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HÁ UMA BRISA DE 
CULTURA NO AR NAS 
BEIRAS E SERRA DA 
ESTRELA QUE VAI 
SOPRAR BEM ALTO. 
15 estreias absolutas, 75 espetáculos num festival inédito para todos os gostos e idades 
que promete aquecer as noites de verão, de junho a outubro.
Com o desafio de oferecer cultura em movimento, os 15 municípios da CIMBSE juntam-
se, assim, nesta maratona cultural. A “estrela da companhia” são as associações culturais 
do território, que mobilizaram a comunidade, e a inspiração são a história, as tradições 
e a identidade que se misturam com uma mão cheia de criatividade e sentimento de 
pertença, afinal quem melhor para contar a história da sua terra do que aqueles que 
fazem parte dela?
Teatro, música, novo circo, dança contemporânea, performances multimédia… são só 
algumas das muitas propostas culturais que se juntam às mil e uma razões para uma 
visita às Beiras e Serra da Estrela neste verão. Os espetáculos vão decorrer em espaços 
inusitados, descentralizados e foram pensados para proporcionar noites inesquecíveis 
entre as estrelas.
As 15 criações que vão agora subir ao palco são o resultado de uma bolsa artística, no 
âmbito dos projetos culturais em rede que estão a ser executados no território: Beiras, 
Serra da Estrela e Raia Histórica.
Estes três projetos deram a oportunidade de as associações trabalharem em conjunto e 
desenvolverem criações artísticas inovadoras e cheias de alma.
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75 ESPETÁCULOS
15 PROJETOS ARTÍSTICOS

AGENDA
Somos Filhos do Luar e da Poesia
Os Sons da Estrela
Serra da Estrela - A Lenda
Histórias de Manteigas
Desadormecer
Cabrália 16º Sul 39º Oeste
Unidos Por Um Fio
Da Beira com Amor
Identerioridades
Melhores Dias Virão
Lendas, Rezas e Benzeduras
Raia
Ouvir Hoje
Das Cavernas
Montanhas e Água
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SOMOS FILHOS DO LUAR
E DA POESIA
Este espetáculo exalta a resistência de viver no “Portugal 
profundo”, no amor às suas gentes, tradições e mundo 
físico. Esta condição estará traduzida nos sonhos de um 
jovem adulto que pairam mais alto do que as montanhas 
que o rodeiam e no dilema de abandonar o mundo 
que ama. Todo este contexto será refletido ao longo do 
espetáculo nas letras e músicas, nos monólogos do jovem 
adulto, nas coreografias do par dançante e até na tela de 
um artista plástico que dará vida a uma obra.

FICHA ARTÍSTICA

Associação Melhoramentos 
Cultural Desp. e Recreativa 
do Concelho de Celorico da 
Beira em parceria com Pedro 
Leitão

Direção musical
Alexandre Loio

Direção cénica
Pedro Leitão

Músicos
Gabriel Gomes, Alexandre 
Loio, Gonçalo Ribeiro, Pedro 
Silva, Filipe Sena

Ator
Diana Caramelo, Jeni 
Cardona, António Saraiva

Artista plástico
Andrew Brown

Manteigas
04 de junho • 21:30h
Cobertura da Praça Municipal

Seia
07 de agosto • 22:00h 
Pinhanços

Gouveia
20 de agosto • 21:30h
Anfiteatro da Cerca

Fornos de Algodres
03 de setembro • 21:30h
Anfiteatro ao ar livre do Olival da Vinha

Celorico da Beira
16 de setembro • 21:30h
Largo do Tribunal
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OS SONS DA ESTRELA

O espetáculo “Os Sons da Estrela” conta a história de Rosa, 
uma menina criança, que desde sempre fora fascinada 
pela paisagem da sua aldeia. Apesar deste fascínio, Rosa 
conhece uma senhora que a faz admirar ainda mais toda 
a natureza ensinando-lhe que, para a viver inteiramente, 
precisa de tempo e, claro, amor. Numa aventura que 
enaltece lendas, costumes, cultura e gentes da região, este 
espetáculo musical procura envolver o público não só 
numa vertente de espectador, mas, também, participante, 
deixando-se levar pelas músicas bem conhecidas de todos.

FICHA ARTÍSTICA

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos 
de Algodres em parceria com Confraria da Urtiga, Grupo 
Desportivo e Recreativo de Figueiró da Granja, Diogo Guedes e 
Filipe Garcia.

Celorico da Beira
16 de julho • 21:30h
Largo do Tribunal

Gouveia
17 de julho • 21:30h
Anfiteatro da Cerca

Fornos de Algodres
21 de julho • 21:30h
Praia Fluvial da Ponte de Juncais

Seia
22 de julho • 22:00h 
Sandomil

Manteigas
30 de julho • 21:30h
Cobertura da Praça Municipal
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SERRA DA ESTRELA - A LENDA
SERRA DA ESTRELA - A LENDA é um espetáculo de 
teatro, integrante do Festival Cultural da Serra da Estrela, 
coordenado pela CIM-BSE e que integra os municípios
de Gouveia, Seia, Celorico da Beira, Fornos de Algodres 
e Manteigas, é uma viagem por uma estória partilhada 
de geração em geração. A iconografia serrana alia-se a 
uma dramaturgia cinemática, dramática e musical para 
abordar questões imemoriais da interação humana 
com o meio ambiente. A procura de um pastor pela sua 
identidade e transcendência é aqui também um olhar 
sobre como vivemos os nossos dias, como lidamos com o 
desconhecido, como alcançamos objetivos e que valores
nos regem.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA

Escola Velha, Produções Culturais Teatro de Gouveia em 
parceira com Sociedade Musical Gouveense - Banda Botto 
Machado, Escola De Música De Gouveia - Associação Cultural 
Do Centro, Associação Agarra-O Que É De Salgueirais, Ana 
Reis, Alexandre Sampaio.

Produção | ESCOLA VELHA TEATRO DE GOUVEIA
Direção artística/encenação | ALEXANDRE SAMPAIO
Dramaturgia | DIOGO CARDONA | ALEXANDRE SAMPAIO
Produtor/assistente de encenação | CARLOS BERNARDO
Assistente de produção | ROSA SILVA
Vídeo | RICARDO RAMINHOS
Recolha sonora | INÊS BERNARDO
Som e Luz | AUDIO S

Fornos de Algodres
18 de junho • 21:30h
Largo da Igreja Misericórdia

Gouveia
02 de julho • 21:30h
Praça do Município

Manteigas
09 de julho • 21:30h
Câmara Municipal

Seia
16 de julho • 22:00h 
Largo da Câmara

Celorico da Beira
13 de agosto • 21:30h
Largo de Santa Maria

INTERPRETAÇÃO: Fátima Veiga – Carina Reis - José Abrantes 
- Isabel Santos – Maria Pia – Fátima Forte – Luís Mina – Sofia 
Nunes – Diogo Cardona – Margarida Almeida – Daniela Almeida 
– Carlos Bernardo – Maria José Torres– Miguel de Almeida – 
Dilma Cardona – Hélder Cardona – Mª Fernanda Silva.
PARCEIROS ARTÍSTICOS: Escola de música de Gouveia – Banda 
Botto Machado – Associação Agarra-o que é de Salgueirais
APOIOS: Nova Era Cabeleireiros - Perfumaria Xana – Rancho 
Folclórico de Seia
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HISTÓRIAS DE MANTEIGAS

No século XIX, sublinhar-se-á a importância que as 
personalidades do General Póvoas e do Dr. Sobral tiveram 
no concelho (aquele aquando das Invasões Francesas e este 
quando a morte desceu à vila sob a forma de tifo);
Já no século XX, destaque-se a importância de 
personalidades como o político da I República, Afonso 
Costa, do Padre José Bailão Pinheiro e do comendador 
Francisco Esteves para o desenvolvimento económico 
do concelho. Terminaremos nos inícios do século XXI 
projetando Manteigas até à atualidade como um concelho 
orgulhoso do seu passado, mas também com um olhar 
num futuro promissor.

FICHA ARTÍSTICA

Grupo Coral da Manteigas em parceria com Associação dos 
Antigos Alunos da Escola Apostólica de Cristo Rei e ACTIVA - 
Associação de Artes e Património de Manteigas.

Manteigas
18 de junho • 21:30h
Largo Dr. João Isabel

Celorico da Beira
02 de julho • 21:30h
Largo de Santa Maria

Gouveia
10 de julho • 21:30h
Anfiteatro da Cerca

Seia
07 de agosto • 17:00h 
Sabugueiro

Fornos de Algodres
01 de outubro • 21:30h
Anfiteatro ao ar livre do Olival da Vinha
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DESADORMECER
Alice, Arminda, Ferreira e Fontinha partilham o mesmo lar 
com mais algumas dezenas de pessoas. Eles desfiam as suas 
estórias, que se fixam e transcrevem através da imagem, 
do som e da presença dos seus corpos frágeis.
Desadormecendo as suas memórias, ensaia-se uma 
ecologia do envelhecimento, informada pelas linhas que 
ligam passado, presente e futuro.
Acompanhados por concertinistas, milhafres e corujas-
das-torres, os habitantes deste lar reinventam as suas 
narrativas, condicionadas pelo que conseguem e
já não conseguem fazer.
 
Desadormecer é uma instalação performance em forma 
de percurso guiado, através de um espaço exterior natural 
e um espaço interior mais expositivo. O espetáculo 
recorre a objetos e elementos multimédia de forma a 
imergir o espectador num universo que traça pontes 
entre o passado, o presente e as hipóteses de futuro, de 
uma população idosa e a região serrana que habitam. O 
trabalho debruça-se especificamente sobre as dicotomias 
isolamento/comunidade, e confinamento/liberdade, 
tocando também temas como memória, proteção, cura e 
autonomia.

FICHA ARTÍSTICA

Criação Produção d’Fusão
Em colaboração com Centro Social Paroquial de Sazes da Beira;
Concertinistas da Folgosa da Madalena; C.E.R.V.A.S. Gouveia;

Fornos de Algodres
02 de julho • 18:00h
Largo da Igreja da Misericórdia

Gouveia
03 de julho • 18:00h
Escola Apostólica Cristo Rei

Celorico da Beira
09 de julho • 18:00h
Centro Cultural de Celorico da Beira

Seia
10 de julho • 17:00h 
Senhora da Saúde, Valezim

Manteigas
16 de julho • 18:00h
Sede da Banda Boa União - Música Velha

© PEDRO VAZ SIMÕES

Direção de Projeto Filipe Metelo e Patrícia Soares
Coordenação Artística Pedro Simões e Vera Soares
Produção Executiva Sandra Cardoso e Filipe Metelo
Gestão Patrícia Soares
Coprodução Festival Cultural da Serra da Estrela
Apoio Garantir Cultura | República Portuguesa
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CABRÁLIA 16º SUL 39º OESTE
CABRÁLIA 16º SUL, 39º OESTE é um espetáculo 
multidisciplinar centrado na figura do navegador Pedro 
Álvares Cabral e no período histórico em que ocorre o 
achamento do Brasil. Todos os quadros evocados seguem 
uma ordem cronológica e pretendem centrar a atenção 
dos espectadores numa sequência narrativa que salienta 
momentos históricos, mas também populares, de forte 
emotividade.

Centrado na música, o espetáculo é enriquecido por 
momentos teatrais, efeitos sonoros inesperados e projeção 
de imagens animadas. Um narrador vai comentando
alguns dos quadros da história, a partir de textos de Dario 
Gonçalves. Algumas canções têm texto deste escritor 
belmontino, mas também se ouvem textos de Fernando 
Pessoa e de Pêro Vaz de Caminha.
A música, composta por Helder Filipe Gonçalves, tenta não 
só evocar as sonoridades da época, como também trazer 
atualidade às sonoridades musicais apresentadas.
Elementos musicais mais atonais, assim como outros 
que usam compassos mistos, têm não só o propósito de 
mostrar como evolui a narrativa como também levar os
jovens músicos a ficarem familiarizados com outros 
recursos menos usuais.
Os alunos da Escola de Música do Centro de Cultura 
Pedro Álvares Cabral, bem como o grupo de teatro Aquilo 
Teatro, o Grupo De Bombos Do Rancho Folclórico Da 
Casa Do Povo De Souto Da Casa e o Projeto Jump serão os 
intervenientes na construção do espetáculo, preparando-
se com diversos ensaios. Instrumentistas ou cantores,

FICHA ARTÍSTICA

Aquilo Teatro CRL em parceria com Casa do Povo do Souto da 
Casa, Grupo de Bombos.

Fundão
18 de junho • 21:30h
Largo do Calvário

Covilhã
24 de junho • 21:30h
Largo do Calvário

Belmonte
02 de julho • 21:30h
Castelo de Belmonte

Guarda
08 de julho • 21:30 
Vila Garcia

Sabugal
09 de julho • 21:30h
Castelo do Sabugal

todos eles terão um papel fundamental para garantir o 
suporte musical que nos conduzirá, através da História, 
àquelas coordenadas do nosso país irmão, o Brasil.
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UNIDOS POR UM FIO

“Unidos por um fio” é um projeto cultural intermunicipal 
que envolve coletividades culturais dos concelhos, Covilhã, 
Fundão, Guarda, Belmonte e Sabugal.

A ideia originária emergiu do conceito de fio, afinal aquilo 
que nos liga, no nosso imaginário, na nossa realidade 
geográfica, no nosso “modus vivendi”, no nosso percurso 
histórico, nas nossas necessidades, ambições e sonhos. 
Tudo isto, ao fim de contas, são os fios de que se tece a 
nossa cultura comum, mas diversificada, tal teia de fios de 
cores diversas que o debuchador soube e sabe conceber 
para se tecer um belíssimo tecido.

FICHA ARTÍSTICA

Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio em parceria com 
Grupo Etnográfico do Sabugal, AZA - Grupo de Bombos de 
Alpedrinha, Associação Cultural e Desportiva de Gonçalo 
Bocas - Grupo de Concertinas Estrelas do Jarmelo e Grupo de 
Cantares da Toca da Mourada A.C.R.C..

Covilhã
10 de junho • 21:30h
Largo do Calvário

Sabugal
18 de junho • 21:30h
Castelo de Sabugal

Belmonte
03 de julho • 21:30h
Caria

Guarda
23 de julho • 21:30h 
Maçainhas

Fundão
16 de setembro • 22:00h
Largo do Picadeiro, Alpedrinha
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DA BEIRA COM AMOR

“Da Beira com Amor” pretende ser uma junção de sentidos 
e sentimentos, evoluídos através de encontros. É assim 
uma espécie de “Retrato de Família” comum, com amor
e sentimento, com memórias e características próprias 
da região da Beira Interior, através dos 5 concelhos 
envolvidos, das suas paisagens naturais e humanas. Num
espetáculo performativo que envolve imagem, som, dança 
e teatro, valorizando o património material e imaterial 
existente nesta região das Beiras.

FICHA ARTÍSTICA

Histérico - Associação de Artes em parceria com Joana Ramos, 
Joana Carvalho, Leonor Soares, Cineclube da Guarda e Grupo 
Desportivo e Cultural Sobralense “Os Galitos da Serra”

Belmonte
30 de julho • 21:30h
Colmeal da Torre

Sabugal
04 de agosto • 21:30h
Castelo do Sabugal

Covilhã
06 de agosto • 21:30h
Largo do Calvário

Guarda
08 de agosto • 21:30 
Faia

Fundão
12 de agosto • 21:30h
Praça do Município

IMAGEM FINAL DO PROJETO DISPONÍVEL BREVEMENTE
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IDENTERIORIDADES

O Projecto “Identerioridades” da ACR Vila Mendo é uma 
produção teatral (com recurso à multimédia e à música) 
que pretende pensar o interior do território- a ruralidade
enquanto marca identitária e matriz existencial- e 
reflexionar o nosso próprio Território-Interior: de quem 
fomos, de quem somos, de quem seremos. Parte de 4 
temáticas (Vida/Morte; Religiosidade(s); Emigração; 
a Mulher) que perpassam a Vida das nossas gentes e 
comunidades; entremeia-as, conjuga-as num tempo 
intemporal e devolve-as a todos nós… espectadores 
e protagonistas actuantes de um mundo a carecer 
terminantemente de um Sentido-sentido…

FICHA ARTÍSTICA

Associação Cultural e Recreativa de Vila Mendo em parceria 
com ASTA- teatro e outras artes, Histérico-Associação de Artes 
e Grupo de Adufeiras da Casa do Povo do Paul

Guarda
05 de agosto • 21:30h
Vila Mendo

Fundão
11 de agosto • 21:30h
Largo do Calvário

Belmonte
27 de agosto • 21:30h
Maçaínhas

Covilhã
02 de setembro • 21:30h 
Largo do Calvário

Sabugal
09 de setembro • 21:30h
Centro Histórico do Sabugal
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MELHORES DIAS VIRÃO
“Melhores Dias Virão” é um espetáculo de teatro 
multidisciplinar (música, dança e audiovisuais) onde se 
pretende refletir duas realidades icónicas da Região das 
Beiras, Raia, Sabugal - o Contrabando e a Emigração. 
“Onde há raia há contrabando”. E há também histórias 
de contrabando. Histórias contadas pelas pessoas que no 
escuro da noite que seguiam por caminhos traçados e 
imaginados em direção à raia. Ao cair da noite formavam-
se grupos, traçavam-se caminhos, vigiava-se a guarda fiscal 
e os carabineiros e desaparecia-se no escuro para ganhar a 
vida. Sempre com a ideia no pensamento de que melhores 
dias virão.

FICHA ARTÍSTICA

Elenco Diogo Rodrigues da Silva, Guilherme António de 
Oliveira Teixeira, Patricia Moreira, Katy Rodrigues, Valter 
Simões
Direção Artística e Encenação João Manso
Texto Miguel Geraldes, Histérico, Histérico - Associação de 
Artes
Figurinos Aquilo Teatro
Desenho e Operação de Som Tiago Pereira, Bruno Santos (CM 
Sabugal)

Sabugal
10 de junho • 21:30h
Jardim do Auditório Municipal

Covilhã
12 de junho • 21:30h
Largo do Calvário

Belmonte
10 de julho • 21:30h
Carvalhal Formoso

Guarda
16 de julho • 21:30h 
Castanheira

Fundão
24 de julho • 21:30h
Largo do Calvário

SALTO © BEATRIZ RODRIGUES

Desenho e Operação de Luz Bruno Santos (CM Sabugal), Rafael 
Duarte
Criação e Produção Associação Cultural Badagoneiros
Agradecimentos MUNICÍPIO DO SABUGAL
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LENDAS, REZAS E BENZEDURAS

“Lendas, Rezas e Benzeduras” é um projeto de criação e 
instalação que se constitui como um conjunto de ações de 
cariz artístico, cultural e social, com grande envolvimento 
comunitário com especial enfoque nos públicos com 
menos acesso e que parte das linguagens do Teatro, mas 
que se deverá estender pelas artes plásticas, multimédia, 
música e luminoplastia, fazendo refletir sobre a forma 
como o povo vivenciava os seus medos, as perdas e 
cuidado com a saúde física e espiritual.

Uma visita-percurso por momentos performativos 
einstalativos transdisciplinares.

FICHA ARTÍSTICA

Associação Cultura “Conheça a sua Aldeia” O Freixo em 
parceria com CARB - Cooperativa Artística da Raia Beirã

Figueira de Castelo Rodrigo
17 de setembro • 21:30h
Casa da Cultura de Figueira C.R.

Pinhel
24 de setembro • 21:30h
Largo da Igreja de São Luís 

Almeida
15 de outubro • 16:00h
Sede da Associação “Conheça a sua Aldeia o Freixo”

Mêda
02 de outubro • disponível brevemente 
disponível brevemente

Trancoso
05 de outubro • 21:30h
Convento dos Frades
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RAIA
“RAIA” é um projeto de criação que se constitui como 
um conjunto de ações de cariz artístico e cultural com 
envolvimento comunitário na criação e produção, 
com especial enfoque nos públicos com menos acesso 
e que parte das linguagens da dança-Teatro e do teatro 
documental com notas de Novo Circo fazendo refletir 
sobre o perigo, o risco, o isolamento, a força, o arrojo 
e a abnegação das gentes da região. A apresentação/
performance artística assenta na identidade raiana, 
nas migrações, fronteira e no isolamento e parte de 
histórias recolhidas junto das populações dos municípios 
envolvidos. Estas histórias são a fonte de criação e 
inspiração para um projeto ousado e irreverente na sua 
estética e modo de fazer.

FICHA ARTÍSTICA

Direção artística
Simão Barros

Direção Plástica e cenografia 
Luís Canário Rocha

Sonoplastia
Rolando Ferreira

Almeida
18 de junho • 21:30h
Praça de Touros de Nave de Haver

Pinhel
25 de junho • 21:30h
Auditório do Parque da Trincheira

Figueira de Castelo Rodrigo
01 de julho • 21:30h
Cais Fluvial de Barca de Alva

Trancoso
02 de julho • 21:30h 
Parque Municipal

Mêda
03 de julho • 21:30h
Largo da Igreja do Poço do Canto

Interpretação
Participantes da comunidade 
e elementos da Associação 
cultural “Conheça a sua 
aldeia o Freixo”, Teatro 
do Imaginário / Grupo dos 
amigos do Manigoto e CARB – 
Cooperativa Artística da Raia 
Beirã CRL.
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OUVIR HOJE
Espetáculo comunitário produzido pelos Serviços Sociais 
da Câmara Municipal de Pinhel no âmbito do FESTIVAL 
CULTURAL DA RAIA HISTÓRICA.

A Banda Filarmónica de Pinhel, o Trovas da Beira, o 
Grupo de Bombos São Bernardo (coletividades de 
Pinhel) e um grupo de jovens da ASTA – Associação Socio 
terapêutica de Almeida vão subir a palco para apresentar 
e interpretar músicas, canções, lengalengas e rezas 
tradicionais recolhidas e registadas no âmbito do projeto 
“Ouvir Ontem”, promovido há uns anos a esta parte pelo 
Município de Pinhel.

Deste vasto trabalho de recolha realizado no concelho de 
Pinhel surge este espetáculo que propõe às pessoas “Ouvir 
Hoje” o que se cantava e tocava ontem. Desta forma
pretendemos homenagear a música que não se escreve e 
que se transmite há séculos de pais para filhos e de avós 
para netos, a música que é património coletivo e que
preserva a identidade das nossas gentes. a música 
tradicional!!

Pinhel
09 de junho • 21:30h
Largo da Igreja de São Luís

Figueira de Castelo Rodrigo
25 de junho • 21:30h 
Largo Mateus de Castro

Trancoso
08 de julho • 21:30h
Praça D. Dinis

Almeida
09 de julho • 21:30h
Claustro do Antigo Convento Nª Sr.ª do Loreto

Mêda
disponível brevemente
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DAS CAVERNAS
O mundo surgiu das cavernas do Côa, do granito do 
Côa, da vida do Côa! Da confusão original até à opressão 
temporal, a resistência de homens e mulheres fica na
memória da história da Raia. E se o inimigo veio tantas 
vezes do lado de lá da fronteira, também dentro de casa a 
violência cresceu. E no futuro? E nos dias que se seguirão? 
Haverá o regresso à vida nas Cavernas?

Das cavernas é um espetáculo teatral que pretende reviver 
alguns dos momentos mais marcantes da história da 
região da Raia Histórica e apontar o caminho para um 
futuro que, se espera, tenha tempo para existir.

FICHA ARTÍSTICA

Grupo de Amigos do Manigoto em parceria com Cooperativa 
Artística da Raia Beirã, Associação Sons Concertina Alverca da 
Beira e Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de 
Pínzio

Pinhel
09 de julho • 21:30h
Largo da Igreja de São Luís

Mêda
16 de julho • 21:30h
disponível brevemente

Trancoso
30 de julho • 21:30h
Praça D. Dinis

Figueira de Castelo Rodrigo
07 de agosto • 21:30h 
Anfiteatro de Figueira C.R.

Almeida
01 de outubro • 21:30h
Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de 
Sousa Mendes

IMAGEM FINAL DO PROJETO DISPONÍVEL BREVEMENTE
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MONTANHAS E ÁGUA
O espetáculo “Montanhas e Água”, fruto de sessões de 
trabalho coletivo, nasceu a partir de um desafio criativo 
lançado a cinco coletividades da região das Beiras e Serra
da Estrela. Inspirado na Natureza, na ação do homem 
e na interdependência entre aquelas duas realidades, 
“Montanhas e Água” é um espetáculo multidisciplinar, um
sopro de vida, som e luz que brota da água e da montanha.

FICHA ARTÍSTICA

Associação Luzlinar em parceria com Associação Social, 
Cultural, Recreativa e Desportiva de Pínzio, Associação - Sons 
da Concertina de Alverca da Beira, Ribacvdana - Associação de 
Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, Centro Sócio-
Cultural da Coriscada e Grupo Informal de Artistas de Almeida.

Figueira de Castelo Rodrigo
23 de setembro • 21:30h
Casa da Cultura

Almeida
24 de setembro • disponível brevemente
disponível brevemente

Trancoso
14 de outubro • disponível brevemente 
disponível brevemente

Mêda
15 de outubro • disponível brevemente
disponível brevemente

Pinhel
disponível brevemente

IMAGEM FINAL DO PROJETO DISPONÍVEL BREVEMENTE

20



Consulte todos os eventos em visiteserradaestrela.pt.

AGENDA DE ESPETÁCULOS
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