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CALDELLAS
SÁB 12 | 2
21H30 CINEMA
CAPITÃO FFANTÁSTIC
CO
PRAÇA DR
R. JOÃO ANTTUNES GUIM
MARÃES
(Caso as condições climatééricas não perm
mitirem a projeção ao ar livrre, a sessão deecorrerá no Au
uditório dos Bo
ombeiros Voluntários de Cald
das das Taipass)

Há já dez aanos que Been e Leslie vvivem nas florestas selvagens do P
Pacífico Norrte com os sseus seis filhos menorees. Separados do
resto do m
mundo, deciidiram criarr ali um paraaíso onde as crianças p
pudessem ccrescer livres e em totaal harmonia com a Natu
ureza.
Guiados p
pelos próprio
os pais, cad
da uma delaas recebe um
ma educaçãão exigente onde nada é deixado aao acaso, deesde a arte,,
literatura, matemáticca, exercício
o físico ou téécnicas de ssobrevivênccia. Um dia,, Leslie é ho
ospitalizada e acaba po
or morrer.
Obrigado a deixar a floresta e reegressar à ciivilização paara a cerimó
ónia fúnebrre da mulheer, Bem vai d
descobrir que, ao educcar os
por criar um
m fosso entree eles e os o
outros. Assiim, à medid
da que todos se tentam
m adaptar
filhos daquele modo tão peculiar, acabou p
utamente accertadas.
a uma novva realidadee, este pai vvê‐se obrigaado a reavalliar as decissões que antes consideerara absolu
Com assin
natura do acctor e realizador Matt R
Ross (“28 Hotel Roomss”), “Capitão
o Fantástico
o” foi apresentado no Festival de Cinema
de Canness onde, paraa além de reeceber umaa ovação dee pé, conquiistou o prém
mio de realização na seecção “Un C
Certain Regaard”.
PÚBLICO
Ficha técn
nica:
Título origginal | Captaain Fantastiic
De | Matt Ross
Com | Vigggo Mortenssen, Georgee MacKay, SSamantha Issler
Comédia Drramática
Género | C
Outros dados | EUA, 2016, Cores
Classificaçção etária: M
M/14
Duração aaprox.: 118 min.
Apoio: Cin
neclube de G
Guimarães

RONFE
SÁB 12 | 2
21H30 MÚSSICA
GOBI BEA
AR
SALÃO PAROQUIAL D
DE RONFE
Sinopse:
ndo por labirintos de distorções e,, a guiá‐los, segue umaa voz meiga. Nascido
Os acordees soltam‐see por caminhos simpless ou voltean
há 25 anos em Guimaarães como Diogo Pinto, Gobi Beaar é um zlter‐ego, mais do que um
ma banda dee um homem
m só.
no fim da ad
dolescênciaa quando so
ozinho, com
meçou a dom
minar a guitarra. Pouco
o tempo
Já estava n
depois, co
om um punh
hado de mú
úsicas na mãão, estava d
debaixo de ttodos os rad
dares de qu
uem
se interesssa pela nova música po
ortuguesa. EEntre 2011 e 2014 lanççou seis disccos e deu m
mais
de 200 concertos – váárias voltas ao país e uma primeirra tour interrnacional. N
No final de 2
2016 regresssou com um
m EP homón
nimo a
nte este ano
o, o segundo
o LP.
que se segguirá, duran
À semelhaança do quee acontecera nos discos anterioress, o Urso co
ontinua a exxplorar um u
universo
muito singgular, onde quebra as b
barreiras en
ntre o live‐lo
ooping e o iindie folk, q
qual cantauttor de guitaarra em pun
nho.
Gobi Bear deixa as co
ordas soar ccomo quereem e faz can
nções. Ao vivvo, camuflaa‐se no amb
biente ou
o com barulho. Sozinho
o, desliga‐see do mundo
o para o recrriar.
provoca‐o
“Um dos ssinger‐songw
writers mais habilidoso
os e entusiaasmantes daa música po
ortuguesa” – BandCom
m “Gobi Bear atinge com
m este
registo um
m ponto alto
o da sua carrreira. Um p
percurso qu
ue Diogo Pin
nto tem sabido gerir daa melhor maaneira.” ‐ Saantos da Caasa “Sabe
sempre beem ouvir qu
uem tem téccnica ‐ e voz – para criaar canções ttão orelhud
das” ‐ Bodysspace.net
Ficha técn
nica:
Voz, guitarra eléctricaa e sampless | Diogo Pin
nto
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox: 45miin.
Entrada: 1
1€
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PONTE
SAB 12 | 2
21H30 CINEMA
SUPERCON
NDRÍACO
ÁTRIO DO CENTRO PA
AROQUIAL PAULO VI ‐ PONTE
Sinopse:
ondria. Todo
os os dias encontra um
m novo mal d
de que
Fotógrafo numa publicação sobrre medicinaa, Romain Faaubert sofree de hipoco
portamento leva famíliaa, amigos e equipas méédicas de to
odas as espeecialidades à beira da lloucura. A ssua
padece e o seu comp
obsessão é de tal ord
dem que o ú
único amigo
o que lhe resta é o Dr. D
Dimitri Zven
nska, o méd
dico que tevve a infeliz ideia de, a u
uma dada
altura, darr ouvidos ao
os seus exaggeros.
Determinaado a ver‐see livre do seeu paciente de uma vezz por todas,, decide aju
udá‐lo a enccontrar a mu
ulher da suaa vida. Poréém,
não vai ser fácil encontrar uma aalma caridosa que, parra além da q
química neccessária, ten
nha ainda a paciência e o discernim
mento
os para lidar com o seu
u rol de doeenças imagin
nárias. A situação ganh
ha novos contornos quando Romaain se apaixo
ona
necessário
precisameente pela última mulheer que Dimittri escolheria: Anna Zveenska, a suaa irmã maiss nova.
Ficha técn
nica:
Título origginal | Supercondriaque
De | Danyy Boon
Com | Dan
ny Boon, Alice Pol, Kad
d Merad
Género | C
Comédia
Outros dados | BEL/FFRA, 2014
Classificaçção etária: M
M/12
Duração aaprox.: 17 m
min.
Apoio: Cin
neclube de G
Guimarães

SELHO SS. JORGEE
SEX 18 | 2
21h30 MÚSIICA
MIGUEL X
XAVIER
CORETO D
DA PRAÇA FRANCISCO IINÁCIO
(Caso as co
ondições clim
matéricas não permitam a realização ao ar livre, estte evento terá lugar no C
Centro Paroquial de Selho
o S. Jorge)

Sinopse:
XAVIER surgge como um
m mistério embalado po
or poemas ffeitos fado. Alexandre O’Neil deu nome a estta viagem seem
MIGUEL X
destino on
nde o fado e a poesia sse fundem eentre os cam
minhos da tradição e da modernid
dade.
Nascido em Guimarães, Miguel X
Xavier é jovvem talento
o fadista, que nos emocciona a cadaa verso canttado. Foi veencedor do concurso
Porto, teve participaçõ
ões no Caixaa Ribeira 20
015 e Caixa A
Alfama 2015 e 2016. Em Outubro de 2015,
de Fado de Lordelo do Ouro no P
o “AMÁLIA‐ Não sei porrque te fostte embora” no coliseu do Porto.
integrou o elenco do espetáculo
Este “MIG
GUEL XAVIER
R” é uma prrodução do Guitarrista Miguel Am
maral e apresenta vários inéditos compostos eespecialmen
nte para
o fadista. Neste disco
o, haverá um
ma perspetiva singular do fado traadicional, dee uma voz q
que não tem
m parado dee crescer,
neiro e Antó
ónio Rocha,
homenageeando aqueeles com quem aprendeeu, Manuell Almeida, FFernando Faarinha, Alfreedo Marcen
perpetuan
ndo o legado por eles d
deixado e taambém umaa alusão á m
modernidad
de não fugin
ndo ao tradicionalismo. E é neste ccontexto
que surgem composiçções como “Carnaval” de Luís Figu
ueiredo (autor dos arraanjos da mu
usica venced
MAR
dora da Eurrovisão “AM
PELOS DOIS” interpreetada por Gonçalo Sobral), as “Graaças de Lisb
boa” versos do poeta p
popular Vilar da Costa e musica dee Mário
Laginha.
de sentimen
ntos, é a SAU
UDADE.
O Fado é ccoração, é eemoção, é ttristeza e aleegria, é um turbilhão d
Ficha artísstica e técnica:
Voz | Miguel Xavier
Guitarra P
Portuguesa | Miguel Amaral
Viola | An
ndré Teixeira
Viola Baixxo | Filipe Teeixeira
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: 1h15
5 min.
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CATO
S. TORC
SEX 18 | 2
22H00 MÚSICA
FIRST BREEAD AFTER C
COMA
ANFITEATRO SUL (JUNTO AO PA
ARQUE INFA
ANTIL) DO PA
ARQUE DO LAGO DA IR
RMANDADEE DE SÃO TO
ORCATO
Nomeados pela Associação Euro
opeia de Ediitoras Indep
pendentes p
para melhor disco euro
opeu lançad
do em 2016, numa listaa de 25,
mo Agnes O
Obel, Radioh
head ou Royyal Blood.
ao lado dee nomes com
Seleccionaados para feestivais com
mo Paredes de Coura e Reeperbah
hn em 2016 e Eurosonic ou Primavvera Sound em 2017.
"Drifter" m
marcou, em
m 2016 o reggresso dos FFirst Breah A
After Coma aos discos,, com salas cheias em LLeiria, Porto
o, Coimbra e Lisboa.
Contou co
om a colabo
oração de co
onvidados ccomo Noiserv e André Barros e, deepois de acllamado pelaa crítica, valeu‐lhes novas
digressõess onde ponttuam passagens por saalas como o Theatro Circo, CCB, Caasa da Músiica e um paalco principaal no Festivaal
Paredes de Coura. Lá fora marcaam cidades como Madrrid, Paris, Berlim, Amstterdão e Londres e são
o seleccionados para
representar Portugal nos festivais Reeperbaahn e Eurossonic.
no
Enquanto começam, calmamentte, a preparrar novos trabalhos, já estão a planear o regresso ao Reino Unido, a actuação n
mais duas tours internacionais com
m salas e fesstivais.
Primaveraa Sound e m
Quando, eem 2013, grravaram um
m disco de estreia conceeptual estavvam longe d
de pensar q
que temas ccomo “Escap
pe”, “Shoess For Men
With No FFeet” ou “Ap
pnea” conseeguissem ch
hegar a rádios internaccionais e os levassem a uma exten
nsa digressãão com paraagem em
festivais co
omo o Bonss Sons ou o espanhol M
Monkey Weeek.
O cruzameento da influência postt‐rock com o formato ccanção que fez do seu disco uma ssurpresa au
uspiciosa eraa apenas o início de
uma viageem que agora tem um ssegundo capítulo.
Fecharam‐se meses a fio a trabaalhar de manhã à noitee em experiêências. Gravvaram sons de quase tudo o que o
os rodeava,
do rock e daa música eleectrónica e o resultado
o chamado ““Drifter” carrega o dnaa dos
perderam‐se nas disccografias daa evolução d
ma mas apo
onta ainda m
mais caminh
hos para o p
presente e para o futuro desta jovvem formaçção leiriensee. "Salty
First Breatth After Com
Eyes" foi o primeiro ssingle, com vídeo de Vaasco Mendees, ao qual sse sucedeu "Umbrae".
"Drifter" ffoi parcialmente financciado por fãs, através d
de um crowd
dfunding e por isso meesmo os parrticipantes fforam os prrimeiros
a ter acessso ao disco e aos conceertos de préé‐apresentaação e respo
onderam dee forma massiva.
O disco foi produzido
o pela próprria banda co
om Filipe Ro
ocha (Sean Riley & The Slowriderss / The Allstaar Project), foi gravado
o nos
Valentim dee Carvalho com Nelson Carvalho e misturado e masterizaado por Pau
ulo Mouta P
Pereira com a própria b
banda.
estúdios V
Ficha artísstica:
Voz | Roberto Caetan
no
mo Soares
Guitarra e voz | Telm
Baixo e vo
oz | Rui Gaspar
Bateria e vvoz | Pedro
o Marques
Teclas | Jo
oão Marquees
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: 60 m
min.
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BRITO
SÁB 19 | 2
21H30 TEATTRO
FRANKENSTEIN – UM
MA COMÉDIIA MANIPU
ULADA
JANGADA TEATRO
CRIATIVOS DE BRITO
ESPAÇOS C
Sinopse:
Victor Frankenstein é um homem
m das ciênccias, das natturais... não
o das sociaiss. Mais do q
que isso, Vicctor é um ho
omem de
convicções e desejos filosóficos e é por isso
o que tanto deseja oferrecer à hum
manidade o EElixir da Vid
da Eterna. E como todo
os os
homens que colocam
m mãos à ob
bra em demanda próprria, embrenh
ha‐se de co
orpo e alma neste projeeto. Mas po
or vezes é
aconselhável dar doiss passos atrrás para verr no que noss estamos a meter de ccabeça... Vicctor não é u
um homem avisado! M
Mas quem
somos nóss para o julggar? Quem nunca criou
u monstros que atire a primeira pedra! Valhaa‐nos o apoiio firme e in
nabalável dee amigos
como Clerrval e o amo
or incondicional de mu
ulheres como Elizabeth. O resto sãão meras maanipulaçõess desta com
média a que
chamámos vida.
A Compan
nhia:
A Jangadaa teatro foi ffundada em
m 1999, com
m o objetivo
o de elevar o nível cultu
ural da regiãão geográficca onde esttá inserida,
sediando‐se no Audittório Municipal de Loussada, onde tem o seu eespaço de ttrabalho, arttístico e adm
ministrativo
o.
A acrescen
ntar ao seu método, in
niciou em 20
002 a pesqu
uisa formatiiva e perforrmativa de fformas anim
madas. A fussão do trabalho
do ator co
om as mario
onetas, as m
máscaras e a música ao vivo, tem vvindo a reveelar‐se uma das grandees mais‐valiaas do projetto
Jangada. P
Por tal, ao lo
ongo dos an
nos de projeeto a compaanhia tem vvindo a desttacar‐se no panorama teatral porttuguês, tendo‐se
apresentaado nas melhores salas de norte a sul de Portugal e no esstrangeiro, levando a q
que em 200
05 tivesse sido agraciad
da com a
de mérito m
municipal naa área da cu
ultura. Aindaa, o forte caariz de itinerância e o intercâmbio
o regular com outras esstruturas
medalha d
artísticas n
nacionais e internacion
nais vêm refforçar a suaa posição e afirmação n
no contexto
o global do m
mundo do eespectáculo
o.
Ficha artísstica:
Texto | a p
partir de Mary Shelley
Encenação
o | Ivo Bastos
Dramaturggia | Ivo Bastos e Vítorr Fernandess
Interpretaação | Vítor Fernandes
Música Orriginal | Rui Souza
Desenho d
de Luz e Som
m | Fred Meireles e Feernando Olivveira
Grafismo | Fedra San
ntos
Construçãão de Marionetas |Rosáário Matos
Género Arrtístico | Co
omédia
Classificaçção etária | M/12
Duração aaprox. | 50 min.
Entrada: 1
1€

BARCO
SÁB 19 | 2
21H30 MÚSSICA
FADO 111
11
CANÇÃO D
DE COIMBRA
A
AUDITÓRIO DO GRUP
PO CULTURA
AL E RECREA
ATIVO DE B
BARCO
FADO 111
11
Inspiradoss pela tradiçção oral quee dita ter sid
do 1111, o aano de nasccimento de D. Afonso H
Henriques, e Guimarãees a génese
da nossa P
Portugalidad
de; nasceu o projeto Fado1111.
Este projeeto musical com espaço
o físico no C
Centro Histó
órico de Guiimarães, prropõe‐se rep
presentar o
os dois géneeros possíveeis do
Fado (Coim
mbra & Lisb
boa), expondo de forma autentica e genuína, as suas forrtes divergências de esttilo, mas também os seeus
claros pon
ntos de conttacto.
Pautando‐‐se por óbvios critérioss de rigor esstético e qu
ualidade mu
usical desde a sua fundação (Agostto 2014), esste grupo po
ossui
já uma asssinalável expressão a n
norte de Porrtugal e Galliza.
Fado de C
Coimbra:
Uma viageem através dos principais autores,, cultores e intérpretess da Canção
o de Coimbrra. E como d
diz Manuel Alegre: “O ffado (ou
canção) dee Coimbra é tanto mais de Coimbra quanto m
mais de todaa a parte, taanto mais n
nosso quantto mais de ttodos”.
Ficha artísstica:
Voz (Estilo
o Coimbra) | Carlos Cid
dade
Viola dedilhada (Estilo Coimbra) | Francisco
o Carvalho
Portuguesa (Estilo Coim
mbra) | Luís Teixeira dee Campos
Guitarra P
Classificaçção etária: M
M/12
Duração aaprox.: 60 m
min.
Entrada: 1
1€
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RA DE CÓ
ÓNEGOS
SÁB 26 | 2
21H30 MÚSSICA
LA LA LAN
ND: MELODIIA DE AMOR
ÁTRIO DA IGREJA PAR
ROQUIAL DE MOREIRA
A DE CÓNEG
GOS
(Caso as co
ondições clim
matéricas não permitirem a projeção aao ar livre, a ssessão decorrrerá no Centtro Pastoral d
de Moreira d
de Cónegos)

Sinopse:
Ao chegarr a Los Angeeles, o pianista de jazz SSebastian conhece a attriz principiante Mia e os dois apaaixonam‐se perdidamente. Em
busca de o
oportunidad
des para as suas carreiras na competitiva cidade, esse amor passa p
por várias p
provações, o
os jovens teentam
fazer com que o relaccionamento
o amoroso d
dê certo.
Ficha técn
nica:
Título origginal | La La Land
De | Damiien Chazellee
Com | Ryaan Gosling, Emma Ston
ne e Rosemaarie DeWittt
Género | C
Comédia musical
Ano | 201
16
Classificaçção etária: M
M/12
Duração aaprox.: 127 min.
Apoio: Cin
neclube de G
Guimarães

ROS
BRITEIR
SÁB 26 | 2
21H30 CINEMA
OUTRA VO
OZ
CASA DO P
POVO DE BR
RITEIROS S. SALVADOR
R
Sinopse:
OUTRA VO
OZ foi criadaa em 2010, no âmbito da Área de Comunidad
de de Guimarães 2012 ‐ Capital Eu
uropeia da C
Cultura.
Com o objjectivo da eexploração d
da voz enqu
uanto som, palavra, can
nto, o corpo
o enquanto movimento
o e espaço, a Outra
Voz reúnee cerca de uma centenaa de pessoaas de todas proveniênccias etárias, culturais e geográficass.
Durante o
os seus seis anos de existência, a O
Outra Voz in
ncluiu no seu reportório
o, cantos trradicionais e originais, abrindo‐se e
crescendo
o com artistas e criadorres portugu
ueses e estraangeiros e eenvolvendo
o outros grupos locais n
na preparaçção das suass
apresentaações públiccas no conceelho de Guimarães e fo
ora dele.
Após 2012
2, continua a desenvolvver a sua acctividade dee forma autónoma, con
nstituindo‐sse como asssociação que conta com
m seis
grupos de ensaio regular semanal em difereentes freguesias de Gu
uimarães, co
ontinuando a colaborar com um colectivo arttistístico
com quem
m trabalhou durante o evento e no
ovos artistas que entreetanto enco
ontrou no seeu caminho, de entre o
os quais: Am
mélia
Muge, Anttónio Durãees, António José Martin
ns (Trovantee), Carlos Correia, Cataarina Miranda, Cláudia Ribeiro, Co
olectivo Pelee,
Fernando Lapa, Fernaando Ribeiro, Inês Cam
mpos, João d
de Guimarães, Jonathan Uliel Saldanha, José Eduardo Sillva, José
Mário Branco, Luís Caarvalho (Rio
otous Comp
pany), Magn
na Ferreira, Mão Mortaa, Mia Theil Have (Rioto
ous Company, Odin
Michales Lo
oukouvikas, Nikola Kodjjabashia, Raafaela Salvaador, Colecttivo Soopa, Rui Sousa, TTeia Campo
os.
Teatret), M
Este documentário é uma janelaa para um ano da sua aactividade attravés da perspectiva d
de alguns dos envolvid
dos.
oz pela sua própria vozz.
A Outra Vo
Ficha artísstica:
Realização
o | Filipe Freederico Leitte
Direção Fo
otografia | Pedro Alvess
Imagem | Filipe Leitee, Gabriela A
Almeida, Nu
uno Menesees, Patrícia d
de Castro, P
Pedro Alvess
briela Almeida, Nuno M
Meneses, Paatrícia de Caastro, Pedro
o Alves
Som | Gab
Edição | Filipe Leite, Nuno Meneeses
Pós‐produ
ução | Filipee Leite
Grafismoss | Rui Mend
des
Assistentees de Realizaação | Nuno
o Meneses,, Patrícia dee Castro, Pedro Alves
Tradução e Legendaggem | Carlos Correia, N
Nuno Castro
o
Entrevistaas | Amélia Muge, Ana Esmeralda Mendes, An
na Isabel, A
António Durãães, António Rafael, Allexandre Feerreira Moreeira,
da Ribeiro, C
Carlos Correeia, Carmo Almeida Rib
beiro, Diogo
o Costa, Elleen Antunes,, Eva Dias, M
Maria Dias P
Pinheiro, Maria
Carmesind
Lúcia Silvaa, Nicolau Almeida, João Guimarãees, Jonathan
n Saldanha,, Rui Souza, Suzana Rallha
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: | 55 min.
Apoio: Cin
neclube de G
Guimarães
Entrada: 1
1€
5

