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1.MAR | DOMINGO| 16.00H

22.FEV | SÁBADO | 21.30H
INT. COUNCIL OF ORGANIZATIONS OF FOLKLORE FESTIVALS AND FOLK ARTS

MÚSICA ACADÉMICA
Atuação da Tuna Feminina de Medicina do Porto

CIOFF

4.MAR | QUARTA | 19.00H
PER ÁSPERA AD ASTRA
Celebração dos 250 anos do nascimento do compositor Ludwig Van Beethoven
Concerto pelos alunos participantes na Masterclasse com o compositor Virgílio Melo.

7.MAR | SABADO | 21.30H
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PLECTRO
ORQUESTRA PORTUGUESA DE GUITARRAS E BANDOLINS

[ CINEMA ]

7.FEV | SEXTA | 21.30H | m/3

Cerimónia de entrega do Certiﬁcado CIOFF Internacional Festival ao "Cantas e
Cramóis de Pias - Cinfães.
Música tradicional com os Cavaquinhos "Cordas d'Ouro" e folclore com o Grupo
Folclórico da Corredoura (Guimarães)..

23.FEV | DOMINGO | 16.00H

DR. DOLITTLE [PT]
Robert Downey Jr. eletriﬁca um dos personagens mais duradouros
da literatura numa nova versão do conto clássico do homem que
conseguia falar com animais: Dolittle.
Sete anos depois de ter perdido a sua esposa, o excêntrico Dr. John
Dolittle, famoso médico e veterinário da Inglaterra da Rainha
Vitória, esconde-se atrás dos muros altos da sua mansão, contando
apenas com a companhia dos seus animais exóticos. Mas quando a
jovem rainha ﬁca gravemente doente, de forma relutante, Dolittle é
forçado a zarpar numa aventura épica para uma ilha mítica em
busca de uma cura, recuperando a sua perspicácia e coragem
enquanto reencontra velhos adversários e descobre criaturas
maravilhosas.
O médico é acompanhado, na sua aventura, por um jovem e
aprendiz e um grupo estridente de animais, incluindo um gorila
ansioso, um pato entusiasmado, uma dupla composta por um
avestruz cínico e um urso polar otimista, e uma papagaia teimosa.

BANDA FILARMONICA DE SANTO ANTÓNIO DE PIÃES

CONCERTO DE CARNAVAL

28.FEV | SEXTA | 21.30H

13.MAR | SEXTA | 21.30H

ESC. SECUNDÁRIA DR. FLÁVIO RESENDE

TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO

CURSO PROFISSIONAL DE INSTRUMENTISTA

Folk Music
Orquestra de Sopros e Percussão da Escola Secundária de Prof. Dr. Flávio F.
Pinto Resende e alunos do ensino articulado da Academia d'Artes de Cinfães
Direção Artística: Professores Manuel Monteiro e Pedro Vaz.

LIÇÕES DE VOO
Lições de voo é o nome de uma série de ilustrações de João Vaz de Carvalho, as quais
serão usadas para a criação do espetáculo com o mesmo nome. Esta ideia dá
sequência a uma experiência de colaboração realizada em 2013 em Pelos Cabelos, a
qual se revelou muito estimulante. Espetáculo com marionetas e semi marionetas,
cujo conceito é o desejo de voo, o secreto desejo humano de realizar o irrealizável.

29.FEV | SABADO | 21.30H

21.FEV | SEXTA | 21.30H | m/16
BIRDS OF PREY

A OPGB foi criada em 2007 e surge da vontade de António de Sousa Vieira e Sérgio
Dinis, e mantém-se ﬁel ao seu princípio, servindo-se de um repertório baseado em
obras originais para a música de plectro, obtendo dessa forma um carácter original
da sua sonoridade e um rigor interpretativo, motivo pelo qual tem recebido os mais
rasgados elogios.

14.MAR | SÁBADO | 21.30H

TROVAS POPULARES DE FRANCISCO lACERDA

CASA DO POVO DE NESPEREIRA - TEATRO

CLÁUDIA PEREIRA PINTO

ESCOLA BASICAMENTE BÁSICA
É uma comédia que pretende retratar de um modo geral o dia a dia da atualidade das
Escolas do nosso país, exprimindo vivências entre professores e alunos, sem ferir
susceptibilidades, é uma comédia para rir do princípio ao ﬁm.

á ouviram falar da história com a detetive, o canário, a psicopata e a
princesa da máﬁa? “Birds of Prey (E a Fantabulástica Emancipação
de Uma Harley Quinn)” é uma história distorcida contada pela
própria Harley, como só ela poderia contar. Quando o vilão mais
nefasto e narcisista de Gotham, Roman Sionis, e o seu dedicado
braço direito, Zsasz, decidem capturar uma jovem chamada Cass, a
cidade ﬁca virada do avesso à procura dela. Os caminhos de Harley,
Huntress, Black Canary e Renee Montoya cruzam-se e o improvável
grupo não tem opção senão unir-se para derrotar Roman.

18.MAR | QUARTA| 14.30H
TEATRO

LUÍS, o Poeta e o Homem

21.MAR | SÁBADO | 21.30H

6.MAR | SEXTA | 21.30H | m/6

Núcleo de Etnograﬁa e Folclore da Universidade do Porto

SONIC [PT]
O FILME é a comédia de aventura em imagem real baseada no
videojogo de sucesso a nível global da linha de jogos da Sega,
centrada no famoso ouriço azul.
O ﬁlme segue as aventuras de Sonic, à medida que atravessa as
complexidades da vida na Terra com o novo melhor amigo humano,
Tom Wachowski (James Marsden).
Sonic e Tom juntam-se para tentar impedir o vilão maligno Dr.
Robotnik (Jim Carrey) de capturar Sonic e usar os seus imensos
poderes para dominar o mundo. O ﬁlme conta ainda no elenco com
Tika Sumpter e Ben Schwartz na voz de Sonic.
O ﬁlme perfeito para a família também conta com Tika Sumpter e
Manolo Rey na voz de Sonic!

21.FEV | SEXTA | 14.30H

CONTRADANÇAS E QUADRILHAS
Apresentação dos resultados do projeto pelo NEFUP.

CINFÃES

24-25.MAR | TERÇA/QUARTA | 14.00H
URZE - TEATRO

DESFILE DE

FLORIVAL, PEQUENO PASTOR

CARNAVAL
AGRUPAMENTOS DE ESCOLA | IPSS

Florival é um menino inocente e curioso, que vive em perfeita harmonia com a
Natureza, acompanhado pelas ovelhas que pasta por entre as montanhas e
vales. Ao longe, ele vê a cidade que lhe provoca interrogações, e é uma
personagem enigmática, que nos lembra um Cogumelo, que lhe traz as
respostas às perguntas espontâneas.

28.MAR | SABADO | 21.30H

20.MAR | SEXTA | 21.30H | m/12
LADROES COM ARTE
Ivan (Theo James), um ladrão de arte bem-sucedido, herda a vida
de crime do pai, mas ao contrário de muitos ladrões, Ivan adora
tanto a arte como a arte de roubar. Anseia por se livrar do mundo
do crime, mas está de tal maneira envolvido nele que pode nunca
conseguir sair. Até que conhece Elyse (Emily Ratajkowski), uma
atriz e vigarista que tenta fugir ao seu próprio passado caótico.
Juntos, vão realizar o derradeiro golpe, que não vai deixá-los ricos,
mas sim libertá-los. Eles são “Ladrões com Arte”.

ACADEMIA D’ARTES DE CINFÃES

22-23.FEV | SÁBADO e DOMINGO
Festival das Painças

DIAS DA FLAUTA
Concerto integrado na Masterclasse de ﬂauta da Academia d'Artes de Cinfães,
realizado pela professora convidada e ex-alunas da Academia d'Artes de Cinfães
e da Escola Secundária de Cinfães, que frequentam o Ensino Superior.

e Papas de Milho

29.MAR | DOMINGO | 16.00H

TENDAIS

BANDA MARCIAL DE NESPEREIRA

CONCERTO DE PRIMAVERA
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