta diversificada e de qualidade no Cine-Teatro Avenida. 
Todo este investimento é fruto de uma gestão cuidada e de uma 
preocupação central: tornar o concelho de Castelo Branco o mais 
competitivo possível, procurando garantir o acesso da população a 
bens culturais e potenciando o turismo.

O primeiro trimestre de 2012 começa com o regresso de Jorge 
Palma à cidade, um importante destaque, o qual prenuncia uma 
programação cheia de pontos de interesse para os vários públicos.  
É particularmente relevante que algumas das actividades propostas 
pressuponham a participação de agentes culturais da região, como 
é o caso das Noites do Clube-Mostra de Música Urbana de Castelo 
Branco e dos concertos dedicados ao piano, a realizar na Festa 
desse instrumento, com a participação do Conservatório Regional 
e da Escola Superior de Artes Aplicadas. O dia comemorativo da 
elevação de Castelo Branco a cidade, 20 de Março, é também uma 
data na qual promovemos um espectáculo, para o qual, desde já, 
convido toda a população.

Muita música, com os The Gift, Bernardo Sassetti, a primeira 
passagem de Mísia pela cidade, Lena d’Água, bandas filarmónicas e 
outros concertos, juntam-se a propostas na área do teatro, da dança, 
do cinema e da literatura, bem como novas exposições nos antigos 
CTT, no Museu do Canteiro e na Sala da Nora.

A todos os albicastrenses e aos que nos visitam, deixamos as 
nossas propostas, certos de que o esforço feito para ter uma oferta 
cultural de grande qualidade e diversidade, será acolhido como uma 
marca distintiva do nosso concelho.  

Joaquim Morão
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A exposição “Onde mora a diferença” (Pintura alemã antes e depois 
da queda do muro de Berlim, patente no Antigo Edifício dos Correios 
até 5 de Fevereiro) demonstra como a realidade sócio-política 
questiona e se projecta na arte. Em vésperas de um novo mundo 
- como estamos - iremos assistir nesta década a uma mudança do 
paradigma na arte, superior mesmo à do impacto da queda do Muro 
na pintura alemã.

Símbolo da divisão das duas Alemanhas (de Leste e Ocidental), 
marcou profundamente as gerações que viveram todo o período que 
medeia a II Guerra Mundial e o seu desmantelamento em 1989 e 
projectou-se na arte com soluções plásticas muito diferenciadas, 
patentes nas obras anteriores e posteriores à queda do Muro.

A exposição está patente no Antigo Edifício dos Correios até 5 de 
Fevereiro e reflecte os traumas desta realidade, que conferiram à 
arte um modelo próprio, localizável e diferente do que acontecia no 
resto da Europa e da América, como uma resposta surda ao regime 
ditatorial vigente no Leste. 

A História mostra-nos um primeiro momento, do Expressionismo 
Abstracto, marcado e caracterizado por uma pintura matérica, 
escura e pouco linear, onde pigmentos grosseiramente trabalhados 
transmitem sentimentos de desalento, pobreza, censura e 
contrariedade, e um segundo, posterior à queda do Muro, com uma 
pintura figurativa, iconográfica, com uma paleta de cores alegres e 
o retrato de mundos idílicos, onde homem e natureza vivem em 
harmonia.

Artistas que participam na exposição: A.R. Penck, Anselm Kiefer, 
Daniel Richter, Eberhard Havekost, Jörg Immendorff, Markus 
Lüpertz, Martin Eder, Frank Nitsche, Günther Forg, Helmut 
Middendorf, Matthias Weischer, Thomas Scheibitz, Thoralf 
Knobloch, DirK Skreber, Torben Giehler, Rainer Fetting, Peter 
Zimmermann, Norbert Bisky e Markus Oehlen

A mostra é organizada pela Câmara Municipal de Castelo Branco e 
conta com o apoio da ESART e da Embaixada da Alemanha

_exposição

25..11 >05..02

_Pintura Alemã antes e depois da queda do muro

ONDE MORA A DIFERENÇA

Antigo Edifício dos CTT
Entrada: Gratuita
_ 3ª a 6ª Feira _14h00 > 19h00 
Sábados, Domingos e Feriados 10h00 > 12h00 
e das 14h00 > 18h00
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25..11 >26..02
_de Mauro Cerqueira

chINA

_exposição

Mauro Cerqueira, como jovem que é traz o potencial dos traços 
fundamentais que desenham a arte que será. Falta a solidez de uma 
cultura estruturante consolidada, mas mostra já as saídas de um 
projecto que se alicerça em novas propostas.

É um jovem artista fechado num espaço à procura duma saída. 
Constrói e desconstrói lugares que por vezes “habita”, questionando-
os enquanto locais de acolhimento e segurança. Cedo impôs-se entre 
grandes artistas portugueses como membro do grupo do Projecto 
Informal do Laboratório das Artes, ao lado de Alberto Carneiro, 
Miguel Palma, Pedro Calapez, Rui Sanches e muitos outros.

Actualmente expõe no Antigo Edifício dos Correios, em Castelo 
Branco, até 26 de Fevereiro, um projecto concebido especialmente 
para ser apresentado na nossa cidade pela primeira vez.

Com o título “China”, Mauro Cerqueira procura uma multiplicidade de 
sentidos: um país, uma nacionalidade, uma alcunha ou o que de facto 
é, o apelido do trabalhador duma tipografia, personagem central da 
obra que o artista nos traz.

“Gosto do título porque remete para o país, e com ele vem a industria, 
o trabalho manual, o trabalho infantil... Neste caso, esta china é no 
centro do porto! - explicou - Filmo o dia-a-dia deste trabalhador. As 
suas tarefas repetidas vezes e mais vezes, mas filmo sobretudo as 
suas pausas”.

A mostra é organizada pela Câmara Municipal de Castelo Branco e 
conta com o apoio da ESART.

Antigo Edifício dos CTT
Entrada: Gratuita
_ 3ª a 6ª Feira _14h00 > 19h00 
Sábados, Domingos e Feriados 10h00 > 12h00 
e das 14h00 > 18h00
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_ de Nuno Ferreira

PORTUGAL A PÉ

06..01

_pluridisciplinar

Natural de Aveiro, onde nasceu em 1962, Nuno Ferreira licenciou-se 
em Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa.

Foi colaborador permanente do semanário Expresso de 1986 a 
1989, ano em que ingressou nos quadros do jornal Público, onde se 
manteve até Setembro de 2006.

Em cerca de 25 anos de carreira, fez todo o tipo de reportagens de 
cariz social, primeiro na revista do Expresso e mais tarde Portugal 
a pé Nuno Ferreira em diversas secções do Público (Sociedade, 
Local e Pública).

Entre outros prémios, recebeu em 1996 o Prémio de Jornalismo de 
Viagem do Clube de Jornalistas do Porto com o trabalho “Route 66 
a Estrada da América”, que lhe valeu também uma menção honrosa 
da Fundação Luso-Americana. Um ano mais tarde, recebeu o Prémio 
de Jornalismo de Viagem do Clube Português de Imprensa com o 
trabalho “A Índia de Comboio”. Em 2007, foi autor juntamente com 
Pedro Faria do livro “Ao Volante do Poder”, publicado pela editora 
Bertrand. Actualmente colabora com o site “Café Portugal” e a 
revista “Epicur”.

Em Fevereiro de 2008, o jornalista Nuno Ferreira iniciou a pé, em 
Sagres, um longo e demorado caminho pelo que é habitualmente 
designado “Portugal profundo”. Ao longo de mais de dois anos, 
com percalços e interrupções pelo meio, enquanto passava por 
vagabundo, contrabandista ou peregrino a Fátima, redescobria 
um país esquecido, muitas vezes entregue a si próprio, a lutar 
desesperadamente contra a desertificação. 

_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita

A caminhar do Algarve ao Minho pelo interior dos interiores, pôde 
ir observando Portugal, atento aos pormenores: uma partida de 
futebol num campo pelado, um funeral, a partida para a pesca de 
uma traineira sobrevoada por gaivotas, a azáfama de um restaurante 
de estrada repleto de camionistas, um idoso lavrando com a ajuda 
do burro a última das courelas transmontanas.

Portugal pela lupa de Nuno Ferreira é assim: mal gerido mas 
definitivamente muito bonito.

Pelo caminho, foi encontrando e conversando com aqueles que 
teimam em viver longe das grandes cidades e mantêm viva a chama 
das tradições culturais e do regionalismo: músicos, artesãos, poetas 
populares, aldeões guardadores da memória de um povo.

Foi redescobrindo também as belezas escondidas do país: Vales 
estreitos entre fragas em São Macário, cascatas perdidas na Serra 
de São Mamede, lameiros entre as águas bravias e geladas de rios 
transmontanos como o Maçãs ou o Sabor, searas ondulantes e 
douradas na planície alentejana, garranos à solta entre a névoa da 
Serra Amarela.
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_de Júlio Lopes Pereira

RAÍZES DE UM SONhO

07..01 >29..01

_exposição

Júlio Lopes nasceu em 1965 na vila do Soito – Sabugal, mas adoptou 
a cidade de Castelo Branco para viver.

Desde muito cedo mostrou grande interesse pelo desenho passando, 
posteriormente, à pintura. Assume-se como pintor autodidacta.

A sua paixão pelo Surrealismo, estimulou-o a experimentar 
imaginários insuspeitados e a desenvolver e aperfeiçoar um estilo 
muito próprio, o que lhe valeu diversos elogios por parte da imprensa 
e do público em geral. 

Todas as suas obras transmitem uma mensagem ligada à 
degradação da natureza e aos mais variados temas da actualidade 
do país e do mundo.

Realizou numerosas exposições individuais e colectivas em 
Portugal, Espanha e França, encontrando-se representado em 
diversas colecções particulares e na Casa Museu de Arte de Alice 
Sande, na vila de Góis.

_ 3ª Feira a Domingo_14h00 às 19h00
Sala da Nora - Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
Inauguração: 16h00 .. 07 Janeiro
Aceitam-se marcações para grupos na parte da manhã 
das 10h00 às 13h00
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10..01

_de Teresa Villaverde

cISNE

_cinema

Vera é uma cantora com trinta e alguns anos que volta a Lisboa para 
encerrar uma série de concertos.

Pablo é o seu acompanhante que ela escolhe através de um 
questionário e que a ajuda nas noites de insónia. Na casa de Vera, 
longe de tudo está Sam, o homem que ela ama. Só se entendem 
longe um do outro e por escrito. A casa é dela, ele aparece para ficar, 
pede-lhe que saia da sua própria casa onde diz precisar ficar sozinho 
perto das coisas dela, mas sem ela. Isto magoa-a, mas deixa e vai-se 
embora deixando-o lá. Uma criança protegida de Pablo comete um 
acto irreversível matando um homem. Vera envolve-se e protege a 
criança debaixo da sua asa, e ao salvar a criança, salva-se. E salva 
Sam.

Ficha Técnica:
Fotografia: Acácio de Almeida
Montagem: Andrée Davanture 
Som: Vasco Pimentel, Tiago Matos, Joel Rangon 
Decoração: Zé Branco 
Guarda Roupa: Silvia Grabowski 
Direcção de Produção: António Gonçalo 
Escrito, Produzido e Realizado: Teresa Villaverde
Musica:Chico Buarque, John Cage, Dmitri ShostakOvich, Ildo Lobo, 
Misha Maisky, Pavel Gililov, Blanca, Rosa Gil, Caetano Veloso, Dorival 
Caymmi

_ 3ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €4,00
Duração: 103 min.
Classificação: Maiores de 12 anos
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11..01

_pluridisciplinar

_Apresentação do livro e CD 

AMORTE
“Quantas vezes morremos durante a vida? E quantos já não estão 
mortos antes da sua vida terminar? Diz-se que o sonho comanda 
a vida e só o Amor tem o poder de transcender a Morte, mas para 
alguns a própria vida torna-se um pesadelo e o Amor, em excesso 
ou falta dele, o passaporte para a própria Morte.

AMORTE orbita entre este jogo de espelhos, de dualidades múltiplas 
e sentidos paralelos que se cruzam durante a obra, fazendo-a girar 
em histórias interligadas, que não obedecem necessariamente a 
uma linha temporal ou fio condutor. Como a vida, AMORTE é uma 
espiral de acontecimentos, de ciclos quebrados e iniciados, que se 
influenciam e subjugam, vertiginosamente, entre si.

Citando Nietzche; “Porque a grandeza do homem consiste em que 
ele é uma ponte e não um fim; O que nos pode agradar no homem 
é ele ser transição e queda”, AMORTE transita algures entre o céu 
e o abismo, a luz e as trevas, a decadência e a ascensão, a dor e o 
prazer, o Amor e o ódio, a vida e a Morte... estando aberta, como a 
vida, à percepção, interpretação e montagem de cada um.”

(Emanuel Breu)

Musicos:
Luís Alves, Luís Miguel, Carlos Santos

Actores:
Tiago Ferra, Neuza Nunes, Andreia Levita

Declamador: 
Dário Barros

_ 4ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
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_Íntimo... com todo o respeito

JORGE PALMA

12..01

_música

Espectáculo acústico criado especificamente para salas onde o 
artista, ao piano, faz-se acompanhar por um músico especial…o filho, 
Vicente Palma. 

Aquele que é por muitos considerado o melhor “cantautor” 
Português, cria um ambiente intimista de interactividade com o 
publico e viaja por 35 anos de carreira, com paragem obrigatória, no 
seu mais recente trabalho – “Com Todo o Respeito”  

Um espectáculo único…uma noite mágica. Para “Palmaniacos” …mas 
não só…

_ 5ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €15,00



JORGE PALMA
_5ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida

+ +
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_Sr. João

PRIMEIRA VALSA

14..01

_teatro

_ Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €5,00
Duração: 90 min.
Classificação: Maiores de 16 anos

“O ideal da saga poética cumpre-se na intraduzibilidade.” 
Gadamer

É também sobre o fim de uma ilusão e o nascimento de outra, é 
sobre a ilusão de construção. PRIMEIRA VALSA é o ínicio de um 
sonho. Se comumente, em algumas cerimónias, a valsa simboliza o 
ínicio, aqui marca o fim. Como um elemento de separação imaginário, 
a mudança será sempre uma convenção e não uma realidade. Um 
estado de intermitência que não se pode definir pelo que se vê, mas 
pelo que falta. 

Então reescrevemos e recriamos um final ideal. Repetimo-nos 
e observamos com atenção o espectador que tenta decifrar os 
elementos que não estão lá, que se ocultam. Este é um espectáculo 
que se quer tornar invisível, que quer desparecer perante os olhos 
do espectador presente.  

PRIMEIRA VALSA - um espectáculo ao abandono

Criação e interpretação:
Óscar Silva e Ricardo Marques
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_de António Torrado, pelo Teatro das Beiras

O REI MENINO 

17..01 >18..01

_teatro

Era uma vez um menino que pelos azares da história, ficou órfão 
muito cedo. E como único filho herdeiro, viu-se forçado a subir ao 
trono, muito antes de ter estudado tudo o que devia, muito antes 
de saber de cor todos os nomes das terras, montanhas e rios, 
do país onde ia reinar. Um rei-menino que ansiava brincar como 
menino que era: saltar a janela da sala do trono e ir ao encontro 
de outros meninos que jogavam ao berlinde na rua. Mas o peso da 
responsabilidade de ser rei, não lhe permitia essa evasão. A própria 
coroa de ouro era pesada demais para a sua pequena cabeça quando 
assistia às cerimónias palacianas ou presidia ao enfadonho Conselho 
Real rodeado de velhos conselheiros. “Um rei é um rei” - Dizia-lhe 
o aio D. Belizário, no dia que o reizinho decidiu fazer de patins, o 
seu longo percurso até à sala do conselho; o seu manto esvoaçava 
como uma longa asa. “E um menino é um menino” - Respondia o 
rei, cansado da sua obrigação de reinar. Onde se teriam escondido 
os sonhos de menino durante o seu reinado? E os amigos da sua 
idade, os berlindes, os jogos da cabra-cega, do eixo e da bola? 
Decerto que bem guardados na sua imaginação. Anos depois, já rei-
homem, parece que não reinou mal. Talvez porque sonhos e desejos 
cresceram com eles, tornando o seu coração mais forte. 

Ficha Técnica 
Adaptação e encenação: Isabel Bilou 
Interpretação: Pedro da Silva, Rui Raposo Costa e Vânia Fernandes
Cenografia: Fernando Landeira
Assistente cenografia: Susana Gouveia
Figurinos: Isabel Bilou
Marionetas: Cão Danado & Companhia
Banda Sonora: Gil Salgueiro Nave

Desenho de luz: Fernando Sena e Jay North Collin
Fotografia: Fernando Landeira
Cartaz: Ivo Silva e Vanessa da Silva

_3ª Feira, 14h30 > _4ª Feira, 11h00 e 14h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €2,00 (Espectáculo Escolar)
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20..01

_teatro

_Projecto Magnólia

DOcE DA cASA
Quatro actores encaram a história absolutamente banal de uma 
mulher comum até que a chegada de uma misteriosa convidada, 
que ninguém sabe de onde vem, nem porque está ali, faz soar a 
ameaça de uma revolução. Uma tragicomédia interactiva, que chama 
o público a decidir o rumo da história, sobre a maneira como 
habitualmente passamos pela vida sem lhe dar importância, onde 
todas as pequenas certezas familiares são postas em causa e o 
futuro volta a estar em aberto, num jogo cénico sobre os absurdos 
da vida e as suas rasteiras cómicas que só o teatro pode pôr a nu.

FICHA TÉCNICA
ENCENAÇÃO: Manuel Jerónimo
TEXTO: Francisco Baptista
DRAMATURGIA: Ricardo Franco
CENOGRAFIA: Manuel Jerónimo
SONOPLASTIA: Daniel Gomes
OPERAÇÃO LUZ/SOM: Miguel Lourenço
PRODUÇÃO: Projecto Magnólia
ELENCO: Manuela(Alice Costa), Maria Ana (Ana Varela), Sandra 
(Daniela Serra) e António (Cristóvão Santos)

_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €5,00
Duração: 90 min.
Classificação: Maiores de 6 anos



+
+  + 

24..01

_de Lars Von Trier 

MELANcOLIA 

_cinema

MELANCOLIA foi, sem qualquer dúvida, o filme mais falado e 
comentado na edição deste ano do FESTIVAL DE CANNES, 
onde KIRSTEN DUNST conquistou o PRÉMIO DE MELHOR 
INTERPRETAÇÃO FEMININA, pelo seu denso e esplêndido papel 
neste filme inesquecível.

LARS VON TRIER reuniu um luxuoso elenco internacional 
encabeçado pelas actrizes KIRSTEN DUNST e CHARLOTTE 
GAINSBOURG, e que inclui ainda KIEFER SUTHERLAND, 
CHARLOTTE RAMPLING e JOHN HURT.

O misterioso planeta MELANCOLIA aproxima-se do planeta Terra. 
Será uma passagem breve e um momento para recordar? Ou este 
planeta azul representa uma verdadeira ameaça para todos?

E enquanto o MELANCOLIA se aproxima, ameaçador, a difícil relação 
de Justine e Claire é posta à prova definitivamente...

O aclamado e provocador cineasta de DANCER IN THE DARK 
(Palma de Ouro e Prémio de Melhor Actriz - Festival de Cannes 
2000), DOGVILLE (Melhor Realizador nos Prémios Europeus 
de Cinema - 2003), ONDAS DE PAIXÃO (Grande Prémio do Júri 
- Festival de Cannes - 1996) ou ANTICRISTO (Prémio de Melhor 
Actriz - Festival de Cannes - 2009) regressa com um dos filmes 
mais ambiciosos da sua carreira.

_ 3ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €4,00
Duração: 136 min.
Classificação: Maiores de 12 anos
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_Apresentação Primavera Musical 2012

TOMOhIRO hATTA

25..01

_música

Nascido em 1986, Tomohiro Hatta começou os seus estudos 
musicais aos 5 anos de idade com M. Endo. Cinco anos depois, é 
admitido no Conservatório de Sapporo, na classe de M. Myazawa, 
professor e director da instituição. Em Setembro de 2005 ruma 
a Paris e continua o seu percurso musical na École Normale de 
Musique de Paris.  

Junho 2006 : Diplôme d’Exécution de piano na École Normale de 
Musique de Paris, por unanimidade e felicitações do júri.

Em 2006, sendo o mais jovem candidato, foi semi-finalista no 
Concurso Internacional de Música da cidade do Porto (Portugal), 
e venceu o terceiro prémio no Concurso Internacional de Piano 
Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem (Marrocos). Neste 
último concurso recebeu também Prémio Especial da Embaixada 
da França, Prémio Especial da Embaixada da Rússia e o Prémio 
Especial da Delegação da Cultura.Junho 2007 : Diplôme Supérieur 
d’Exécution na École Normale de Musique de Paris.  

Em 2009, Tomohiro Hatta foi semi-finalista do prestigiado concurso 
Long-Thibaud (Paris), e um ano depois recebeu o Primeiro Prémio 
no Concurso Internacional de Piano Maria Campina (Portugal), e 
Segundo Prémio no Concurso Internacional de Alexander Scriabin .  
A 30 de Dezembro de 2009, em Lisboa, deu início às festividades do 
200º Aniversário de F. Chopin em directo para a rádio portuguesa, 
RDP-Antena2.  

Em 2010, Tomohiro Hatta tocou no 12º Festival “Carré d’As Jeunes 
Talents” e na série de concertos da Salle Pleyel “Bon anniversaire 

_ 4ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €5,00

Monsieur Chopin” , transmitida pela televisão France 3.

Actualmente e a par da sua carreira como solista, Tomohiro HATTA 
actua em duo com o pianista português Ricardo Vieira, formando 
o MusicOrba (www.musicorba.com), que tem recebido as mais 
elevadas criticas e atenção da imprensa internacional, nomeado 
para o prémio “Melhor Jovem Artista 2011”, em Paris. É actualmente 
professor da classe de piano do Conservatorio de Musica de 
Coudray-Montceaux, França.

Programa
32 Variações em Do menor - LVBeethoven
Sonata No. 23 Op 57 “Appassionata” - LVBeethoven
Sonata No.3 Op. 28  - S. Prokofiev
Sonata No. 7 Op. 83  - S. Prokofiev
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26..01

_Actividades no Trimestre

BIBLIOTEcA MUNIcIPAL
DE cASTELO BRANcO

_pluridisciplinar

LER A DOIS
O projecto “Ler a Dois” iniciado em 2009 na Biblioteca Municipal 
de Castelo Branco continua no primeiro trimestre de 2012 e, como 
sempre, na Sala da Hora do Conto.

Com o objectivo de fortalecer a relação entre pais e filhos através do 
livro, esta actividade trouxe à Sala da Hora do Contos, ao longo das 
diversas sessões, centenas de pessoas que partilharam momentos 
de magia e alegria com os seus filhos, netos, sobrinhos, etc.

O objectivo inicial deste projecto - a criação de uma comunidade de 
leitores - está alcançado. Pretendemos ainda assim, aumentar, cada 
vez mais, o número de participantes desta comunidade.  

O ler a dois inicia-se com a leitura de um conto, seguido de um ateliê 
onde as crianças solicitam a participação dos adultos convidados 
para que em conjunto possam desfrutar de um tempo só seu, tendo 
a leitura como ponto de partida para o sonho. 

Hora: 18 h00 – 19h30
Periodicidade: última quinta-feira de cada mês

CLUBE DE LEITURA
A leitura é um direito do qual por distracção, azáfama ou falta de 
tempo, abdicamos. 

Ter um livro para ler é sempre possível, mesmo nos tempos que 
correm. As Bibliotecas são espaços de leitura e de lazer, onde o acto 

de ler se pode transformar num momento de partilha. 

O Clube de Leitura da Biblioteca Municipal de Castelo Branco deseja 
oferecer aos leitores aficionados ... e aos leitores por conquistar ... 
um tempo e um espaço onde, a pretexto de um tema ou de um autor 
se possa falar dos livros/ com os livros. 

Haverá, em cada sessão, um convidado especial, conhecedor 
dos temas ou autores propostos, para encadear o debate. Numa 
sociedade em que o tempo de ser é geralmente atropelado pelo 
tempo de ter, propomos que, em jeito de conversa, se (re)visitem os 
autores, os livros, os textos que nos marcam, nos surpreendem e 
que por vezes nos trazem um ânimo novo, para um novo dia. 

Hora: 18h00 – 19h30
Periodicidade: última sexta-feira de cada mês
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_Viagem Musical aos anos 80

LENA D’ÁGUA

28..01

_música

Lena d’Água leva-nos numa viagem musical aos anos 80.
Em palco, e acompanhada pela guitarra, Lena recorda todos os 
grandes êxitos da sua carreira.

Discografia
2008 – Perto de ti (CD)
2007 – Sempre, ao vivo no Hot Clube (CD e DVD)
2004 – Terra Prometida/Tu Aqui (CD)
1996 – Demagogia (colectânea)
1996 – Sempre Que o Amor Me Quiser - O Melhor de Lena d’Água
1993 – As Canções do Século - Ao Vivo no Casino Estoril
1992 – Ou Isto ou Aquilo (para as crianças) (LP e CD)
1989 – Tu Aqui (LP e CD)
1987 – Aguaceiro (LP)
1986 – Terra Prometida (LP)

Com a Banda Atlântida
1984 – Lusitânia (LP)
1983 – Papalagui/Jardim Zoológico (single)
1982 – Perto de ti (LP)
1981 – Vígaro cá, vígaro lá/Labirinto (single)

Com a Salada de Frutas
1981 – Robot/Armagedom (Single)
1980 – Sem Açúcar (LP)

A solo
1979 – Qual é Coisa, Qual é ela? (LP para as crianças)
1979 - O nosso Livro/ A cantiga da Babá (Single)

_ Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €10,00
Duração: 90 min.
Classificação: Maiores de 3 anos
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29..01

_música

_Soc. Musical Gouveense Pedro A. Botto Machado

BANDAS EM cONcERTO
Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto Machado
No dia 5 de Outubro de 1911, aquando dos festejos do 1º aniversário 
da implantação da República e, fruto de uma cisão entre filarmónicos 
da banda existente na altura (Sociedade Euterpe), é criada, em 
Gouveia, a Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto 
Machado.

A Banda Filarmónica iniciou a atividade com 18 elementos, com o 
patrocínio do benemérito republicano Pedro Amaral Botto Machado.
Tem atuado em vários pontos do País e em Espanha. Com inúmeros 
concertos efectuados, tem participado em cerimónias oficiais, festas 
religiosas, bem como em festivais de bandas de música civis.

Em 2008 gravou o seu primeiro CD, intitulado “Over the Hill”. 
Participou em 2010 no Concurso de Bandas do Ateneu Artístico 
Vila-franquense na 2ª categoria, no qual obteve o 2º prémio.

Participou nas cinco anteriores temporadas do projecto “Bandas 
em Concerto”.

PROGRAMA

Pax Romana – Toshiaki Minami
Miniatures Brasileiras - Hudson Nogueira
Saga Candida - Bert Appermont
Eine Kleine Yiddishe Ragmusik - Adam Gorb
Symphonic Songs for Band – Robert Bennet
Navegar, Navegar - Fausto, arr. Jorge Salgueiro

_ Domingo, 16h00
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
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A promoção do trabalho e da vida musical dos alunos de uma 
escola de música é essencial para a sua formação e contribui para 
o enriquecimento cultural da comunidade. O Conservatório Regional 
de Castelo Branco tem uma grande actividade concertística e ao 
longo do ano lectivo a grande maioria dos seus alunos e professores 
apresenta-se em recitais e audições públicas.

As audições “ABC” servem também os propósitos de formação e 
enriquecimento cultural, são diversificadas nos instrumentos que se 
podem ouvir e são diversificadas também na idade dos participantes. 
No entanto, revestem-se de uma característica especial: nelas 
participam apenas os alunos que obtiveram as melhores avaliações 
atribuidas por júri de professores nas provas realizadas na semana 
anterior. Estes solistas são alunos dos vários anos dos respectivos 
cursos de instrumento e são eles as “estrelas” desta semana.

Dias: 30 de janeiro a 3 de fevereiro.
Duração de cada audição: 1 hora
faixa etária: todos, entrada livre.
local: auditório Liszt (CRCB)
promotor: Conservatório Regional de Castelo Branco

O Conservatório na Internet:
http://conservatoriocb.wordpress.com/

30..01

_pluridisciplinar

_Conservatório Regional de Castelo Branco

AUDIÇÕES ABc



+
+  + 

03..02

_dança

_de Francisco Camacho e Sílvia Real

LOST RIDE
Ficha Técnica / Artística
Concepção e Direcção Artística: Francisco Camacho 
Co-Criação e Interpretação: Sílvia Real 
Música Original: Sérgio Pelágio
Luz e Direcção Técnica: Frank Laubenheimer 
Figurinos: Carlota Lagido 
Cenografia: Eric da Costa 
Assistente de Direcção: Tiago Cadete
Produção: Eira & Real Pelágio 
Co-Produção: Culturgest / Fundação Caixa Geral de Depósitos, 
Teatro Cine de Gouveia, Festival Citemor, Cine Teatro de São Pedro 
e Centro de Artes De Sines

Em LOST RIDE as figuras criadas por Sílvia Real confrontam-se 
com o espaço físico e psíquico que as constrange. Estão num espaço 
artificial e construído, sendo reforçada a ideia de fabricação. Este é 
um mundo em que já não é possível uma suposta “ordem natural 
das coisas”. O orgânico e o inorgânico hibridizam-se, devoram-se, 
deglutem-se.

Lost Ride habita na tensão, na ilusão das dicotomias e sobre elas 
oferece a possibilidade de canibalismo. A proposta deste espectáculo 
implica o desvelar de estruturas contraditórias e uma aproximação 
às vidas psíquicas. E à sua ausência e condições de possibilidade.

As figurações em cena traduzem modos de estar progressivamente 
incompatíveis e precários na sua enunciação. Como se a definição 
das figurações implicasse forçosamente a incorporação do próprio 
contexto que a torna possível. Trata-se de habitar e não apenas de 
um modo de estar.

Esse habitar traduz-se no desfasamento, implicando a disparidade 
e o paradoxo entre sentir e exprimir. As sucessivas cenas 
revelam diferentes camadas, emocionais e físicas, que se ocultam 
e desocultam. As rupturas, a eclosão, o quebrar das superfícies 
acentuam a angústia do fim. Ou será que a angústia nos habita desde 
o princípio? Ou ainda que a angústia somos nós?

_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €5,00
Duração: 75 min.
Classificação: Maiores de 12 anos
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04..02 >22..04

_exposição

_Pintura de Rico Sequeira e Originais de BD

A PRETO E BRANcO
“Nesta obra ... desenho e pintura coexistem como entidades 
autónomas, opostas, de medidas diversas, mas a sua oposição 
funciona como motor de invenção de toda a obra” - referência de 
Bernardo Pinto de Almeida à obra de Rico Sequeira, exposta no 
Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, com 
Inauguração pelas 17 horas do dia 4 de Fevereiro.

Com o título “a preto e branco”, a Exposição decorre em simultâneo 
com a apresentação de originais de Banda Desenha que servem de 
pontos de pesquisa do artista para o desenvolvimento da sua obra. 

As mostras são organizadas pela Sociedade dos Amigos do 
Museu Francisco Tavares Proença Júnior e a direcção do Museu e 
encerram em simultâneo a 22 de Abril, a BD integrando os grandes 
clássicos norte-americanos e querendo-se constituir acrescido 
apelo a todos e sobremodo aos jovens, designadamente através de 
visitas escolares a agendar junto do Museu.
Bernardo Pinto de Almeida, autor do texto do catálogo que será 
lançado com a Inauguração, considera que “para Rico Sequeira o 
desenho funcionou como uma forma primeira de compreender e 
sobretudo de apreender o mundo”.

A pintura, desde meados do século XIX, sofre a “maldição” de uma 
ameaça permanente de extinção no núcleo das grandes obras, 
mas “renasce” sempre, poder-se-ia dizer, de uma renegociação 
permanente do seu campo, numa teimosia de apresentação de 
novos elementos formais, plásticos, gramaticais e lexicais, evidentes 
em Rico Sequeira: 
“pela sua actualidade, a originalidade do seu estilo está na 

pessoalíssima articulação das formas da sua gramática plástica 
no jogo entre superfícies lisas densamente coloridas, intensos 
azuis, verdes, vermelhos, os fundos claros vibrando com subtis 
transparências, matéria sensível e luminosa. Os negros cintilam, 
mistério das aparências devolvidas à sua essência … A pintura 
atrasa-se, como diria Duchamp, não por menos interesse mas 
porque é espaço de lazer, de experimentação ou de abandono. 
Regista-se como um ecrã paralelo ao do desenho, e opõe-se na sua 
densidade simples e carnal à veemência expressiva do desenho, à 
sua raiz cantante, à sua fluência matricial de linguagem primeira 
e mais verdadeira. Sendo carne a pintura – como depois o são as 
esculturas que são apenas prolongamentos espaciais desta – o 
desenho é linguagem, registo genético de transfiguração e de 
metamorfose”, diz ainda Bernardo Pinto de Almeida.

Museu de Francisco Tavares Proença Júnior 
3.ª Feira a Domingo_10:00>12:30 e 14:00>17:30
Encerrado ao público à 2.ª Feira e nos feriados 
de 1 de Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 de Maio e 
25 de Dezembro
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04..02 >04..03

_exposição

_Prova de Artista

GRÁFIcA cONTEMPORÂNEA 
ESPANhOLA 

_ 3ª Feira a Domingo_14h00 às 19h00
Sala da Nora - Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
Inauguração: 16h00 .. 04 Fevereiro
Aceitam-se marcações para grupos na parte da manhã 
das 10h00 às 13h00

Exposição de Arte Contemporânea Espanhola, composta por 31 
Obras de Gráfica Original, nas diferentes técnicas de Serigrafia, 
Litografia, Gravura e Xilogravura.

Estão representados nesta exposição 27 autores, entre eles,  
A. Tàpies, M. Valdés, Amadeu Gabino, Eusebio Sempere, G. Rueda, 
G. Toner, Francisco Farreras, entre outros.

Damos a conhecer, através desta exposição, o esplendor da Obra 
Gráfica Original na primeira metade do séc XX e o seu carácter 
inovador, graças às novas tecnologias.

A verdadeira beleza e importância da Obra Gráfica/Gravura, como 
forma de expressão artística, uma alquimia de técnicas e suportes 
– a matriz com uma imagem latente -  conduz-nos a uma outra 
visibilidade, surpreendente, através da passagem/impressão para 
outro suporte.

Apesar destas transformações no modo de fazer e de ver, mantém-
se sem alteração a sua condição de produto cultural, mas as 
exigências concentram-se na sua capacidade criadora. É cada vez 
mais uma questão de identidade na relação com o processo de 
trabalho e o objecto artístico.

É com este espírito aberto e actual que hoje podemos olhar e ver, 
diferentes modos de sentir, e de criar “Gravura/Obra Gráfica”.
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Quando a sua esposa sai de casa, Nader contrata uma jovem mulher 
para tomar conta do seu pai doente. O que ele não sabe é que a 
nova empregada não só está grávida, como trabalha também sem a 
permissão do marido.

Pouco tempo depois, Nader vê-se envolvido numa teia de mentiras, 
manipulação e confrontos públicos.

Ficha Artística:
Simin - Leila Hatami ; Nader - Peyman Moadi ; Hodjat - Shahab Hos-
seini ; Razieh - Sareh Bayat ; Termeh - Sarina Farhadi ; Juiz - Babak 
Karimi ; Pai de Nader Ali-Asghar Shahbazi ; Mãe de Simin Shirin 
Yazdanbakhsh ; Somayeh - Kimia Hosseini ; Sra. Qhahraei - Merila 
Zarei

Ficha Técnica:
Argumento & Realização Asghar Farhadi; 
Director de Fotografia - Mahmood Kalari; 
Montagem - Hayedeh Safiyari; 
Mistura de Som - Mohammad Reza Delpak;
Montagem de Som - Reza Narimizadeh;
Decoração - Keyvan Moghadam;
Guarda-Roupa - Keyvan Moghadam; 
Maquilhagem - Mehrdad Mirkiani;
Produtor Executivo - Negar Eskandarfar; 
Producer - Asghar Farhadi;

_de Asghar Farhadi

UMA SEPARAÇãO

07..02

_cinema

_ 3ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €4,00
Duração: 123 min.
Classificação: Maiores de 12 anos
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_Conferência

MEMÓRIAS NA NORA

08..02

_pluridisciplinar

Nos bastidores da memória – arte de fingir em Castelo Branco 
(1846-1954)

A partir deste dia, uma nova proposta de partilha de conhecimento 
e debate sobre Castelo Branco é iniciada no Cine-Teatro Avenida. 
Memórias na Nora serão devotadas ao concelho, seu património 
material e imaterial e a qualquer acontecimento que, pela sua 
importância, deve ser destacado.

Convocamos as memórias na Nora, um espaço que, por si mesmo, 
já apela ao exercício da relembrança. Para iniciar este ciclo de 
conversas, convidámos a Leonel Azevedo, investigador com várias 
obras publicadas, para que nos venha falar do teatro em Castelo 
Branco.

_ 4ª Feira, 21h30 
Sala da Nora - Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
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10..02

_música

_4 Mãos e 1 Piano

WORBEY & FERRELL
Com quatro mãos num piano, Worbey and Farrell é um duo que 
faz a diferença.

Os membros deste duo são pianistas clássicos e compositores de 
música cómica. Kevin Farrell e Steven Worbey desenvolveram um 
estilo único, virtuoso e acrobático que apenas pode ser descrito 
como espectacular e divertido. Com uma visão moderna num estilo 
clássico, irão surpreender com os seus arranjos de LIszt inspirados 
em Tom e Jerry.

A mestria deste duo será apresentada ao público de uma forma 
diferente através da projecção das imagens das suas mãos enquanto 
tocam num écran para que todos possam ver e maravilhar-se com 
rapidez e precisão dos pianistas.

_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €7,00 C/Desconto €5,00
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_Primavera e Explode

ThE GIFT

11..02

_música

Canções inspiradas na primavera, escritas no verão, gravadas no 
outono e ouvidas em pleno inverno...

Era isto. Canções simples, inspiradas em melodias que a mão direita 
insistia tocar no piano. A mão esquerda segurava o banco ou o copo 
de água fria que combatia o calor de fora ou pegava na filha que ainda 
bébé inspirava a mão direita... Esquerda, Direita. Harmonia. Melodia... 
Coisas simples que ditas de uma forma ainda mais simples se 
possam traduzir de várias maneiras. Cada um tem a sua Primavera. 
Um sitio onde se descobrem segredos, ínfimas histórias de cada um 
de nós. Primavera é um hino ao nosso. Apenas e só nosso, coisas 
nossas, suas. Canções que sempre aqui estiveram a percorrer as 
minhas duas mãos. Direita, Esquerda. 14 mãos. Sete pessoas, sete 
historias de vida, sete personalidades artísticas. Primavera é junção.  
Vozes. Uma só voz, calma, sussurrada, descontraída, naturalmente 
emotiva. Primavera é cantada ao ouvido.  Em palco Primavera e 
Explode são mil cores possíveis, a historia é a nossa. Posso contudo 
adiantar que depois deste palco será também vossa.

Nuno Gonçalves - the gift

_ Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Plateia €15,00 ; Balcão €12,00



ThE GIFT
_Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida

+ +
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_Biografia

ALIcE BATISTA

_Info Cultura Vibra

Nasci em França em 1974.
Com licenciatura em Professores de 1º Ciclo e em Artes de Imagem.
Actualmente dedicada ao Ensino no 3º Ciclo e Secundário.
Possuo o gosto pela fotografia desde pequena e tenho uma grande 
paixão por captação e edição de imagem vídeo.
No último ano dediquei-me mais aprofundadamente à fotografia.
 
Gosto principalmente de fotografar paisagem natural e urbana, 
e explorar fotografia conceptual. 

Ao longo dos últimos meses temos proporcionado aos leitores 
da agenda cultural da Câmara Municipal de Castelo Branco, o 
contacto com diversos fotógrafos que partilharam as suas leituras 
e narrativas visuais do concelho. Depois do interregno na agenda 
anterior, dedicada aos Diários Gráficos, convidámos Alice Batista 
para mostrar o seu trabalho fotográfico. São fotos que mostram 
um olhar atento e à procura da singularidade e que ilustram a forte 
relação da cidade com a natureza e o poder visual do património 
edificado. 

_património natural do concelho
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_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €7,00 C/Desconto €5,0017..02

_Concerto de Piano e Violoncelo

PÁGINA ESqUEcIDA 

_música

Inteiramente dedicado à música portuguesa para violoncelo a solo e 
piano, este CD duplo tem como objectivo principal a divulgação do 
repertório a nível nacional e internacional, e abrange o que de melhor 
a música portuguesa pode oferecer para esta instrumentação. 
A intenção é precisamente lutar contra a tendência de a música 
portuguesa ser encarada como uma autêntica “página esquecida” no 
meio musical actual e na própria História da Música, especialmente 
no estrangeiro, mas também em Portugal. Como em todas as 
gravações, a interpretação é um resultado de um só momento e 
assim como os artistas continuarão a homenagear estes e outros 
compositores nas salas de concerto, espera-se que este projecto 
seja um estímulo à interpretação da música portuguesa em geral.

Luísa Tender - Piano;
Bruno Borralhinho - Violoncelo;
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18..02

_pluridisciplinar

FESTA DO PIANO
Este será um sábado de festa em torno do PIANO. Convidámos o 
Conservatório Regional de Castelo Branco e a Escola Superior de 
Artes Aplicadas de Castelo Branco para realizar um conjunto de 
concertos, uma conversa e, em complemento, iremos projectar um 
filme dedicado ao piano. 

O programa será o seguinte:
11h00 — Filme
15h00 — Concerto na Sala da Nora
16h00 — Concerto no 1º Foyer
17h00 — Conversa de Palco: O ensino do piano, hoje
18h30 — Momento musical
21h30 —  Concerto no grande auditório

O programa poderá sofrer alterações e todas as actividades serão 
de entrada gratuita, excepto o filme, cujo bilhete custará €4,00.

Todas as actividades vão decorrer no CIne-Teatro Avenida.
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Fundada em 1836 por dois ilustres Ilhavenses. Ao longo da sua 
existência sofreu “altos e baixos” por vezes foi quase extinta, 
teve várias denominações, nomeadamente Sociedade Filarmónica 
Ilhavense, Associação Musical Filarmónica Ilhavense, e em 1986, 
aquando uma mudança de estatutos, e de instalações para a Gafanha 
da Nazaré, passou a denominar-se Filarmónica Gafanhense. Em 
1982 um grupo de cidadãos da Gafanha da Nazaré funda a Escola 
de Música Gafanhense com o objetivo de formar novos músicos 
para integrar a banda.

Em 2005 a Filarmónica recebeu da autarquia, a Medalha do 
Concelho em Ouro; em 2010 gravou o seu primeiro CD. Ao longo do 
seu extenso percurso teve muitos diretores artísticos, atualmente o 
cargo pertence ao Sr. Professor Jorge Paulo Margaça Domingues, 
desde Fevereiro de 2011.

_ Filarmónica Gafanhense

BANDAS EM cONcERTO 

19..02

_música

_ Domingo, 16h00
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
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_A obra “engagé” de Carlos No

VILLA BIDãO

24..02 >27..05

_exposição

Antigo Edifício dos CTT
Entrada: Gratuita
Inauguração: 18h00 .. 24 Fevereiro
_ 3ª a 6ª Feira _14h00 > 19h00 
Sábados, Domingos e Feriados 10h00 > 12h00 
e das 14h00 > 18h00

Carlos No desenvolve uma obra que não é escultura, nem objecto, 
nem instalação, mas com sentidos construídos assentes nas 
gramáticas destas (e doutras) soluções formais de arte. Os sentidos 
são directos, controlados, seus, e revelam uma posição de defesa de 
minorias e de excluídos.

Num mundo em que se discute a divisão entre Norte e Sul, entre 
ricos e pobres, onde a exploração atinge níveis inconcebíveis 
pelo capitalismo europeu ainda há bem pouco tempo, a sua obra 
posiciona-se num patamar de plena actualidade.

“Villa Bidão” é o título da mostra de obras de Carlos No que 
inaugura no Antigo Edifício dos Correios, em Castelo Branco, no 
dia 24 de Fevereiro às 18 horas. Para a exposição, o artista traz-
nos um conjunto de esculturas “engagés”, de sentido fechado, onde 
evidencia um pensamento inconformado, quase de revolta, com 
recurso a alguma ironia e sarcasmo e um sentido directo, claro, 
inequívoco, com que constrói uma narrativa de reflexão crítica sobre 
aspectos obscuros da nossa desumanidade.

Com as obras que nos mostra, Carlos “procura despertar no 
observador outras formas e níveis de consciência. Numa realidade 
reconstruída, a essência do quotidiano persiste intencionalmente. 
Os problemas que afectam a condição humana, suprimidas as 
irrelevantes particularidades espácio-temporais, alcançam uma 
outra dimensão” (Luís Pinheiro, 26 de Março de 2009).

Carlos No (Lisboa 1967) Vive e trabalha na Ericeira. Fez o curso 
de Pintura no AR.CO – Centro de Arte e Comunicação Visual e 

frequentou o curso de escultura em 1987. Expõe desde 1991.
A exposição encerra no dia 27 de Maio.

A mostra é organizada pela Câmara Municipal de Castelo Branco e 
conta com o apoio do IPCB e da ESART



+
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25..02 

_Senhora da Noite

MÍSIA
Senhora da Noite representa um claro retorno de Mísia - 10 anos 
depois de Ritual (2001) - ao fado tradicional, o terreno emocional 
mais íntimo da cantora. Pela primeira vez na gravação de um disco 
de fado, poesia escrita exclusivamente por mãos femininas: por 
escritoras e poetisas, como Agustina Bessa-Luís, Hélia Correia, Lídia 
Jorge, Florbela Espanca, Natália Correia, Manuela de Freitas, Maria do 
Rosário Pedreira, Rosa Lobato de Faria; por cantoras e fadistas como 
é o caso de Amália Rodrigues, Amélia Muge, Adriana Calcanhotto e 
Aldina Duarte ou a própria Mísia. Um trabalho onde se evidencia o 
estatuto criativo da mulher. Reencontramos aqui a sonoridade de 
Mísia constituída pela base tradicional do Fado (Guitarra Portuguesa, 
Viola de Fado e Baixo Acústico) e a cumplicidade musical do 
Acordeão, Violino e Piano. Este é também um trabalho que assinala 
20 anos de carreira discográfica da cantora. 

_ Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €12,00
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Cyril tem apenas 11 anos, mas tem uma determinação imparável. 
Recusa acreditar que o pai o abandonou e faz tudo aquilo que 
está ao seu alcance para o encontrar. No seu caminho encontra 
Samantha, uma cabeleireira que o acarinha e aceita ficar com ele 
durante os fins-de-semana.

Mas será o amor de Samantha suficiente para acalmar a raiva que 
vive dentro deste rapaz?

Ficha Artística
Samantha - Cécile de France 
Cyril - Thomas Doret 
Guy Catoul - Jérémie Renier 
Wes - Egon Di Mateo
Com a participação de Olivier Gourmet

Ficha Técnica
Realização e Argumento - Jean-Pierre e Luc Dardenne 
Direcção de Fotografia - Alain Marcoen 
Montagem - Marie-Hélène Dozo 
Engenheiro de Som - Jean-Pierre Duret
Décors - Igor Gabriel 
Guarda-Roupa - Maïra Ramedhan-Levi 
Maquilhagem - Natali Tabareau-Vieuille 
Produtores - Jean-Pierre e Luc Dardenne, Denis Freyd

_de Jean-Pierre e Luc Dardenne

O MÍUDO DA BIcIcLETA

28..02

_cinema

_ 3ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €4,00
Duração: 87 min.
Classificação: Maiores de 12 anos



+
+  + 

“O Ignite Castelo Branco é uma iniciativa Ignite Portugal e 
compreende um conjunto de eventos, abertos à participação de 
todos, que giram em torno de apresentações sobre temas como 
inovação, criatividade, empreendedorismo ou tecnologia, em que 
os apresentadores têm 5 minutos para falar, com 20 slides que 
rodam automaticamente a cada 15 segundos. O desafio é partilhar 
e inspirar...

O projecto Ignite teve início em Seatlle (USA) em 2006 e desde 
então têm-se realizado centenas de eventos por todo o mundo.
Se tens uma ideia sobre estes temas ou outras paixões pessoais 
ou profissionais, que gostarias de partilhar e que possam inspirar e 
“incendiar” a plateia tens o microfone à disposição por 5 minutos.

Mais informações e inscrições para oradores 
http://igniteportugal.clix.pt/

O valor do bilhete reverte a favor de uma instituição de solidariedade 
social.

Atreve-te a mudar o mundo!”

_Inovação, criatividade

IGNITE cASTELO BRANcO

29..02

_pluridisciplinar

_ 4ª Feira, 18h00
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €5,00
Duração: 4horas (no intervalo haverá degustação 
de sabores regionais)

Mário Pires
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_Concerto de Jazz

KOLME

03..03

_música

A formação piano + contrabaixo + bateria é provavelmente a mais 
marcante na história do jazz pos-bebop. 

Com o legado deixado pelos trios de Bill Evans, Keith Jarret e 
mais recentemente Brad Mehldau a importância desta formação é 
incontornável.

KOLME é uma nova perspectiva do trio de piano no jazz. Com 
influencias recebidas de varias áreas musicais, devido ao percurso 
multi-facetado dos três músicos. O repertório composto quase 
exclusivamente de temas originais, surpreende pela diferença que 
marca em relação as suas próprias referencias.
 
RUBEN ALVES – PIANO
MIGUEL AMADO – CONTRABAIXO
CARLOS MIGUEL - BATERIA

_ Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Plateia €5,00



+
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Marcel Marx, um antigo escritor e conhecido boémio, retirou-se 
para um exílio voluntário na cidade portuária de Le Havre, onde se 
sente mais próximo das pessoas ao servi-las na nobre, mas pouco 
lucrativa, profissão de engraxador de sapatos. Enterrou os sonhos 
de um interregno literário e vive feliz no triângulo formado pelo seu 
bar favorito, o seu trabalho e a sua mulher Arletty, quando o destino 
subitamente coloca no seu caminho um jovem refugiado africano, 
menor de idade.

Como Arlette adoece gravemente na mesma altura e fica de cama, 
Marcel terá mais uma vez de se erguer contra a fria barreira da 
indiferença humana com a única arma de que dispõe: o seu opti-
mismo inato e a constante solidariedade dos vizinhos, mas contra 
ele tem a máquina cega do aparelho do estado, aqui representada 
pelo cerco policial que pouco a pouco se vai fechando em volta do 
jovem refugiado.

É tempo para Marcel polir os sapatos e arreganhar os dentes.

Ficha Técnica
Escrito, realizado e produzido por Aki Kaurismäki ; Assistente 
de realização e casting Gilles Charmant ; Director de Fotografia 
Timo Salminen ; Gaffer Olli Varja ; Som Tero Malmberg ; Direcção 
Artística Wouter Zoon ; Guarda-roupa Fred Cambier ; Maquilhagem 
Valérie Théry-Hamel ; Montagem Timo Linnasalo ; Assistente de 
Produção Claire Langmann ; Chefes de Produção Rémi Pradinas, 
Mark Lwolff ; Directores de Produção Stéphane Parthenay, Hanna 
Hemilä ; Produtores Executivos Fabienne Vonier, Reinhard Brundig 
; produção SPUTNIK, Pyramide Productions, 

Pandora Film em co-produção com ARTE France Cinéma, ZDF/Arte
com a participação de The Finnish Film Foundation, Canal +, Nordisk 
Film & TV Fond, The Centre National du Cinéma et de l’Image ani-
mée, YLE Coproductions, CINÉCINÉMA, ARTE France, The Région 
Haute-Normandie

_Aki Kaurismäki

LE hAVRE

06..03

_cinema

_ 3ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €4,00
Duração: 93 min.
Classificação: Não Disponível
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_À procura de algo encantatório

SUSANA ANÁGUA

09..03 >10..06

Susana Anágua procura algo de encantatório para devolver a 
contemplação à obra de arte. “Hoje há muitos trabalhos que ignoram 
os aspectos poéticos e desenvolvem-se dentro de uma perspectiva 
conceptual, de forma a serem processo, processo, processo – 
afirmava em 2008 ao Diário de Notícias. - Eu procuro sempre que 
haja um efeito visual, (...) um romantismo poético, mas não ignorando 
o conceptual”.

A artista expõe no Antigo Edifício dos Correios, em Castelo Branco, 
a partir do dia 9 de Março às 18 horas, mostra que se manterá 
até ao dia 10 de Junho. São obras que procuram ir “buscar atrás a 
contemplação” e trazê-la para o presente de uma forma conceptual, 
mas com uma preocupação no efeito final e na sua materialização. 
“O conceptualismo apenas – disse –, hoje já não faz sentido, senão 
basta ir todos os dias ver o pôr do Sol e isso é suficiente, porque 
ele é belo por si”.

Para Leonor Nazaré, “ideias como a da perda de referências 
espaciais e a do esforço da sua recuperação estão na origem da 
proposta artística de Susana Anágua”.

A artista (Torres Vedras, 1976) é professora da ESAD, tem o MA 
em Digital Arts, pela Camberwell College of Arts,University of the 
Arts of London, é licenciada em Artes Plásticas pela ESTGAD, tem 
o Curso Avançado de Artes Plásticas do Ar.Co e Escultura, também 
no Ar.Co.

A mostra é organizada pela Câmara Municipal de Castelo Branco e 
conta com o apoio do IPCB e da ESART

_exposição

Antigo Edifício dos CTT
Entrada: Gratuita
Inauguração: 18h00 .. 09 Março
_ 3ª a 6ª Feira _14h00 > 19h00 
Sábados, Domingos e Feriados 10h00 > 12h00 
e das 14h00 > 18h00
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_A Moda no Séc. XVIII em 3D

LUÍSA FERREIRA NUNES

10..03 >01..04

_exposição

A utilização de jogos Metaverse  (realidades virtuais) para divulgação 
cultural e educação têm sido muito utilizados por escolas, 
universidades e museus. 

A presente exposição reúne um trabalho de pesquisa sobre o 
vestuário, cabeleiras e adornos usados no século XVIII em várias 
cortes europeias (portuguesa, francesa, espanhola, inglesa e russa), 
elaborado a convite da Universidade de Liverpool, no Reino Unido 
para um evento académico sobre o uso de plataformas virtuais na 
educação, em Março de 2010. 

As imagens expostas são resultado da construção em 3D de 
avatares (entidade virtual para jogos de computador), cujo vestuário, 
pele, olhos, cabelo e acessórios são detalhadamente elaborados em 
separado com a ajuda de desenho (esboço inicial), pintura (guache), 
software 3D (Blender) e software de manipulação imagem (GIMP). 
Algumas peças são compostas por mais de 250 objectos, como 
sejam as cabeleiras, os folhos das saias e mangas ou os acessórios. 

A criação para este tipo de jogos informáticos tem certas limitações, 
não sendo por vezes possível trabalhar determinados detalhes com 
definição. A execução de uma peça pressupõe vários ensaios até que 
possa ser utilizada de acordo com as características das plataformas 
virtuais. 

O estudo para a elaboração deste vestuário foi feito com base 
em ilustradores cronistas como Auguste Racinet que elaboraram 
publicações sobre a forma de vestir para vários períodos e cortes.

_ 3ª Feira a Domingo_14h00 às 19h00
Sala da Nora - Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
Inauguração: 16h00 .. 10 Março
Aceitam-se marcações para grupos na parte da manhã 
das 10h00 às 13h00
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_com Nuno Vaz

cONVERSA DE PALcO

10..03

_pluridisciplinar

A chamada música urbana teve, em Castelo Branco, fases de uma 
vitalidade extraordinária. Há uns meses, numa outra Conversa de 
Palco, redescobrimos a intensidade da vivência, a diversidade dos 
protagonistas e a riqueza das memórias.

Para esta Conversa de Palco, convidámos Nuno Vaz, um dos actores 
mais activos e conhecedores desta realidade, para partilhar as suas 
experiências.

Não perca uma conversa com um olhar para os anos 90 e 2000, 
mas virada para o futuro.

_ Sábado, 17h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
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_Mostra de Música Urbana de Castelo Branco

NOITES DO cLUBE

16..03 >17..03

_música

Duas noites com a música urbana feita na região.
O Cine-Teatro Avenida convida bandas com pelo menos um ano 
de existência, que tenham originais e que queiram participar nesta 
Mostra, a enviar a sua candidatura para o endereço 
culturavibra@gmail.com.

Os dados que devem constar na candidatura são os seguintes: 
nome da banda, nome dos músicos e quais instrumentos, historial 
resumido, data do início de actividade, rider técnico e ligações para 
vídeos ou músicas que possam ser vistos/ouvidas na internet.

Brevemente, daremos conta de mais novidades sobre esta Mostra.

Noites do Clube contará com a colaboração das Escola Superior de 
Artes Aplicadas de Castelo Branco.

_ 6ª Feira > _Sábado, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €8,00 2 Dias ; €5,00 1 Dia

Pedro Antunes
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No dia no qual se comemora mais um aniversário da elevação de 
Castelo Branco a cidade, a Câmara Municipal convida todos para 
virem assistir a um espectáculo com uma forte ligação à nossa 
comunidade, com a participação de agentes culturais locais. 

20..03
_ Elevação de Castelo Branco a Cidade

DIA DA cIDADE

_pluridisciplinar

Nuno Nóbrega

_ 3ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: Gratuita
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Num mundo artificial, num tempo indefinido, “World on a Wire” 
centra-se na personagem do Dr. Fred Stiller, um engenheiro infor-
mático que desvenda uma conspiração global, pondo em causa a 
realidade que tinha como certa e envolvendo-se numa trama la-
biríntica e surreal.

O exaustivo e elaborado restauro de “World on a Wire” possibilitou 
um regresso glorioso a esta obra marcante da filmografia de Rainer 
Werner Fassbinder.

Actores: 
Klaus Löwitsch - Fred Stiller
Barbara Valentin - Gloria Fromm 
Mascha Rabben - Eva Vollmer
Karl Heinz Vosgerau - Herbert Siskins
Wolfgang Schenck - Franz Hahn 
Günter Lamprecht - Fritz Walfang 
Ulli Lommel - Rupp
Adrian Hoven - Professor Henry Vollmer
Ingrid Caven - Uschi
Ficha Técnica: 
Argumento e Realização - Rainer Werner Fassbinder
Produção - Peter Märthesheimer, Alexander Wesemann
Música - Gottfried Hüngsberg
Director de Fotografia - Michael Ballhaus
Montagem - Ursula Elles, Marie Anne Gerhardt
Guarda Roupa - Gabriele Pillon
Maquilhagem - Norbert Gerwin, Rosemarie Schönartz
Som - Hans Pampuch, Ernst Thomas

_de Rainer Werner Fassbinder

O MUNDO NO ARAME

27..03

_cinema

_ 3ª Feira, 21h00
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €4,00
Duração: 205 min.
Classificação: Maiores de 12 anos
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_A Solo

BERNARDO SASSETTI

30..03

_música

_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida
Entrada: €7,00

É recorrente questionarmo-nos sobre para que serve a música, 
logo depois de a fazermos ou de a ouvirmos; ou procurarmos uma 
explicação sobre o seu significado, sobre um momento ou sobre 
um todo musical de divina beleza, sobre o que fica realmente deste 
irremediável prazer no acto de compor e de interpretar diante de 
uma plateia, sobre de onde vem a energia da música... Será mesmo 
necessário fazermo-nos tantas perguntas?

Hoje, enquanto escrevo este texto, vivo uma relação profunda 
entre música e imagem, da fotografia e do cinema, às quais me 
tenho dedicado com verdadeiro entusiasmo na última década. E 
Ascent - Trio2 (2006) é o começo, surge como se se tratasse da 
materialização desta nova fase em que a música acompanha uma 
narrativa fragmentada, tal como uma montagem contemporânea do 
novo cinema.

A música composta nasce do nada, apenas ideias que decorrem do 
pensamento e da imagética do inconsciente. E tal como as palavras 
de uma obra poética, revelam-se lugares imaginários, descobre- se 
um espírito de partilha em volta de movimentos circulares – muitas 
vezes repetitivos –, como se existisse a necessidade de perpetuar 
um momento ou um determinado espaço, tornando-os de alguma 
maneira palpáveis. Este é só o princípio, e a leitura de um texto 
musical é marcada pela diferença, pela riqueza que cada instante 
nos vai sugerindo.

Indecifrável para muitos, o grafismo de uma partitura – ou o referido 
texto musical – não é mais do que um suporte para a imaginação 
de quem toca e de quem ouve. Com o tempo, o momento de 

entrega desenvolve-se e cresce no espaço, alimenta-se de imagens 
construídas no subconsciente. Neste sentido, devo admitir que o 
título de um dado tema é quase sempre falível, muitas vezes inútil 
– é um mal necessário, literalmente imposto pelo autor e, com 
devidas excepções, não serve para mais do que nos convocar para 
falsos lugares ou pretensas experiências da memória pessoal. Existe 
a famosa história de um compositor que escreveu música sobre 
borboletas; anos mais tarde, esta mesma música foi utilizada num 
documentário sobre elefantes! Maravilha!...

Na minha perspectiva, tanto a essência de uma música como o 
seu mais profundo significado não existem realmente em música 
improvisada. Existem várias leituras, estimuladas pela memória 
emocional, pela vivência e pela experiência, tanto pessoais como 
colectivas.



BERNARDO 
SASSETTI
_ 6ª Feira, 21h30
Cine-Teatro Avenida

+ +
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O MELhOR PRESENTE
O velho bateu-me à porta numa tarde chuvosa, gelada, embirrenta. 
O toque irritante da campainha pôs-me os nervos em franja, por ter 
de interromper o trabalho e abandonar o quente da braseira. A porta 
rangeu mal-humorada e pouco franca. Uma voz húmida e tremente 
pedia “alguma coisinha, por favor, por amor de Deus”...
Espere um pouco.
Encostei a porta na palidez de um rosto cheio de arestas penduradas 
de farripas com um branco amarelado e na incerteza de uns olhos 
esverdinhados. O que consegui vislumbrar.
Tocou-me sempre profundamente um pedinte, seja qual for a 
idade, no entanto, sobremaneira os velhos e as crianças. Não por 
pertencer àquelas pessoas bondosas que dizem o mesmo e, como 
eu, não dão o óbolo da viúva, mas porque a pobreza  incomoda os 
minimamente sensíveis, sobretudo quando não se pode olhar para o 
lado (“romantismo, sim, mas devagar...” diria o Álvaro).
Era uma maçada arranjar um papo-seco com manteiga. O trabalho à 
braseira continuava à espera na tarde chuvosa e gelada. Mas porque 
não? Era um pequeno sacrifício para sossego da consciência e de 
leve superstição que podia chamar azares aos meus haveres.
Tome. Coma.
Estendi-lhe ainda vinte e cinco tostões (no tempo em que um copo 
de vinho devia custar cinco ou dez tostões...).
Não pensei mais no velho pedinte. Era um entre os muitos que 
roçam as portas. Que há quem diga que se deve dizer sempre 
não, para não se habituarem mal. Ou até poderem um dia roubar!... 
Também teria havido críticas de alguns que “nunca dão dinheiro 
para gastar em vinho, ou em rebuçados ou guloseimas no caso das 
crianças”. Têm sempre um sentido prático e útil estas pessoas que 
apanham tudo o que lhes oferece a sociedade de consumo... Ainda 

há os que não alimentam a mendicância porque esperam assim, 
talvez, um alerta para governos que projectam desemprego e falta 
de estruturas que protejam a velhice... Será que na esperança de 
uma revolta de mendigos?
Eu tenho sempre dois lados fratricidas (o que é pelo prático e o que 
é pelo anarquismo) e, nestes casos, fico mais ébria de prazer (sim, 
que tudo se faz em benefício pessoal...) quando vejo uma criança 
desgrenhada, com palhas nos cabelos e mãos e fatos sujíssimos, 
comer uma guloseima, seja um bolo, um rebuçado ou um gelado dos 
baratos, cheios de corantes prejudiciais à saúde...
Porém, era do velho que falava. Reapareceu numa manhã de sol, 
ainda um sol de inverno.
A palidez e o cabelo, o casacão comprido e roto com grandes 
bolsos, as mãos longas e esguias que acompanhavam palavras 
de pedir fizeram-me vê-lo a escorrer a chuva daquela primeira 
tarde cinzenta e os seus olhos tinham superfícies marítimas. Na 
voz suave descobri sossego de fundo de mar e transfigurei-o num 
descendente de Neptuno. Dobrei-lhe então a esmola monetária, pela 
usufruição estética...
E o velho começou a aparecer cada vez mais frequentemente, até 
as suas visitas serem semanais. De fim de semana. Na manhã de 
Sábado, geralmente.
O estreitamento dos encontros, embora rápidos, deram-me 
conhecimento da sua estada no Asilo de Castelo Branco. Então, 
dava-lhe sempre dinheiro, porque as necessidades primordiais da 
alimentação deviam estar satisfeitas. Não estava satisfeita a minha 
curiosidade, todavia o respeito pela privacidade alheia intimidava-me 
para saber “como fora parar ao Asilo”, “o que fizera na vida”, “o que 
era a sua vida”. A verdade é que uma espécie de afecto distante 

_património imaterial do concelho



começara a nascer, manifestado pelo sorriso recíproco, pelas 
queixas do reumático, pelas observações sobre o tempo.
Até que... desapareceu uma, duas, três semanas, um mês.
Sábados de manhã davam-me ansiedades os toques de campainha. 
Teria morrido? Como era triste a vida de um velho morto no Asilo! 
Egoisticamente, lastimava não ter sabido mais sobre o meu deus 
marítimo, agora embrulhado em limos escorregadios...
Foi numa manhã de quinta-feira de Maio que voltou. Na alegria do 
reaparecimento, rasgou-se mais o meu sorriso:
Então, porque não tem aparecido?!
Muito doente, minha senhora. Duma perna. Estive no hospital...
Ainda bem que já está bom!
É a velhice que não perdoa e a morte espera...
Não pode pensar assim. Morrem os novos e os velhos...
É a ordem natural, minha senhora. É morrerem os velhos...
Não se pensa nisso. E vá sempre aparecendo...
Os olhos brilharam-lhe para dizer:
- Vou a Fátima este ano. Há uma excursão lá do Asilo. Vou agradecer 
a Nossa Senhora e pedir pela senhora e pelos meninos.
- Obrigada. E faça boa viagem!
Desta vez, naquela quinta-feira de Maio, eu dei-lhe, não moedas, mas 
uma nota. De cinquenta escudos? Já não lembro bem, mas não foi 
mais! Pagara a minha alegria e juntara as semanas de falta... É bonita 
a generosidade! E agora profundamente agradecida com os seus 
redobrados “bem-haja”...
Pensava bastante no velho deus marítimo e até desejava que 
realmente pedisse por mim (uma incrédula!), quando na televisão 
deu a procissão das velas nas cerimónias de Fátima.
Voltou de novo no Sábado seguinte. Desta vez, os olhos traziam o 

O MELhOR PRESENTE
brilho do sol reflectido em ondas. Um dos braços vinha colado ao 
casaco, pensando eu que seria o reumático mais uma vez. Sorri-lhe:
- Então gostou de ir a Fátima?
- Muito, minha senhora. E rezei pela senhora, pelos meninos, que 
Nossa Senhora a proteja como merece.
Nessa altura, o braço que parecia inerte desviou-se, para os dedos 
esguios da outra mão retirarem, escondido debaixo do casaco, um 
embrulho de papel pardo. Estendeu-mo, feliz, tremendo:
- É uma lembrança que trouxe para a senhora!
Todo ele sorria, elevando-se numa luz de céu de felicidade 
incendiado num poente.
Eu, um pouco atordoada, titubeando um “muito obrigada! Mas 
não devia ter gasto dinheiro”, ele “se havia de ir a Fátima e não 
trazer uma lembrança para a senhora”, enquanto eu tirava o papel 
pardo. Apareceu um quadro com fundo branco debruado a fita azul, 
com o Papa Paulo VI e a Irmã Lúcia, emoldurados em pratinhas 
de várias cores, pratas brilhantes, que se transformavam em 
correntes eléctricas na minha mão tremente, um quadro que eu 
nunca compraria, que chamaria de “mau gosto” e ficou belo, belo nas 
minhas mãos e nos olhos que eu não queria marejar de vergonha 
manifestada. O velho gastara muito mais que a esmola que eu lhe 
dera. Ele fora como a viúva de óbolo...
Que lhe disse mais? Que lhe dei nesse dia? Que importa? Um nada 
que era o oposto da minha ansiedade vendo-o descer a escada, 
cada vez mais trémulo, enquanto eu cerrava a porta de mansinho, 
respeitosamente.
Nunca mais apareceu.
Morrera? Propus-me ir procurar ao Asilo. Mas a vida, os afazeres, o 
comodismo… Esperaria.
No entanto, nunca mais apareceu. Aquele presente fora como uma 
despedida. 
Lembro-o. É mesmo doloroso nas tardes chuvosas trabalhando à 
braseira… Aquele quadro continua numa das minhas paredes.
Nunca me senti tão bem por alguém ter rezado por mim.

Maria de Lurdes Gouveia da Costa Barata
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_Fonte Santa de S. Luís

qUINTA PEDAGÓGIcA
De Fevereiro a Junho, o pré-escolar e o 1º ciclo do Ensino Básico, 
poderão usufruir de várias experiências que o Monte da Fonte Santa 
de S. Luís irá oferecer aos mais novos: fazer o pão, visitar os animais, 
plantar árvores, ver as abelhas a trabalhar, assistir a um teatro de 
marionetas e a uma instalação de arte contemporânea.

Para mais informações ou marcações, subscreva a nossa newsletter, 
visitando a webpage: www.fontesantasluis.com e contacte-nos para 
o 927183165. 

_info Cultura Vibra
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Água E(n)cantaria é o titulo da exposição de fotografia do fotógrafo 
e museologo Pedro Inácio e da artista beirã Manuela Justino, que 
assinala a 22 de janeiro a comemoração do 7.º aniversário do Museu 
do Canteiro. 

A mostra que conta com um total de 30 fotografias insere-se no 
programa de exposições temporárias do Museu do Canteiro e vai 
ficar disponível até ao dia 25 de março de 2012.

MUSEU DO CANTEIRO – 7.º ANIVERSÁRIO (22 DE JANEIRO)
Inaugurado a 22 de Janeiro de 2005, o Museu do Canteiro que na 
sua génese corresponde a uma iniciativa espontânea da comunidade 
alcainense, formula-se agora como uma instituição autárquica 
vocacionada para estudar, preservar e divulgar as práticas e 
vivências do trabalho do canteiro. O museu instalado num edifício 
oitocentista, o Solar dos Goulões, de inequívoco valor histórico e 
artístico – classificado como imóvel de interesse Público em 2002 
-, apresenta a exposição de longa duração O Labor do Canteiro, 
desenvolvida ao longo de um percurso que acompanha as fases 
de intervenção sobre a pedra com vista à produção de cantarias. 
Mostram-se os utensílios mais antigos e tradicionais usados pelos 
canteiros no decurso das sucessivas operações e também as 
inovações de que foram objecto, conduzindo ao seu abandono e 
substituição por maquinarias. As imagens apresentadas ao longo 
do percurso documentam práticas e tecnológicas que conduzem 
à produção de formas ou à elaboração estética da pedra, dando 
conta dos traços fundamentais da evolução da actividade pétrea 
em Portugal.

22..01 >25..03

_exposição

_Museu do Canteiro – 7.º Aniversário

ÁGUA E(N)cANTARIA

_ 3ª a 6ª Feira _9h30 às 12h20 | 14h00 às 17h30
_ Sábado a Domingo _14h30 às 18h30
Museu do Canteiro - Alcains

Integram ainda o circuito do Museu do Canteiro, a cozinha, cuja 
lareira e armários de parede, construídos em pedra aparelhada de 
grandes dimensões, são de destacar, assim como o varandim da 
capela anexa, actualmente denominada de São Brás, onde a família 
Goulão assistiam às cerimónias religiosas. 

Outras divisões do edifício exprimem a forte relação dos seus donos 
com a grande propriedade de tendência latifundária, assente na 
produção de cereais e azeite. A título de exemplo, as tulhas e a 
sala de armazenamento de azeite impressionam pela aplicação de 
cantarias realizada nestes espaços meramente funcionais.

A escolha do Solar dos Goulões para receber este museu não 
foi, aliás, feita ao acaso. A elaboração do trabalho da pedra que se 
verifica neste edifício, invulgar na sua composição interior e exterior, 
tornam-no um belo exemplar da aplicação do trabalho da cantaria.
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_de Anne Linsel e Rainer Hoffmann

SONhOS DE DANÇA

27..01

_cinema

Em 2008, Pina Bausch escolheu 40 adolescentes que nunca 
tinham ouvido falar nela e convidou-os a dançar “Kontakthof”. Em 
dez meses, os jovens descobrem o génio de Bausch e os seus 
corpos. Pina Bausch morre em 2009 e este filme é um testemunho 
da sua obra revolucionária.

Durante cerca de um ano, adolescentes de onze liceus de Wuppertal 
empreenderam uma viagem emocional. Todos os sábados, 40 jovens, 
entre os 14 e os 18 anos, participaram no curso de dança dirigido por 
dois bailarinos da companhia de Bausch, com supervisão da própria 
coreógrafa. O filme de Anne Linsel e Rainer Hoffman acompanha 
esse processo de ensaios e repetições até à estreia. Vemos os 
jovens nas suas primeiras tentativas de encontrarem a sua própria 
forma de expressão corporal através dos movimentos. Vão-se 
encontrando consigo próprios no decurso de um processo que os 
leva a um significativo desenvolvimento pessoal. Os contactos doces 
e tímidos, mas também agressivos, condensam-se num conjunto de 
experiências individuais, que a maior parte destes jovens vive aqui 
pela primeira vez. Pina Bausch está constantemente a encorajar os 
jovens bailarinos a encontrarem a sua própria forma de expressão. 
Através dos seus movimentos revelam as suas angústias, os 
sentimentos, os desejos e os sonhos de dança. No final, cada um 
deles não só se tornou melhor bailarino mas sobretudo ganhou 
confiança em si mesmo, tornando-se mais independente.

_ 3ª Feira, 10h30 
Centro Cultural de Alcains
Entrada: €3,00
Duração: 92 min.
Classificação: Maiores de 12 anos
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Pedro Calapez é um dos artistas portugueses com maior destaque 
internacional. A sua obra, plasticamente poderosa, tem-se 
desenvolvido de forma consistente desde os anos 70. Mas o seu 
percurso é rico em alterações, mudanças, invenções, continuidades, 
uma experiência permanente ao nível da cor, do desenho e dos 
materiais. O filme olha de perto o artista no seu atelier ou na 
montagem de uma exposição, revelando o seu processo de criação, 
indagando a própria especificidade da pintura. Ao mesmo tempo, 
é-nos dada a riqueza e as dimensões  do trabalho artístico de 
Calapez, numa viagem que vai da exposição na Galeria Max Estrella, 
em Madrid, à Casa da Cerca, em Almada, mas também olhando um 
trabalho cenográfico e revelando as obras públicas, nomeadamente 
os trabalhos efectuados no Mosteiro dos Jerónimos, na Igreja da 
Santíssima Trindade, no santuário do Fátima ou na praça em calçada 
portuguesa na Porta-Sul da Exposição Internacional de Lisboa de 
1998.

Ficha Técnica
Realização Luís Miguel Correia
Imagem Pedro Pinho
Som Olivier Blanc, Nuno Morão
Montagem João Rosas
Entrevista Lúcia Marques
Mistura de som Tiago Matos/Mos
Correcção de cor Pedro Pinho
Direcção de produção Joana Cunha Ferreira
Assistentes de produção Alexandra Caiano, João Paulo Oliveira, Rute 
Gião

Pós-produção Ângela Cerveira
Administração de produção Joana Moura
Imprensa e promoção Marta Fernandes
Produtor Pedro Borges
uma produção Midas Filmes
com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian

23..03

_cinema

_de Luís Miguel Correia

PEDRO cALAPEZ
TRABALhOS DO OLhAR

_ 6ª Feira, 11h00
Centro Cultural de Alcains
Entrada: €1,00
Duração: 48 min.
Classificação: Maiores de 6 anos
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CINE-TEATRO AVENIDA

695 Lugares
Horário de bilheteira:
Terça-feira a Sábado: 14h00 – 19h00
Dia de espectáculos: 14h00 – 19h00 e das 20h00 até meia hora 
depois de iniciado o espectáculo.
Tel. 272 349 560 – cineteatro.avenida@gmail.com

Os espectáculos começam à hora marcada.

Nos dias de espectáculos que NÃO se iniciem às 21h30 ou 22h00, 
a bilheteira estará aberta pelo menos 1 hora antes do início dos 
mesmos.

RESERVAS
As reservas têm a validade até 48 horas antes dos espectáculos.
Podem ser efectuadas via telefone, e-mail 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.

_informações

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).
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Campo Mártires da Pátria (Ex Quartel da Devesa)
6000 – 097 Castelo Branco
Contacto – 272 340 600

CYBERCENTRO 
Campo Mártires da Pátria (Ex Quartel da Devesa)
6000 – 097 Castelo Branco
Contacto – 272 348 790

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

JARDIM DO PAÇO EPISCOPAL
Rua Bartolomeu da Costa
6000-773 Castelo Branco
Contacto – 272 340 500

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

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

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

ANTIGO EDÍFICIO DOS CTT
Largo da Sé
6000-102 Castelo Branco
Contacto - 272 323 402

_informações

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
Os menores de 25 e maiores de 65, bem como os 
estudantes (incluindo os das Universidades Séniores) 
e os portadores do Cartão Bertrand têm direito 
aos bilhetes com desconto nos espectáculos assinalados com

CONVERSA DE PALCO / MEMÓRIAS NA NORA
Sempre que vir este ícone, já sabe que temos Conversa de Palco 
ou Memórias na Nora. Convidamos todos a visitar o Cine-Teatro 
Avenida para uma ocasião especial. Este trimestre, contaremos com 
Leonel Azevedo na primeira edição de Memórias na Nora e Nuno 
Vaz numa Conversa de Palco dedicada à música urbana em Castelo 
Branco.

NOVIDADE
Neste trimestre, na compra de bilhete para 3 filmes, nós oferecemos 
um bilhete para uma outra sessão.

Na compra de um bilhete para os concertos de Tomohiro Hatta, 
Worbey and Ferrell, Luísa Tender e Bruno Borralhinho, oferecemos 
1 bilhetes duplo para o concerto de Bernardo Sassetti.

Os textos que respeitam o novo acordo ortográfico são da 
responsabilidade dos promotores.

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




