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Mais do que uma simples agenda, este projeto é um extraordinário agregador cultural da 
Beira Interior. Sonhamos e trabalhamos juntos, para que, na próxima década, esta vasta 
região se constitua num ecossistema mais povoado, em termos demográficos e criativos. 
Ambicionarmos ser reconhecidos como a Capital Europeia da Cultura de 2027 tem o mérito 
de já ter colocado em marcha uma desejada transformação de oferta cultural e de um pensa-
mento estratégico em rede, onde todos contam. Cumpre-nos projetar o futuro com ambição 
e inovação. Não para o imediato, mas para uma visão de longo prazo, que inclui a regenera-
ção entre a urbanidade e a ruralidade, bem como uma fusão criativa entre património cultu-
ral, múltiplas identidades territoriais e novas ações a partir das artes e da cultura. Tudo em 
nome de uma geografia interior, de horizontes largos, sem o estigma da interioridade.
A Guarda 2027 tem uma feliz assinatura: “O apelo do Interior.” É um imperativo nacional 
que, para além de uma crescente atração turística sazonal, se invista no nosso futuro. Neste 
sentido, a parceria com a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) 
para criar esta Agenda Cultural já é uma mobilização para uma causa comum: uma cimen-
tação estratégica em redor do tecido artístico local e regional, que contagie todas as áreas da 
governança pública. Oxalá que a sua utilidade seja um desiderato comum para novos desa-
fios de cidadania ativa, criação e acessibilidade cultural. 
—
More than a calendar, this is an extraordinary cultural aggregator for the Beira Interior re-
gion. Together we dream and work so that, over the next decade, this vast region will become a 
denser ecosystem, both in demographic and creative terms. The desire to be recognized as the 
European Capital of Culture 2027 has already set in motion a transformation of our cultural 
offer and network strategies, in which everybody plays a role. We must envisage the future 
with ambition and innovation. Not for immediate results, but for a long term vision, which 
includes a regeneration amid urban and rural realities, as well as the creative fusion of heri-
tage, multiple territorial identities and new initiatives from the realms of art and culture. All 
in the name of an inner geography with vast horizons, rather than the stigma of isolation.
The Guarda 2027 project has a fortunate signature: “the call from the heartland.” It implies a 
national imperative that, beyond a growing tourist attraction, we may invest in our future. As 
such, the partnership with Beira Interior and Serra da Estrela Inter-Municipal Community 
to create this Cultural Calendar is already a sign of mobilization for a common cause: a stra-
tegic consolidation of the local and regional cultural networks, which hopefully will influence 
other forms of public governance. May its value be a synonym for new aspirations of an active 
citizenship, with increased cultural access and creation

Nota de abertura 
Foreword

 Vítor Amaral
Coordenação Geral / General Coordinator  Guarda 2027
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Enquanto preparávamos a segunda edição da Agenda Cultural da nossa região, a pandemia 
da Covid19 impôs a suspensão das atividades culturais um pouco por todo o lado. Com progra-
mas cancelados e repetidamente adiados, os agentes culturais estavam cautelosos em anunciar 
novas datas, novos compromissos ou novas iniciativas. Ainda assim, persistimos em acreditar 
que alguma nova normalidade surgiria, que a cultura se adaptaria e revelaria o seu vigor em 
face de uma crise inesperada. Os eventos incluídos nesta Agenda oferecem uma versão atípica 
da usual dinâmica cultural da região e estão inevitavelmente sujeitos a modificações – devendo, 
por isso, ser sempre confirmados junto dos organizadores. Ainda assim quisemos apresentá-los, 
sublinhando a relevância da cultura para uma experiência quotidiana rica e completa.

De facto, ficámos ainda mais convictos de que a resiliência das expressões culturais em face 
da emergência – como o poderão vir a ser as migrações de massa ou as alterações climáticas – 
constitui com certeza um tema urgente para uma Capital Europeia da Cultura, como aquela que 
nos propomos organizar em 2027. Em última instância, também perante uma crise, a cultura 
continua a ser o modo como as comunidades constroem as suas ligações, expressam as suas 
necessidades e partilham os seus legados com os outros.

—
As we prepared the second edition of our region’s Cultural Calendar, cultural activities were 

suspended everywhere due to the Covid19 pandemic. With programs cancelled or repeatedly post-
poned, cultural agents were cautious to announce new dates, new commitments or new initiatives. 
And yet, we persisted in believing that some new normality would prevail, that culture would adapt 
and reveal its strength in the face of an unexpected crisis. The events included in this Calendar are 
an atypical version of the usual cultural dynamics in the Beira Interior region. They are inevitably 
prone to changes – and thus should always be confirmed with organizers. Still, we wanted to present 
them, so as to underline the relevance of culture for a full and rich everyday life.

In fact, we became ever more convinced that the resilience of cultural expressions in face of 
emergencies – such as mass migrations or the impacts of climate change – is indeed a burning topic 
to address in the context of a European Capital of Culture, like the one we are bidding to organize in 
2027. Ultimately, also in the face of crisis, culture remains the way in which communities will build 
their bonds, express their needs, and share their legacies with others.

A Resiliência da Cultura 
The Resilience of Culture

 Pedro Gadanho
Director Executivo / Executive Director  Guarda 2027



 Grande Percurso Ciclável
Aldeias Históricas de Portugal
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 Grande Rota do Estrela GeoPark 
Grande Rota Pedestre
GeoPark Estrela
www.geoparkestrela.pt/geopark/turismo

 Grande Rota da Transumância
iNature
www.transumancia.com | www.inature.pt

 Grande Rota do Zêzere: 
Irrigando a Cova da Beira 
Aldeias do Xisto
www.myxistotrails.pt

 Rota da Caniça 
Rota da Garganta de Loriga
Aldeias de Montanha
www.aldeiasdemontanha.pt

 Rota dos Vinhos da Beira Interior
Comissão Vitivinícola
www.vinhosdabeirainterior.pt

 Roteiro das Minas e Pontos de 
Interesse Mineiro e Geológico 
de Portugal
DGEG e EDM
www.roteirodeminas.pt

 Praias Fluviais da Beira Interior
Comunidade Intermunicipal das Beiras 
e Serra da Estrela
www.visiteserradaestrela.pt

Rotas na Região 
Regional Itineraries



Calendário Calendar
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 GUARDA 

Festival Descobre o Teu Interior

Este novo festival online nascido em plena 
Covid 19 vai debater o interior do país e 
as suas comunidades. Transmitido em 
streaming para poder chegar a todas as 
geografias, assinala um terço da população 
do país, do norte ao sul do país, das cidades 
às aldeias, das serras às planícies e de 
todas as cores políticas. O Município da 
Guarda é entidade parceira e haverá um 
palco dedicado à divulgação da cultura e 
tradições da Guarda.
–
This new online festival born in the midst 
of the Covid 19 pandemic will debate the 
country’s heartland and its communities. 
Reaching all geographies through streaming, 
it signals a third of Portugal’s population, 
from North to South, from cities to villages, 
from the mountains to the plains and from 
all political colors. Guarda is a partner and 
will have its own dedicated stage.

 BELMONTE / COVILHÃ / FUNDÃO 
GUARDA / SABUGAL

Quadragésima: Ciclo das Tradições 
da Quadragésima e Semana Santa

Durante a Quaresma pode-se desfrutar 
de uma das mais únicas e intensas 
experiências culturais da Beira Interior. 
Vozes que choram noite dentro, velas que 
iluminam o tempo da quaresma e tradições 
pagãs ancestrais formam um programa 
imperdível, desta vez em formato online. 
Com a participação dos municípios de 
Belmonte, Covilhã, Fundão, Guarda e 
Sabugal, tem o selo Guarda 2027.
—
One of the region’s most intense cultural 
experiences takes place during Lent. Candles 
and voices crying throughout the night, as 
well as ancestral pagan rituals, create an 
unmissable program, this time in online 
format. Happening across the municipalities 
of Belmonte, Covilhã, Fundão, Guarda e 
Sabugal, it bears the Guarda 2027 seal for 
the first time.
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Abr Apr 01–11

  BELMONTE / COVILHÃ / FUNDÃO 
GUARDA / SABUGAL
Qui Thu 01 – Sáb Sat 03/04
festa popular / traditional event

Quadragésima: Ciclo das Tradições 
da Quadragésima e Semana Santa
Online
www.guarda2027.pt

 PINHEL Sex Fri 02/04
festa religiosa / religious event 

Via Sacra – Renovar a Esperança
Online / CIMBSE
www.facebool.com/cidadefalcao

 ALMEIDA Sex Fri 02/04
festa popular / traditional event

Mercado da Páscoa
Online
www.cm-almeida.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO  
Sáb Sat 03/04 
festa religiosa / religious event

Via Sacra da Marofa
Online
www.cm-fcr.pt

 TRANCOSO Seg Mon 05– Sáb Sat 24/04
exposição / exhibition

“Tedium Vitae” - Tiago Sá
Campus Jardim das Pedras, Feital
www.luzlinar.org

 GUARDA Qui Thu 08/04 – Sex Fri 16/06
exposição / exhibition

“BRUTO” – Agostinho Santos, 
curadoria de Valter Hugo Mãe
BMEL e Museu Regional da Guarda
www.bmel.pt | www.museudaguarda.pt

 GUARDA Sex Fri 09/04
lançamento / launch

“Dinâmicas socioeconómicas em 
diferentes contextos territoriais”  
Online
www.cei.pt

 BELMONTE Sex Fri 09 – Sáb Sat 10/04
conferência / conference

Colóquio da Lusofonia 
Online
www.cm-belmonte.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 10/04
comédia / comedy

“Três em Linha” – Stand-up comedy
Online
www.newhandlab.com

 GUARDA Sex Fri 09 – Sáb Sat 10/04 
multidisciplinar / multidisciplinary

Festival Descobre o Teu Interior
Online
www.gerador.eu

 ALMEIDA Sáb Sat 10 – Dom Sun 11/04
festa popular / traditional event

Feira Medieval de Castelo Mendo
Online
www.cm-almeida.pt
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 GUARDA Qui Thu 15 – Sex Fri 16/04
exposição / exhibition

ICENTIVART: “Guardalendas,” 
Luciano Amarelo e Ana Couto
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 
www.bmel.pt

 BELMONTE Qui Thu 15 – Sex Fri 16/04
conferência / conference

Estratégias para inventar o futuro: 
O Interior em análise no 
pós–pandemia
Auditório Municipal de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

 FUNDÃO Sex Fri 16/04 – Seg Mon 05/07
exposição / exhibition 

Micro Ressonâncias: Drum Stick Grip, 
de João Pimenta Gomes
Espaço Pontes 
www.luzlinar.org

 FUNDÃO Sex Fri 16/04 – Seg Mon 10/05 
exposição / exhibition

“Paisagem Altar” –  Mariana 
Fernandes e Elsa Gonçalves
Barroca
www.luzlinar.org

 FUNDÃO Sex Fri 16/04 
exposição / exhibition  

“Círculos” – Francisca Veiga
Espaço Biblos 
www.luzlinar.org

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 

“Gravuras Recentes e Outros Riscos” 
João Cutileiro

Na reabertura do Museu do Côa, a Fundação 
Côa Parque, em pareceria com o Centro de 
Artes João Cutileiro, apresenta a última 
exposição delineada pelo grande mestre da 
arte contemporânea antes da sua morte no 
início de 2021. A mostra reúne um conjunto 
de gravuras recentes sobre pedra, desenho 
e escultura, revelando a genialidade e 
atemporalidade de João Cutileiro.
—
On the occasion of the Museum’s reopening, 
the Côa Park Foundation in partnership 
with the João Cutileiro Art Centre presents 
the last exhibition conceived by the 
contemporary Portuguese master, before 
his death in early 2021. The show gathers 
recent drawings, sculpture and engravings 
on stone, revealing Cutileiro’s genius and 
atemporality.
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Abr Apr 12–18

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO  
Sáb Sat 17/04 (sábados até 28/08)
multidisciplinar / multidisciplinary

Encontros com História
Castelo Rodrigo
www.cm-fcr.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sáb Sat 17 – Dom Sun 18/04 
comemoração / commemoration

Dia Internacional de Monumentos 
e Sítios 
vários locais / several locations
www.cm-fcr.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Sáb Sat 17 – Dom Sun 18/04
música / music 

Concertos “Primavera”
Mosteiro de Sta. Mª de Aguiar e Igreja 
www.cm-fcr.pt

 PINHEL / COVILHÃ Dom Sun 18/04 
comemoração / commemoration

Dia Internacional de Monumentos 
e Sítios 
Online
www.cm-pinhel.pt | www.newhandlab.com

 BELMONTE Dom Sun 18 – Sex Fri 23/04
multidisciplinar / multidisciplinary

Semana do Brasil
vários locais / several locations
www.cm-belmonte.pt

 COVILHÃ Dom Sun 18/04
comemoração / commemoration

Comemoração do Geossítio 
das Minas da Recheira
Quinta das Minas da Recheira
www.minasdarecheira.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Dom Sun 18/04 
comemoração / commemoration

Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios
Museu do Côa
www.arte-coa.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Dom Sun 18/04 – Dom Sun 26/09
exposição / exhibition 

“Gravuras Recentes e Outros Riscos” 
João Cutileiro
Museu do Côa
www.arte-coa.pt
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 COVILHÃ Seg Mon 19 – Dom Sun 25/04
teatro / theatre

“Já passaram quantos anos desde 
a última vez que falámos, 
perguntou ele”
Teatro das Beiras
www.teatrodasbeiras.pt

 FUNDÃO 
Ter Tue 20 – Qua Wed 21/04 · 21h
teatro / theatre

Confinamento de Mulheres, 
CIA ATMA DE ARTES
A Moagem
www.cm-fundao.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Qui Thu 22 – Dom Sun 25/04
multidisciplinar / multidisciplinary

36ª Edição do Festival 
de Poesia e Música
vários locais / several locations
www.cm-fozcoa.pt

 FUNDÃO Sex Fri 23/04 · 22h30
música/ music

Sons à Sexta – Phill Veras
Pavilhão Multiusos
www.cm-fundao.pt

 MANTEIGAS Sex Fri 23/04 
literatura / literature

Dia Mundial do Livro
Biblioteca Municipal de Manteigas
www.cm-manteigas.pt

 COVILHÃ

“Já passaram quantos anos desde 
a última vez que falámos, 
perguntou ele”

Esta peça é sobre a procura de lugar, sobre 
o tempo a passar, sobre a comida e a conta 
do gás, sobre os filhos, o preço das fraldas e 
das propinas. Texto de grande atualidade e 
vigor comunicativo que traz ao palco uma 
análise sugestiva sobre prementes questões 
sociais, culturais e políticas.
—
This play revolves around the search for a 
place, food and the gas bill, kids and the 
price of diapers and tuition fees.  It’s an 
urgent text, which brings pressing social, 
cultural and political issues to the stage.

 GUARDA 

aMostra v0.1

Feita de luz, som, emoções e sensações, 
aMostra v0.1 é um novo programa e formato 
de apresentação de peças de arte digital, 
reunindo trabalhos de artistas nacionais 
e internacionais. Um teatro e sete espaços 
diferentes, com curadoria dos VJs ManuHell 
Borges e Pushkhy.
—
Made of light, sound, emotions and 
sensations, aMostra v.01 is a new program 
and format for the presentation of digital 
art, reuniting pieces by national and 
international artists. Taking over a theatre 
and seven different spaces, it is curated by 
VJs ManuHell Borges and Pushky. 
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Abr Apr 19–25

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sex Fri 23/04 – Dom Sun 02/05
literatura / literature

Semana Cultural do Livro e da Leitura
Casa da Cultura e Pavilhão dos Desportos
www.cm-fcr.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sáb Sat 24/04 - Dom Sun 25/04
música / music 

Concertos “Primavera”
Mosteiro de Sta. Mª de Aguiar e Igreja 
www.cm-fcr.pt

 MÊDA Sáb Sat 24/04
música / music

Concerto evocativo do 25 de abril
Online
www.facebook.com/municipio.meda

 GOUVEIA Sáb Sat 24/04 · 21h30
música / music

Os Azeitonas | Ambos os 3 + Uns 
Teatro Cine
www.cm-gouveia.pt

 CELORICO DA BEIRA, FIGUEIRA 
DE CASTELO RODRIGO, FUNDÃO, 
MANTEIGAS Sáb Sat 24/04 
comemoração / commemoration

Comemorações do 25 de abril  
vários locais / several locations
www.cm-celoricodabeira.pt | www.cm-fcr.pt 
www.cm-fundao.pt | www.cm-manteigas.pt

 SEIA Dom Sun 25/04 · 10h
música/ music

Concerto Tributo ao 25 de Abril 
“Zeca a 5”
Cineteatro da Casa Municipal da Cultura
www.cm-seia.pt

 TRANCOSO Dom Sun 25/04 
comemoração / commemoration

Comemorações do 25 de Abril 
VIIIª Corrida da Liberdade, 
VIª Open da Liberdade
Vários locais / several locations
www.cm-trancoso.pt

 GUARDA 
Dom Sun 25/04 – Sáb Sat 01/05
multidisciplinar / multidisciplinary 

aMostra v0.1
Teatro Municipal da Guarda
www.tmg.com.pt
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 GUARDA Qui Thu 29/04 – Sáb Sat 01/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Encontros “Imagem e Território: 
Fotografia sem Fronteiras”
Centro de Estudos Ibéricos
www.cei.pt

 COVILHÃ 
Qui Thu 29 – Sex Fri 30/04 · 21h30
teatro / theatre

“Se isto é um homem”, de Primo Levi, 
pela Companhia de Teatro de Almada
Teatro das Beiras
www.teatrodasbeiras.pt

 FUNDÃO 
Qui Thu 29/04 – Dom Sun 02/05 · 21h30
teatro / theatre

Avenida – de Salazar a Kubitsheck
A Moagem
www.estacaoteatral.pt

 CELORICO DA BEIRA Sáb Sat 01/05
exposição / exhibition

“23 dias, 23 fotografias de Celorico 
da Beira”, Alfredo Cunha
Centro Cultural
www.cm-celoricodabeira.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Dom Sun 02/05 (domingos de maio)
música / music

 Os Clássicos vão ao Interior
vários locais / several locations
www.cm-fcr.pt

 MÊDA Sáb Sat 24/04
festa popular / traditional event

Festa da Santa Cruz
Município de Mêda
www.cm-meda.pt

 GUARDA

CIMfonia – Orquestra Filarmónica 
Portuguesa (Dia da Europa)

Desde há dois anos que o Município da 
Guarda celebra o Dia da Europa, uma 
iniciativa internacional da União Europeia. 
Nesta ocasião, o evento coincide com o 
lançamento de CIMfonia, uma série de 
concertos promovidos pela Candidatura 
da Guarda a Capital Europeia da Cultura 
2027, em parceria com a CIMBSE. De Maio 
a Novembro, 17 municípios receberão 
diferentes programas de música ao ar livre, 
propostos pelos programadores da Guarda 
2027 sob a batuta do Maestro Osvaldo 
Ferreira.
—
Over the last two years, the city of Guarda 
has celebrated the Day of Europe, an 
international initiative by the European 
Union. On this occasion, the event coincides 
with the launch of CIMfonia, a major series 
of concerts promoted by Guarda’s Bid 
to European Capital of Culture 2027, in 
partnership with the CIMBSE community. 
From May to November, 17 municipalities 
will welcome different outdoors music 
programs, proposed by Guarda 2027’s 
cultural programmers under the lead of 
Maestro Osvaldo Ferreira.
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Abr Apr 26–Mai May 09

 ALMEIDA Qua Wed 05/05 · 15h
exposição / exhibition

“16 Bibliotecas 16 Autores”
Jardim Municipal de Almeida
www.facebook.com/RIBBSE

 FUNDÃO Qui Thu 06 – Sex Fri 07/05
lançamento / launch 

ARS – Arte e Ciência, 
Estrutura de Investigação
Espaço Biblos
www.luzlinar.org

 COVILHÃ Sáb Sat 08/05
multidisciplinar / multidisciplinary 

Textile Art and Design Showcase
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 MANTEIGAS 
Sáb Sat 08 – Dom Sun 16/05
literatura / literature

21ª Feira do Livro de Manteigas
Sede da Banda Boa União Música Velha
www.cm-manteigas.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 08/05 · 09h
literatura / literature

Projeto “Abeirar”
Paúl
www.facebook.com/RIBBSE

 MANTEIGAS 
Sáb Sat 08 – Dom Sun 16/05
multidisciplinar / multidisciplinary

1º Festival Cultural de Manteigas
Sede da Banda Boa União Música Velha
www.cm-manteigas.pt

 SEIA Sáb Sat 08/05 – Sáb Sat 31/07
multidisciplinar / multidisciplinary

ARTIS – Festival de Artes de Seia
Casa Municipal da Cultura de Seia e 
outros locais
www.artisdeseia.blogspot.com

 GUARDA Dom Sun 09/05 · 17h
música / music

CIMfonia – Orquestra Filarmónica 
Portuguesa (Dia da Europa)
Praça Velha
www.guarda2027.pt
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 GUARDA

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal

Estreia em sala de um documentário que 
revela a enorme biodiversidade do Grande 
Vale do Côa e os esforços de renaturalização 
que estão a ser feitos para a sua preservação. 
Retrata dois grandes projetos em curso, 
conduzidos pela Rewilding Portugal, 
a Rewilding Europe, a ATNatureza, a 
Universidade de Aveiro e a Zoo Logical.
—
Premiére of a documentary that reveals the 
amazing biodiversity of the Great Côa Valley, 
and the rewilding efforts made towards its 
preservation. It portrays two major projects 
lead by Rewilding Portugal, Rewilding 
Europe, ATNatureza, Zoo Logical and the 
University of Aveiro.
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 FUNDÃO 
Dom Sun 09 – Qui Thu 13/05 · 21h30
teatro/ theatre

Vagantes – Estreia
Praça da Moagem
www.estacaoteatral.pt

 GUARDA Qua Wed 12/05 · 19h
cinema / film

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal
Teatro Municipal da Guarda
www.rewilding-portugal.com

 COVILHÃ 
Sex Fri 14/05 – Dom Sun 06/06
fotografia / photography

Diafragma – Festival Internacional 
de Fotografia e Artes Visuais
Vários locais / several locations
www.cm-covilha.pt

 FUNDÃO Sex Fri 14/05 · 22h30
música / music

Sons à Sexta: 
Sean Riley & The Slowriders
Pavilhão Multiusos
www.cm-fundao.pt

 COVILHÃ Sex Fri 14/05 · 21h30
teatro / theatre

“Noites de Caxias”, 
pelo Teatro do Noroeste
Teatro das Beiras
www.teatrodasbeiras.pt

Mai May 10–16

 FUNDÃO Sex Fri 14 – Dom Sun 16/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Feira do Queijo da Soalheira 
Vários locais / several locations
www.cm-fundao.pt

 SEIA Dom Sun 16/05 
multidisciplinar / multidisciplinary

Festival Especial
Cineteatro da Casa Municipal da Cultura
www.cm-seia.pt

 COVILHÃ Dom Sun 16/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Dia da Luz
New Hand Lab
www.newhandlab.com
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 GUARDA Seg Mon 17/05 – Sex Fri 16/07
enogastronomia / enogastronomy

Beira Interior Gourmet
Restaurantes aderentes Guarda e 
Castelo Branco
www.cvrbi.pt

 PINHEL / SEIA / 
VILA NOVA DE FOZ CÔA Ter Tue 18/05 
comemoração / commemoration

Dia Internacional dos Museus
vários locais / several locations
www.cm-seia.pt | www.arte-coa.pt

 PINHEL Ter Tue 18 – Dom Sun 23/05
literatura / literature

Feira do Livro 
Município de Pinhel
www.cm-pinhel.pt

 BELMONTE 
Ter Tue 18/05 – Sáb Sat 25/09
exposição / exhibition

MAPAS – “Paisagem Altar”, 
Mariana Fernandes e Elsa Gonçalves
EcoMuseu do Zêzere 
www.luzlinar.org

 PINHEL Ter Tue 18/05 – Dom Sun 31/07
exposição / exhibition

Dia Internacional dos Museus 
Exposição Temporária
Casa da Cultura
www.cm-pinhel.pt

 BELMONTE Sex Fri 21 – Dom Sun 23/05
cinema / film

Judaica – Mostra de Cinema 
e Cultura
vários locais / several locations
www.cm-belmonte.pt

 GUARDA

Inauguração Memorial Eduardo 
Lourenço

O Centro de Estudos Ibéricos assinala o seu 
20º aniversário com diversas iniciativas, 
prestando homenagem ao Professor 
Eduardo Lourenço, seu mentor e Diretor 
Honorifico. No Edifício sede do Centro de 
Estudos Ibéricos será também inaugurado 
o Memorial Eduardo Lourenço, que conta 
com parte do espólio que este importante 
pensador europeu doou ao Centro.
—
The Centre for Iberian Studies signals its 
20th anniversary with several initiatives 
and an overall homage to Professor Eduardo 
Lourenço, its recently deceased mentor and 
honorary director. In its headquarters, the 
CEI will inaugurate the Eduardo Lourenço 
Memorial, which integrates part of the 
assets that this important European thinker 
donated to the Centre.

 SEIA

As Aves Estivais da Serra da Estrela 
– saída de campo

O CISE organiza uma saída de campo para 
observação das aves que acorrem à Serra da 
Estrela para a sua reprodução no período 
estival. 
—
The Centre for the Interpretation of Estrela 
Sierra organizes a yearly walk for the 
observation of bird species, which come to 
Estrela for their Summer reproduction. 
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Mai May 17–23

 GUARDA Sex Fri 21/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Inauguração Memorial 
Eduardo Lourenço
Centro de Estudos Ibéricos
www.cei.pt

 GOUVEIA Sex Fri 21/05 · 14h30
comemoração / commemoration

Dia Mundial da Diversidade Cultural 
para o Diálogo e o Desenvolvimento
Posto de Turismo
www.cm-gouveia.pt

 FUNDÃO Sáb Sat 22/05 · 21h30
multidisciplinar / multidisciplinary

“LUTO” - Projeto Rede Artéria
Largo da Moagem
www.cm-fundao.pt

 SEIA Sáb Sat 22/05
natureza / nature

As Aves Estivais da Serra da Estrela 
saída de campo
Parque Natural da Serra da Estrela / CISE
www.cm-seia.pt

 PINHEL Sáb Sat 22/05 – Dom Sun 23/05
música / music

Maratonas com Orquestra de Bolso
Município de Pinhel
www.cm-pinhel.pt

 GOUVEIA Sáb Sat 22/05 · 21h30
música / music

Concerto da Primavera
Teatro Cine
www.cm-gouveia.pt

 CELORICO DA BEIRA Sáb Sat 22/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Apresentação da Unidade de 
Investigação “Torre” e exposição
Centro de Investigação Torre
www.luzlinar.org

 CELORICO DA BEIRA 
Sáb Sat 22/05 – Sáb Sat 25/09
exposição / exhibition

HOW MUCH DOES A BULLET COST?
Centro de Investigação Torre
www.luzlinar.org

 CELORICO DA BEIRA Dom Sun 23/05
música /  music

CIMfonia – Toy Ensemble
Castelo de Linhares da Beira
www.guarda2027.pt
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 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Qui Thu 27/05 · 21h
cinema / film

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal
Casa da Cultura
www.rewilding-portugal.com

 FUNDÃO Qui Thu 27/05 · 18h
literatura / literature

Lançamento da Edição Livros de Raiz 
– Choloé Reynès e Marco Pestana
Comuna
www.luzlinar.org

 COVILHÃ Qui Thu 27 – Sáb Sat 29/05
teatro / theatre

Inferno Conhecido, Realidade 
Escondida
Covilhã
www.aasta.info

 FUNDÃO 
Qui Thu 27/05 – Seg Mon 23/08
exposição / exhibition 

“Repositório” – Rita Dias Silva
Espaço Biblos 
www.luzlinar.org

 COVILHÃ / CASTELO BRANCO 
Qui Thu 27/05 · 21h30
teatro / theatre

Festival Y#17 – Festival de Artes 
Performativas
vários locais / several locations
www.quartaparedecovilha.wordpress.com

 CELORICO DA BEIRA / TRANCOSO

CIMfonia – Toy Ensemble

O programa da CIMfonia prossegue com a 
apresentação de um tríptico composto por 
Fernando Lapa para as Barcas de Gil Vicente, 
apresentado em 3 castelos históricos da re-
gião. Este casamento inusual é apresentado 
pelo Toy Ensemble, um dos mais importan-
tes agrupamentos nacionais da atualidade. 
—
The CIMfonia program continues with the 
presentation in three historical castles of a 
triptych composed by Fernando Lapas for 
Gil Vicente’s medieval masterpiece Barcas. 
This unusual blend is set to stage by the Toy 
Ensemble, one of today’s most acclaimed 
national music groups. 

 COVILHÃ / CASTELO BRANCO 

Festival Y#17 – Festival de Artes 
Performativas

O Festival Y – festival de artes performativas 
é uma produção anual da Quarta Parede que 
conta com 16 edições. A proposta do festival 
é a de proporcionar aos públicos da Beira 
Interior cruzamentos artísticos nas suas 
linguagens mais contemporâneas e ampliar 
a oferta cultural e artística da região.
—
The Y Festival of Performative Arts is a yearly 
production from Quarta Parede, already 
counting 16 editions. The Festival proposes 
a program of artistic intersections at their 
most advanced expressions, enrichening the 
culture offer for the region’s audiences.
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Mai May 24–30

 FUNDÃO Sex Fri 28 – Sáb Sat 29/05
conferência / conference 

Colóquios da Cereja
A Moagem
www.cm-fundao.pt

 SEIA Sex Fri 28/05
música / music

II Concurso de Piano da 
Serra da Estrela
Casa Municipal da Cultura de Seia
www.cm-seia.pt

 PINHEL Sex Fri 28/05
exposição / exhibition

“Pinhel Cidade do Vinho”
Vários locais / several locations
www.cm-pinhel.pt

 TRANCOSO Sex Fri 28 – Sáb Sat 29/05
comemoração / commemoration

Feriado Municipal – Comemorações 
da Batalha de Trancoso
Campo Militar de São Marcos
www.cm-trancoso.pt

 GUARDA Sex Fri 28/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Estados Unidos da Investigação: 
Humanidades Digitais
Centro de Estudos Ibéricos
www.cei.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Sex Fri 28/05 – Dom Sun 30/05 
enogastronomia / enogastronomy

9º Festival dos Vinhos Douro 
Superior
ExpoCôa
www.cm-fozcoa.pt

 MANTEIGAS Sáb Sat 29/05 
teatro / theatre

Venha ao Teatro todo o ano
Auditório Municipal de Manteigas
www.cm-manteigas.pt

 TRANCOSO Sex Fri 28/05 · 21h
música /  music

CIMfonia – Toy Ensemble
Castelo de Trancoso
www.guarda2027.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 29/05
exposição / exhibition 

FabricArte
New Hand Lab
www.newhandlab.com
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 GUARDA

VANGUARDA na Aldeia

O projeto Vanguarda na Aldeia nasceu em 
2019, quando o ensemble Síntese desafiou 
a população da Aldeia do Bispo a ser parte 
integrante num processo de criação musical 
contemporânea. A experiência volta a 
acontecer este ano num workshop com o 
compositor Hugo Vasco Reis, que culminará 
na estreia no dia 5 de junho da obra “Carta 
aos Remanescentes,” para voz soprano, 
acordeão, saxofone, viola d’arco, violoncelo, 
electrónica e a população da aldeia. 

The Avantgarde at the Village project 
started in 2019 when the Síntese ensemble 
challenged Aldeia do Bispo’s population to 
integrate a process of contemporary music 
creation. The experience will again take 
place this year in a workshop with composer 
Hugo Vasco Reis, which will lead to the 
premiére of “Carta aos Remanescentes,” for 
soprano, accordion, sax, cello, bow viola, 
electronics and the village’s population.

 GUARDA

Simpósio Internacional de Arte 
Contemporânea – SIAC #5

Através do seu Museu, o Município da 
Guarda organiza o quinto SIAC, que, sob 
o mote «Reiniciar, Reinventar, Renascer», 
contará com dezenas de artistas de vários 
países. Depois do hiato devido à crise 
sanitária de 2020, a iniciativa nascida 
em 2016 regressa com os seus múltiplos 
formatos como exposições, produção de 
arte ao vivo e formação artística. 

Under the motto of “Reinitiation, 
Reinvention, Rebirth,” the City of Guarda 
brings many international artists to its 
Museum in the 5th edition of the SIAC 
international art symposium. After a 
break due to the 2020 public health crisis, 
this initiative born in 2016 returns with its 
multiple formats of exhibitions, live art and 
artistic formation.
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Mai May 31–Jun Jun 06

 FUNDÃO Dom Sun 30/05 · 15h30
música / music

Orquestra Sem Fronteiras
vários locais / several locations
www.cm-fundao.pt

 MANTEIGAS Ter Tue 01/06 
documentário / documentary

Ciclo de Mostras Documentais: 
Retalhos do Passado
Arquivo Municipal
www.cm-manteigas.pt

 COVILHÃ / FORNOS DE ALGODRES / 
GOUVEIA Ter Tue 01/06 – Sex Fri 30/07
exposição / exhibition

Projeto RECICLARTE
vários locais / several locations
www.aasta.info

 GUARDA Sex Fri 04/06 – Sáb Sat 05/06
música / music

VANGUARDA na Aldeia
Antiga Escola Primária da Aldeia do Bispo
www.sintesegmc.com

 COVILHÃ 
Sex Fri 04/06 - Dom Sun 20/06
exposição / exhibition

Sensoria
Museu da Covilhã
www.cm-covilha.pt

 GUARDA Sex Fri 04/06 - Dom Sun 27/06
multidisciplinar / multidisciplinary

Simpósio Internacional de Arte 
Contemporânea – SIAC #5
Museu Regional da Guarda
www.museudaguarda.pt

 PINHEL Sex Fri 04/06 – Dom Sun 06/06
festa popular / traditional event

Feira Medieval “A Cidade do Falcão”
Centro Histórico de Pinhel
www.cm-pinhel.pt

 SEIA Sáb Sat 05/06 
fotografia / photography

XVIII Concurso de Fotografia de 
Ambiente do CISE
CISE / Município de Seia 
www.cm-seia.pt

 TRANCOSO Sáb Sat 05/06
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede:
“BANDARRA: O Sapateiro Contador 
de Histórias e Futuros”
Junto à estátua do profeta Bandarra
www.ldeiashistoricasdeportugal.com

 COVILHÃ Sáb Sat 05/06
natureza / nature

Dia Mundial do Ambiente
Quinta das Minas da Recheira
www.minasdarecheira.pt
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“Covilhã Pitoresca”
New Hand Lab
www.newhandlab.com

A celebrar os seus 100 anos, o filme “Covilhã 
Pitoresca” representa um marco na história 
da Covilhã e da indústria dos lanifícios. 
Permite-nos viajar no tempo através das 
imagens captadas no início do século XX. 
O New Hand Lab tem a honra de exibir o 
filme musicado ao vivo, dando início a um 
programa de comemorações que se estende 
por todo o mês de Junho.
—
Now celebrating its 100 years, the “Covilhã 
Pitoresca” silent film is a milestone in the 
history of the city and its wool industry. 
It makes us travel in time through images 
captured at the beginning of the 20th 
century. The New Hand Lab is proud to show 
the film with live music, starting a program 
of commemorations that will continue 
throughout the month of June.

 GOUVEIA

CIMfonia – João Barradas

No quarto momento da série de concertos 
CIMFonia, o aclamado acordeonista João 
Barradas cria um novo espétaculo em 
colaboração com uma orquestra formada 
por músicos locais.
—
In the fourth stage of the CIMFonia 
concert series, the acclaimed accordionist 
João Barradas creates a new show in 
collaboration with an orchestra of local 
musicians.
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 COVILHÃ Seg Mon 07 – Sáb Sat 12/06
teatro / theatre

EnsinARTE – Mostra de Teatro Escolar
Teixoso
www.aasta.info

 MANTEIGAS Qua Wed 09/06 
comemoração / commemoration

Dia Internacional dos Arquivos 
Online
www.cm-manteigas.pt

 COVILHÃ Qua Wed 09/06 
cinema / film

“100 anos Covilhã Pitoresca”
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 GOUVEIA Qui Thu 10/06
música / music

CIMfonia – João Barradas
local a definir
www.guarda2027.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Qua Wed 09/06 · 21h30
cinema / film

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal
Museu do Côa
www.rewilding-portugal.com

 FUNDÃO Sex Fri 11 – Dom Sun 13/06 
multidisciplinar / multidisciplinary

Festa da Cereja 
Freguesia de Alcongosta, Fundão
www.cm-fundao.pt

Jun Jun 07–13

 SEIA Sex Fri 11 – Dom Sun 13/06
natureza / nature

Ultra Trail – Oh Meu Deus
vários locais / several locations
www.ohmeudeus.com

 PINHEL Sáb Sat 12 – Seg Mon 14/06
festa popular / traditional event

Festas de Santo António
Largo dos Combatentes
www.cm-pinhel.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 12/06
exposição / exhibition

“Covilhã Pitoresca”
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 MÊDA Sáb Sat 12/06
festa popular / traditional event

Marchas de Santo António
Recinto de Festas
www.cm-meda.pt
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14ª edição – Concurso de Vinhos 
da Beira Interior

O Concurso de Vinhos da Beira Interior 
promove “o que se faz de melhor na Beira 
Interior”. Os produtores da região mostram 
as suas novas colheitas, evidenciando a 
qualidade crescente dos Vinhos da Beira 
Interior. O concurso culmina numa entrega 
de prémios em julho, em Pinhel, na qual 
será eleito o melhor vinho da Beira Interior.
—
The Beira Interior Wine Competition 
promotes “the Beira Interior at its best.” The 
region’s producers reveal their latest crops, 
raising awareness on the increasing quality 
of this territory’s wines. The competition 
culminates in July with an Awards ceremony 
in Pinhel, when an international jury will 
also elect the region’s Best Wine. 

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 

Cimeira do Antropocénico 2021

Organizado em conjunção com a 
Presidência Portuguesa do Conselho 
Europeu, a Cimeira do Antropocénico 2021
foca necessidade de uma agenda inclusiva 
com a qual a União Europeia possa 
endereçar os desafios de um planeta em 
rápida transformação. 
—
Organized in conjunction with the 
Portuguese Presidency of the European 
Council, the Anthropocene Forum 2021 focus 
on the need for an inclusive agenda with 
which the European Union may address the 
challenges of a rapidly changing planet. 

 BELMONTE

CIMfonia – Drumming

Este concerto do emsemble Drumming na 
série CIMFonia representa o encontro entre 
a música minimal de Steve Reich, um dos 
mais influentes compositores americanos 
do Século XX, e uma arquitetura histórica 
absolutamente única. 
—
This concert by the Drumming ensemble in 
CIMFonia series represents the encounter 
between the minimal music of Steve Reich, 
one of the most influential American 
composers of the 20th Century, and an 
absolutely unique historic building. 
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Jun Jun 14–20

 GUARDA Seg Mon 14/06 – Sáb Sat 31/07
enogastronomia / enogastronomy

14ª edição – Concurso de Vinhos 
da Beira Interior
Solar do Vinho da Beira Interior da Guarda
www.cvrbi.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Ter Tue 15/06 – Qui Thu 17/06
conferência / conference

Cimeira do Antropocénico 2021
Museu do Côa / Online
www.ciuhct.org | www.2021portugal.eu

 GUARDA Ter Tue 15/06
conferência / conference

“A Europa dos Escritores” por 
José Rui Teixeira
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
www.bmel.pt

 SEIA Sex Fri 18/06 – Dom Sun 20/06
multidisciplinar / multidisciplinary

Festas do Solstício e 
Caminhada do Lampião
Alvoco da Serra
www.cm-seia.pt

 GOUVEIA Sex Fri 18 – Dom Sun 20/06
multidisciplinar / multidisciplinary 

Jornadas Europeias da Arqueologia
vários locais / several locations
www.cm-gouveia.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Sex Fri 18/06 – Dom Sun 20/06
multidisciplinar / multidisciplinary

Jornadas Europeias de Arqueologia
Parque Arqueológico e Museu do Côa
www.arte-coa.pt

 FUNDÃO Sáb Sat 19/06 
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede:
“A Fonte da Gardunha”
Castelo Novo
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 SEIA Dom Sun 20/06 
natureza / nature

Os Anfíbios e Répteis da 
Serra da Estrela – saída de campo
Parque Natural da Serra da Estrela
CISE / Município de Seia
www.cm-seia.pt

 BELMONTE Dom Sun 20/06
música / music

CIMfonia – Drumming
Centum Cellas
www.guarda2027.pt

 AGUIAR DA BEIRA 
Dom Sun 20/06 · 14h
festa popular / traditional event

XXXVIª Edição Jogos Tradicionais 
do Concelho de Aguiar da Beira
Campo de Futebol de Gradiz
www.cm-aguiardabeira.pt
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 GUARDA

Fu.Turismo #1 

Esta iniciativa da Guarda 2027 foca-se 
no potencial futuro das áreas rurais. 
Com base em conversas e expedições, o 
evento interroga como, para lá do turismo, 
o mundo rural se pode  tornar foco de 
atração e de produção cultural numa era de 
emergência ecológica. Na edição inaugural, 
em parceria com as Aldeias de Montanha, 
debate-se a colaboração entre lugares, 
comunidades e ecossistemas em territórios 
em perda demográfica, apontando para a 
ficção futura de uma Metrópole Rural. 
—
This Guarda 2027 initiative focuses on the 
future potential of rural areas. Based on 
conversations and expeditions, this event 
questions how, beyond tourism, the rural 
world is again a site of attraction and 
cultural production, particularly in an era of 
ecological emergency. In the opening edition, 
in partnership with Aldeias de Montanha, 
the debate will focus on collaborations 
between places, communities and ecosystems 
against demographic loss, pointing to the 
future fiction of a Rural Metropolis. 

 PINHEL

CIMfonia – Filipe Raposo, Rita Maria 
e Banda Filarmónica local

Um “Jazz Camp” de Voz e Piano em 
interação com bandas filarmónicas da 
região vai ser a expressão do CIMfonia no 
Município de Pinhel. Cruzando música 
erudita, o jazz e o cancioneiro tradicional, 
o evento inclui workshops, masterclasses e  
um concerto final.
—
A “Jazz Camp” for piano and voice in inter-
action with the local philarmonic ensembles 
will be the expression of the CIMFonia pro-
gram in the city of Pinhel. Intersecting classic 
music, jazz and the region’s traditional song-
book, the event includes daily workshops, 
masterclasses and a final concert. 

 COVILHÃ

WOOL – Covilhã Arte Urbana

O WOOL é o 1º festival das expressões 
urbanas da arte contemporânea em solo 
português. Em 2021 cumpre 10 anos de 
existência, com uma extensa programação 
de intervenções de rua, performances e 
debates ao longo do ano, incluindo uma 
exposição em parceria com a Guarda 2027. 
—
WOOL is the first festival of contemporary 
art’s urban expressions in Portuguese 
territory. In 2021, it commemorates its 10th 
anniversary with an extensive program 
of street interventions, performances 
and debates, including an exhibition in 
partnership with Guarda 2027.
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 SEIA Qua Wed 23/06 
festa popular / traditional event

Marchas Populares
Ruas da cidade
www.cm-seia.pt

 FUNDÃO Qui Thu 24/06 · 18h
 literatura / literature

Lançamento da Edição Livros de Raiz 
– Nuno Gonçalves
Comuna
www.luzlinar.org

 FORNOS DE ALGODRES 
Sex Fri 25/06
natureza / nature

Rota das Formigas
Fraga da Pena
www.cm-fornosdealgodres.pt/eventos

 FUNDÃO Sex Fri 25/06 · 21h30
teatro/ theatre

Há Teatro na Moagem: 
“13” por Peripécia Teatro
A Moagem
www.cm-fundao.pt

 BELMONTE Sex Fri 25 – Dom Sun 27/06
gastronomia / gastronomy

7ª Feira do Pão
Colmeal da Torre
www.cm-belmonte.pt

 ALMEIDA Sáb Sat 26/06 
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede:
“D. Mendo, a Donzela que se fez varão” 
Castelo Mendo
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

Jun Jun 21–27

 GUARDA Sáb Sat 26/06
conferência / conference

Fu.Turismo #1 
Videmonte
www.guarda2027.pt

 COVILHÃ 
Sáb Sat 26/06 – Dom Sun 04/07
arte urbana / street art

WOOL–Covilhã Arte Urbana
Município da Covilhã
www.facebook.com/woolfest

 PINHEL Sáb Sat 26/06 
música / music

CIMfonia – Filipe Raposo, Rita Maria 
e Banda Filarmónica local
Praça do Município
www.guarda2027.pt

 TRANCOSO 
Sáb Sat 26 – Dom Sun 27/06
festa popular / traditional event

Festa da História: Bodas Reais 
D. Dinis e D. Isabel Aragão
Praça D. Dinis
www.cm-trancoso.pt

 SEIA Dom Sun 27/06 
festa popular / traditional event

Festa da Transumância e dos 
Pastores – Romaria dos Rebanhos 
à Festa de São João
Folgosa da Madalena
www.transumancia.com
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 MÊDA Seg Mon 28/06
multidisciplinar / multidisciplinary

XXXV Festival de Folclore de Mêda
Parque Municipal de Mêda
www.cm-meda.pt

 COVILHÃ 
Qui Thu 01 – Sáb Sat 03/07 · 21h30
teatro/ theatre

“Nosocomico”
Teatro das Beiras
www.teatrodasbeiras.pt

 GUARDA Qui Thu 01/07
conferência / conference

Ciclo de conferências internacionais 
“A Europa dos Escritores” 
por Isabel Capeloa Gil
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
www.bmel.pt

 COVILHÃ Qui Thu 01 – Sáb Sat 03/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Portas do Sol 
Centro Histórico da Covilhã | Portas do Sol
www.aasta.info

 FUNDÃO Sex Fri 02/07 · 21h30
teatro/ theatre

“O primeiro amor”, por Pedro Diogo
A Moagem
www.estacaoteatral.pt

 COVILHÃ

Portas do Sol 

O Festival de Artes de Rua Portas do Sol 
nasceu pela mão do grupo ASTA para dar 
nova vida ao centro histórico da Covilhã. 
Através das artes de rua e outras expressões 
artísticas, o festival tem vindo a promover 
a defesa do espaço público e da reabilitação 
do património urbano degradado, bem 
como a afirmação da criatividade como uma 
expressão de cidadania e proximidade com 
as comunidades residentes. 
—
The Portas do Sol Street Art Festival was 
created by the ASTA group to give a new life 
to the historic centre of Covilhã. Through 
street art and other artistic expressions, the 
event has promoted the defense of public 
space and the rehabilitation of decaying 
urban heritage, as well as the affirmation of 
creativity as an expression of citizenship and 
proximity to the residing communities.  
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 FUNDÃO / GUARDA  / MANTEIGAS 
Sex Fri 02/07 – Sáb Sat 04/09
exposição / exhibition

Art(e)Facts - Exposição
vários locais / several locations
www.artefacts-guarda2027.pt

 MANTEIGAS 
Sex Fri 02 – Dom Sun 04/07 
multidisciplinar / multidisciplinary

Feira Antiga – Nos Trilhos do Pastor
Centro Histórico
www.cm-manteigas.pt

 COVILHÃ Sex Fri 02 – Sáb Sat 03/07 
exposição / exhibition

WOOL – apresentação da exposição 
Covilhã
www.facebook.com/woolfest

 GUARDA Sex Fri 02 – Sáb Sat 03/07 
multidisciplinar / multidisciplinary

Apresentação oficial da Unidade de 
Investigação ESCOLA
vários locais / several locations
www.luzlinar.org

 BELMONTE Sáb Sat 03/07 
ciência / science

Projeto Ciência Viva
Biblioteca de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

Jun Jun 28–Jul Jul 04

 SABUGAL Sáb Sat 03/07 
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede:
“Beijo Sem Fim”
Sortelha
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 SEIA Sáb Sat 03 – Sáb Sat 10/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Seia Jazz & Blues | ARTIS
Parque Verde do CISE | Casa Municipal da 
Cultura de Seia
www.cm-seia.pt

 MÊDA Sáb Sat 03/07
exposição / exhibition

Exposição de Pintura 
de José Mafalda
Casa da Cultura de Mêda
www.cm-meda.pt
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te   FUNDÃO / GUARDA / MANTEIGAS

Art(e)Facts

ART(e)FACTS é uma bienal de 
conhecimento que nasceu da ideia de 
promover colaborações entre artistas 
nacionais e internacionais com artesãos 
da região, com o intuito de constituir um 
património contemporâneo de obras 
artísticas baseadas na reinterpretação dos 
saberes tradicionais. A sua programação 
conclui-se com um debate internacional 
sobre os temas e objetivos da Bienal.  
—
ART(e)FACTS is a biennial of knowledge 
that was born out of the idea to promote 
collaborations between national and 
international artists and the region’s 
artisans. It purports to build a contemporary 
heritage of artistic pieces based on the 
reinterpretation of traditional practices. Its 
program concludes with an international 
conference dedicated to the Biennial’s aims 
and themes.

  SEIA

Festa da Transumância e dos 
Pastores – Subida dos Rebanhos à 
Serra – Aldeias de Montanha

Uma celebração da transumância que inicia 
em Seia e vai até à aldeia dos pastores, no 
Sabugueiro. Inclui a típica merenda do 
Alforge, e um almoço com os pastores.
—
A celebration of transhumance, with herds 
seasonally moving between the lowlands and 
the mountain. It starts in Seia and ends in 
Sabugueiro, the sheperds’ village. Along the 
way, there are tastings of local gastronomical 
specialties and a lunch with the sheperds.

  SEIA

À Escuta: Catálogo Poético

Desenvolvido para a pequena aldeia de 
Frádigas com o apoio da Guarda 2027, 
este projeto visa a criação de um catálogo 
poético de instalações/performances 
multidisciplinares – musicais, sonoras, 
arquitetónicas, visuais. 
—
Conceived for the small village of Frádigas 
with the support of Guarda 2027, this 
project aims to create a poetic catalogue of 
multidisciplinary installations/performances 
– with music, sound, architecture and 
visual arts. 
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 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Ter Tue 06/07
música /  music

CIMfonia – Toy Ensemble
Castelo Rodrigo
www.guarda2027.pt

 PINHEL Qua Wed 07/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Noites no Coreto
Jardim 5 de outubro
www.cm-pinhel.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sex Fri 09 – Dom Sun 11/07
festa popular / traditional event

“A Salgadela” – Recriação histórica 
Castelo Rodrigo
www.cm-fcr.pt

 COVILHÃ 
Sex Fri 09 – Seg Mon 26/07
festa popular / traditional event

Feira de São Tiago
Complexo Desportivo
www.cm-covilha.pt

 FUNDÃO 
Sex Fri 09 – Dom Sun 11/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Lérias – A Arte das Linhas
Póvoa da Atalaia
www.cm-fundao.pt 

 CELORICO DA BEIRA 
Sex Fri 09/07 - Dom Sun 11/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Viver ao Vivo com o Tempo no Centro
vários locais / several locations
www.cm-celoricodabeira.pt

 SEIA Sex Fri 09 – Dom Sun 11/07
música / music

Festival Músicas do Bosque
Lapa dos Dinheiros
www.aldeiasdemontanha.pt

 FUNDÃO / GUARDA / MANTEIGAS
Sex Fri 09 – Sáb Sat 10/07
conferência / conference 

Art(e)Facts 
Online
www.artefacts-guarda2027.pt

 SEIA Sex Fri 9 – Seg Mon 12/07
multidisciplinar / multidisciplinary

À Escuta: Catálogo Poético
Aldeia de Frádigas
www.joana-sa.com | www.luisjosemartins.com                               

 BELMONTE Sáb Sat 10/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede:
“Por terras de Cabral”
vários locais / several locations
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 SEIA Sáb Sat 10/07
festa popular / traditional event

Festa da Transumância e dos 
Pastores – Subida dos Rebanhos à 
Serra – Aldeias de Montanha
vários locais / several locations
www.transumancia.com

 Jul Jul 05–11
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 SABUGAL

Projeto Entre Serras: 
Arte Contemporânea entre 
Agricultura e Biodiversidade

Entre escrita, fotografia, vídeo e performance, 
os artistas Laëtitia Morais, Duarte Belo, 
Rodrigo Braga e Erik Samakh convidam-nos 
a escutar o que as pedras e as paisagens nos 
dizem. Uma viagem que vai do Museu do 
Sabugal até à nascente do Rio Côa. 
—
With writing, photography, video and 
performance, artists Laëtitia Morais, Duarte 
Belo, Rodrigo Braga and Erik Samakh invite 
us to listen to what stones and landscapes 
have to tell us.

 GUARDA

Semana Multicultural

Uma semana multidisciplinar que abrange 
as artes, o teatro, música, artesanato, 
desporto, e iniciativas para famílias. Por 
entre a participação das coletividades 
do concelho da Guarda, criadores locais 
e comunidade em geral, destaca-se a 
estreia do espetáculo internacional de 
artes performativas “Guarda-Jóias,” uma 
coprodução da Guarda 2027, que ocorrerá 
nos dias 23 e 24 de Julho.
—
A multidisciplinary week that includes 
art, theatre, music, craftsmanship, sports 
and initiatives for families. Amid the 
participation of Guarda’s collectivities, 
local communities and creators, there is 
also a special moment for the premiére of 
Guarda-Jóias, an international performing 
arts show co-produced by Guarda 2027,  
on July 23 and 24.

 FUNDÃO

XJAZZ 

Desde 2012, o XJazz convida artistas 
nacionais e internacionais para um período 
de imersão na realidade do contexto 
rural. Através de residências artísticas e 
concertos, cruzam-se identidades culturais, 
paisagens, experimentações e artes sonoras 
contemporâneas no ambiente singular das 
Aldeias de Xisto. 
—
Since 2012, the XJazz meetings invite 
national and international artists to a 
period of immersion in a rural context. 
From artistic residences and music 
concerts emerge intersections of cultural 
identity, landscape, experimentation and 
contemporary sound arts in the singular 
ambiance of the Aldeias de Xisto.
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 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Qui Thu 15/07 – Qui Thu 15/09
património / heritage

Ciência Viva no Verão
Parque Arqueológico e Museu do Côa
www.arte-coa.pt 

 SABUGAL Sex Fri 16/07 (até 15/09) · 18h
exposição / exhibition

Projeto Entre Serras: 
Arte Contemporânea entre 
Agricultura e Biodiversidade
Museu do Sabugal
www.projetoentreserras.wordpress.com

 FORNOS DE ALGODRES 
Sex Fri 16 – Dom Sun 18/07
multidisciplinar / multidisciplinary 

Festival da Biodiversidade
Praia Fluvial da Ponte de Juncais
www.cm-fornosdealgodres.pt/eventos

 GUARDA Sex Fri 16 – Dom Sun 25/07
multidisciplinar / multidisciplinary 

Semana Multicultural
Parque Urbano do Rio Diz
www.mun-guarda.pt

 ALMEIDA Sáb Sat 17/07
multidisciplinar / multidisciplinary 

Ciclo 12 em Rede: 
Do Convento à Roda dos Expostos, 
Almeida 1843
Castelo Mendo
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 Jul Jul 12–18

 FUNDÃO Sex Fri 16 – Dom Sun 18/07
multidisciplinar / multidisciplinary 

Serões N’Aldeia
Festa do Pão e da Água
Souto da Casa
www.cm-fundao.pt 

 TRANCOSO 
Sex Fri 16/07 – Dom Sun 18/07
música / music

Festival Música no Castelo
Castelo de Trancoso
www.cm-trancoso.pt

 TRANCOSO 
Sáb Sat 17/07 – Qui Thu 30/09
exposição / exhibition

Alterações Empáticas – Colectiva II
Campus Jardim das Pedras, Feital
www.luzlinar.org

 FUNDÃO Sáb Sat 17/07
música / music

XJAZZ – Encontros de Jazz nas 
Aldeias de Xisto
Janeiro de Cima
www.aldeiasdoxisto.pt

 FUNDÃO Sáb Sat 17/07 – Sáb Sat 25/09
exposição / exhibition 

Habitantes de Montanha I
vários locais / several locations
www.luzlinar.org



38 Beira Interior Cultural Calendar

é 
fa

vo
r 

ve
ri

fi
ca

r 
qu

al
qu

er
 a

tu
al

iz
aç

ão
 /

 p
le

as
e 

ch
ec

k 
an

y 
up

da
te

 FUNDÃO

II Feira Ibérica de Teatro do Fundão

A Feira Ibérica instiga intercâmbios 
comerciais entre companhias de teatro 
e promotores culturais, portugueses 
e espanhóis, como oportunidade de 
dinamizar a atividade do teatro no mercado 
cultural ibérico. No seu âmbito ocorre uma 
vasta programação pública de espetáculos, 
bem como espaços para entrevistas, 
conversas, encontros, aproximando os 
profissionais do sector.
—
This Iberian Fair instigates commercial 
exchanges between theatre companies and 
cultural promoters, as an opportunity to 
stimulate theatrical activity in the Iberian 
cultural market. In its context, an extensive 
public theatre program takes place amid 
opportunities for meetings, conversations 
and interviews that get theatre professionals 
together.
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 Jul Jul 19–25

 FUNDÃO 
Qua Wed 21/07 – Sáb Sat 24/07 
teatro/ theatre

II Feira Ibérica de Teatro do Fundão
vários locais / several locations
www.feiraiberica.pt

 SABUGAL Ter Tue 21/07 · 18h
conferência / conference

Projeto Entre Serras 2021
Auditório do Sabugal
www.projetoentreserras.wordpress.com

 SABUGAL Ter Tue 21/07 · 21h30
cinema / film

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal
Auditório do Sabugal
www.rewilding-portugal.com

 COVILHÃ Sex Fri 23/07
conferência / conference

Conversas à Margem
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 COVILHÃ Sáb Sat 24/07
música / music

Music on the green
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 FUNDÃO Sáb Sat 24/07
exposição / exhibition 

Kiekelea, Segredos em Língua 
Materna – Francisco Vidal
Espaço Pontes
www.luzlinar.org

 SABUGAL Sáb Sat 24/07
música / music

Concerto Centenário de Amália 
Rodrigues | Uma História de Vida 
1920-2020
Castelo do Sabugal
www.cm-sabugal.pt

 GOUVEIA Sáb Sat 24/07 · 09h
multidisciplinar / multidisciplinary 

Dia da Arqueologia
vários locais / several locations
www.cm-gouveia.pt
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 COVILHÃ

Dia Mundial da Conservação 
da Natureza

Neste dia, a Quinta das Minas da Recheira 
propõe uma caminhada geoambiental pelo 
corredor ecológico do Vale do Rio Zêzere. 
Em complemento há a usual visita guiada 
às galerias mineiras recuperadas neste 
complexo.
—
In this special day, the Recheira Mines Farm 
proposes a geo-environmental walk through 
the ecological corridor of the Zêzere River 
Valley. In addition there is also the typical 
guided tour to mining galleries. 

 FUNDÃO

CIMfonia @ Festival de Música Antiga 
de Castelo Novo

O oitavo concerto do CIMfonia acontece no 
seio do Festival de Música Antiga de Castelo 
Novo. Este momento conta com uma 
apresentação do grupo de música antiga Les 
Secrets des Roys. 
—
The eighth concert of the CIMfonia 
Music Series takes place at the core of the 
Castelo Novo Earlier Music Festival. It is a 
presentation from the ancient music and 
theatre emsemble Les Secret des Roys.  

 BELMONTE / GOUVEIA / GUARDA

InPulsos – Colectivo Mescla

Esta inovadora performance apoiada 
pela Guarda 2027 usa técnicas sonoras 
avançadas para criar um evento musical 
que, respondendo ao mote da sinapse 
associado à Candidatura, acontece em 
três cidades ao mesmo tempo. Usando as 
rádios locais como veículos de transmissão, 
os músicos respondem uns aos outros 
numa composição ao vivo que também é 
partilhada com toda a região. 
—
This innovative performance supported 
by Guarda 2027 uses advanced sound 
techniques to create a music event that, 
while responding to the Bid’s motto 
of synapsis, takes place in three cities 
simultaneously. Using local radios as a vessel 
for transmission, musicians respond to each 
other in a live composition that is also shared 
remotely with the whole region.
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 COVILHÃ / FUNDÃO / SABUGAL 
VILA NOVA DE FOZ CÔA
Seg Mon 26/07 (até outubro 2021)
multidisciplinar / multidisciplinary

mapas: Natureza
Vale do Côa e Serras da Estrela, Malcata e 
Gardunha
www.inature.pt

 COVILHÃ Qua Wed 28/07
natureza / nature

Dia Mundial da Conservação 
da Natureza
Quinta das Minas da Recheira
www.minasdarecheira.pt

 GUARDA 
Qua Wed 28 – Sáb Sat 31/07 · 18h30
música / music

Festival Soundspace
Esplanada Café Concerto TMG
www.tmg.com.pt

 FUNDÃO 
Qui Thu 29/07 – Dom Sun 01/08
multidisciplinar / multidisciplinary

CALE / Festivais de Arte de Rua
vários locais / several locations
www.cm-fundao.pt 

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Sex Fri 30/07 – Ter Tue 10/08
comemoração / commemoration

Aniversário do Museu do Côa e do 
Parque Arqueológico do Vale do Côa
Parque Arqueológico e Museu do Côa
www.arte-coa.pt 

 Jul Jul 26–Ago Aug 01

 BELMONTE / GOUVEIA / GUARDA
Sex Fri  30/07 
Performance de som / sound performance

InPulsos – Colectivo Mescla 
Praça Velha
www.guarda2027.pt

 MÊDA Sáb Sat 31/07 – Dom Sun 15/08
música / music

Festival Música A Gosto
Centro da cidade
www.cm-meda.pt

 CELORICO DA BEIRA Sáb Sat 31/07
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede:
Dona Lopa – O Segredo Revelado
Linhares da Beira
www.cm-celoricodabeira.pt

 BELMONTE 
Sáb Sat 31/07 – Dom Sun 01/08
música / music

Homenagem a Zeca Afonso
Castelo de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 31/07
exposição / exhibition 

FabricArte
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 FUNDÃO Sáb Sat 31/07 · 22h
música / music

CIMfonia @ Festival de Música Antiga 
de Castelo Novo
Castelo Novo
www.cm-fundao.pt | www.guarda2027.pt
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 MANTEIGAS

FestiVale – Festival da Juventude e 
do Ambiente + CIMfonia

Durante três dias, este Festival em pleno 
Parque Natural da Serra da Estrela  promove 
iniciativas dirigidas aos mais jovens, não 
faltando música, desporto, descoberta e 
muita diversão. Este ano, o FestiVale inclui 
o contributo da Guarda 2027 com o nono 
momento da série de concertos CIMFonia. 
—
Along three days, this Festival at the heart 
of the Serra da Estrela Natural Park gathers 
initiatives directed at younger audiences, 
including music, sports, ecological discovery 
and lots of fun. This year, the FestiVale 
includes a special contribution from 
Guarda 2027 with the ninth concert in the 
CIMFonia series. 
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 Ago Aug 02–08

 GUARDA 
Qua Wed 04 – Sáb Sat 07/08 · 18h30
música / music

Festival Soundspace
Esplanada Café Concerto TMG
www.tmg.com.pt

 ALMEIDA Qui Thu 05/08 · 21h30
cinema / film

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal
Picadeiro del Rey
www.rewilding-portugal.com

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Qui Thu 05 – Sáb Sat 07/08
música / music

10ª Edição Côa Summer Fest
Piscinas Municipais
www.cm-fozcoa.pt

 FUNDÃO Qui Thu 05/08 – Sex Fri 27/08
exposição / exhibition 

Reticências – António Fontinhas
Comuna
www.luzlinar.org

 MANTEIGAS 
Sex Fri 06 – Dom Sun 08/08 
multidisciplinar / multidisciplinary

FestiVale – Festival da Juventude e 
do Ambiente + CIMfonia
Parque da Várzea
www.cm-manteigas.pt | www.guarda2027.pt

 COVILHÃ 
Sáb Sat 07/08 (todos os sábados de agosto)
multidisciplinar / multidisciplinary

Verão no Centro Histórico
Centro Histórico
www.cm-covilha.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 07/08
cinema / film

Cinema ao ar livre
New Hand Lab
www.newhandlab.com
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 COVILHÃ

Nas Margens da Carpinteira

Passeio orientado ao longo da Ribeira 
da Carpinteira, a qual está no centro do 
nascimento da indústria têxtil na cidade da 
Covilhã. Começando no centro cultural New 
Hand Lab, a caminhada é um momento de 
partilha que cruza património industrial, 
memórias locais, natureza, ruínas e um 
piquenique num cenário de beleza ímpar. 
—
A walk along the Carpinteira stream, which 
is central to the birth of textile industry 
in Covilhã. Starting at the New Hand Lab 
cultural centre, the walk is an opportunity 
to share a unique experience intersecting 
industrial heritage, local memories, nature 
and ruins, ending in a picnic amid amazing 
natural scenery.    
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 Ago Aug 09–15

 SEIA Qui Thu 12/08 – Dom Sun 15/08 
comemoração / commemoration

Festas do Concelho
Paços do Concelho
www.cm-seia.pt

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sex Fri 13/08 – Dom Sun 15/05
multidisciplinar / multidisciplinary

Figueira com Vida
Largo Serpa Pinto
www.cm-fcr.pt

 MÊDA Sex Fri 13/08 – Seg Mon 16/08
festa popular / traditional event

Festa do Senhor Bom Jesus 
dos Paços
Recinto de Festas de Mêda
www.cm-meda.pt

 BELMONTE 
Sex Fri 13/08 – Dom Sun 15/05
festa popular / traditional event

Belmonte Medieval 2021
Município de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

 TRANCOSO Sex Fri 13 – Dom Sun 22/08
multidisciplinar / multidisciplinary

Feira de São Bartolomeu
Campo da Feira
www.cm-trancoso.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 14/08
conferência / conference

Nas Margens da Carpinteira
New Hand Lab
www.newhandlab.com
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 GUARDA

“A Europa dos Escritores” 
por Marco Fazzini

Este Ciclo de Conferências Internacionais 
aborda temas da história das culturas e das 
cidades da Europa a partir de perspetivas 
relacionadas com obras literárias e 
seus autores. Dá a palavra aos próprios 
escritores, mas também a investigadores 
nas áreas da arte, da história das 
civilizações, ou da teoria da cultura. 
— 
Starting from literary works and their 
authors, this international conference 
series addresses themes from the history 
of European cultures and cities. It gives 
the stage to writers themselves, but also to 
researchers in the fields of art, the history of 
civilization and the theory of culture.

 BELMONTE / FORNOS DE 
ALGODRES / AGUIAR DA BEIRA

Summer Camp
CIMfonia: Ensembles do 
Summer Camp

Uma das iniciativas da Guarda 2027 para 
2021, o Summer Camp é uma escola de 
Verão para jovens músicos que decorrerá 
durante o mês de Agosto. Os seus resultados 
irão apresentar-se em espaços ao ar livre em 
três municípios, como parte do programa 
CIMFonia, com repertórios dinâmicos 
criados em total interação com a natureza. 
—
One of Guarda 2027’s initiatives for 2021, 
the Summer Camp is a seasonal school 
for young musicians taking place along 
the month of August. Its outcomes will be 
presented in outdoor spaces in three cities 
within the CIMFonia program, with dynamic 
repertoires created in interaction with the 
surrounding Nature.
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 PINHEL Seg Mon 16 – Qua Wed 25/08 
multidisciplinar / multidisciplinary

Festas do 251º aniversário de 
elevação a Cidade
vários locais / several locations
www.cm-pinhel.pt

 GUARDA Qua Wed 18/08
conferência / conference 

“A Europa dos Escritores” 
por Marco Fazzini
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
www.bmel.pt | www.clepul.eu

 FORNOS DE ALGODRES 
Sex Fri 20 – Seg Mon 23/08
festa popular / traditional event

Festas em Honra a Nossa Senhora 
da Graça
Município de Fornos de Algodres
www.cm-fornosdealgodres.pt/eventos

 BELMONTE 
Sáb Sat 21 – Sáb Sat 28/08
música / music

Summer Camp
vários locais / several locations
www.guarda2027.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 21/08
música / music

Music on the Green
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 BELMONTE Qui Thu 26/08
música / music

CIMfonia: 
Ensembles do Summer Camp
Castelo de Belmonte
www.guarda2027.pt

 Ago Aug 15–28

 FUNDÃO Sex Fri 27/08 – Sáb Sat 30/10
exposição / exhibition 

Velo de Ouro – José SottoMayor
Espaço Biblos
www.luzlinar.org

 FORNOS DE ALGODRES Sex Fri 27/08
música / music

CIMfonia: 
Ensembles do Summer Camp 
Fraga da Pena
www.guarda2027.pt

 ALMEIDA Sex Fri 27 – Sáb Sat 28/08 
multidisciplinar / multidisciplinary 

Recriação Histórica do 
Cerco de Almeida
Centro Histórico
www.cm-almeida.pt

 FUNDÃO Sex Fri 27 – Dom Sun 29/08
cinema / film

Gardunha Fest
A Moagem
www.cm-fundao.pt 

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sáb Sat 28/08
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede: “Exodus”
Castelo Rodrigo
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 AGUIAR DA BEIRA Sáb Sat 28/08
música / music

CIMfonia: 
Ensembles do Summer Camp
Anfiteatro ao ar livre
www.guarda2027.pt
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 ALMEIDA / GUARDA

Caravana Literária – Tributo a 
Eduardo Lourenço

A Caravana Literária é mais uma 
organização da Candidatura da Guarda a 
Capital Europeia da Cultura de 2027 que 
se inicia já no ano de 2021. É um programa 
multidisciplinar e itinerante dedicado a 
importantes figuras do mundo da literatura 
com relações com a região. A primeira 
edição será dedicada a Eduardo Lourenço, 
consagrado pensador da Europa, com 
eventos na sua cidade natal e na cidade 
onde trabalhou, Almeida e Guarda.   
—
The Literary Caravan is another 
organization of the Candidacy of Guarda 
to European Capital of Culture, which 
starts already in 2021. It is a roaming, 
multidisciplinary program dedicated 
to important figures from the world of 
literature who have connections with the 
region. The first edition is dedicated to the 
prominent European thinker Eduardo 
Lourenço, including events in his city 
of origin and the city where he worked, 
Almeida and Guarda.
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 GUARDA 
Ter Tue 31/08 – Dom Sun 05/09
multidisciplinar / multidisciplinary

Cenas e Sons do Barroco na Guarda
Museu Regional da Guarda
www.museudaguarda.pt

 MANTEIGAS Qua Wed 01/09 
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo de mostras documentais: 
Retalhos do Passado 
Online
www.cm-manteigas.pt

 TRANCOSO Qui Thu 02/09 · 21h
cinema / film

Rewilding, Um Novo Caminho 
Para a Natureza em Portugal
Praça D. Dinis
www.rewilding-portugal.com

 COVILHÃ Qui Thu 02 – Sáb Sat 04/09
teatro / theatre

Matéria 
Covilhã
www.aasta.info

 GUARDA Sex Fri 03/09 · 10h30 
multidisciplinar / multidisciplinary

Caravana Literária – Tributo a 
Eduardo Lourenço
vários locais / several locations
www.guarda2027.pt

 Ago Aug 30–Set Sep 05

 FUNDÃO Sex Fri 03 – Sex Fri 17/09
multidisciplinar / multidisciplinary

Warmup Chocalhos – Festival dos 
Caminhos da Transumância 
vários locais / several locations
www.cm-fundao.pt 

 COVILHÃ Sáb Sat 04/09
cinema / film

Cinema ao ar livre
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 ALMEIDA Sáb Sat 04/09 · 10h30
multidisciplinar / multidisciplinary

Caravana Literária – Tributo a 
Eduardo Lourenço
vários locais / several locations
www.guarda2027.pt
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 GUARDA

Wool: Jofre Oliveras + Lucia Herrero

A edição 2021 do WOOL | Covilhã Arte 
Urbana associou-se à Guarda 2027 e criou 
de uma exposição que, após estreia na 
Covilhã, vai até à cidade da Guarda. Num 
espaço industrial desactivado, a mostra 
revela o processo colaborativo de dois 
artistas internacionais em estreita relação 
com a comunidade do território singular da 
Beira Interior. 
—
The 2021 edition of WOOL | Covilhã Arte 
Urbana allied with Guarda 2027 in the 
creating an exhibition that, after its opening 
in Covilhã, travels to Guarda. In a disused 
industrial space, the show reveals the 
collaborative process of two international 
artists in close relationship with Beira 
Interior’s singular territory. 

 MÊDA / COVILHÃ / SEIA / SABUGAL

CIMfonia: Orquestra Académica 
Filarmónica Portuguesa 

Estes quatro espetáculos representam 
um dos pontos altos do ciclo CIMfonia.  
Interagindo com um vasto legado histórico 
da região, seja ao nível do património 
arquitetónico, seja paisagístico, a Orquestra 
Académica Filarmónica apresentará estreias 
mundiais, escritas propositadamente para  
os locais em questão, com dramaturgia  
do programador da Guarda 2027  
José Rui Martins. 
—
These four shows are one of the highlights in 
the CIMfonia series. Interacting with a vast 
historic legacy in the region, either from a 
landscape or architectural point of view, 
the Academic Philharmonic Orchestra will 
present world premiéres, specifically written 
for the venues, with set stages from one of 
Guarda 2027’s cultural programmers,  
José Rui Martins.

 TRANCOSO

Festival das Vindimas

Este certame tem como objetivo dar a 
conhecer a todos os visitantes as diversas 
castas de uva produzidas na região. Para 
além da animação musical e do festival de 
folclore, o evento inclui ainda um colóquio 
dedicado à “Vinha, o Vinho e a sua
sustentabilidade.”
—
This event has the goal to let visitors know 
more about the wines produced in the region. 
Beyond music and a folk festival, this year the 
feast also includes a colloquium dedicated to 
“Vineyards, Wine and their sustainability.”
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 Set Sep 06–12

 SEIA Ter Tue 07/09
natureza / nature

Passeio Geobotânico
Parque Natural da Serra da Estrela
CISE / Município de Seia
www.cm-seia.pt

 GOUVEIA Qua Wed 08/09
festa religiosa / religious event

Romaria da N. Srª da Assedace
Casais de Folgosinho
www.cm-gouveia.pt

 MÊDA Qui Thu 09/09
música / music

CIMfonia: Orquestra Académica 
Filarmónica Portuguesa | Estreias 
Mundiais
Castelo de Marialva
www.guarda2027.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Sex Fri 10/09
música / music

CIMfonia: Orquestra Académica 
Filarmónica Portuguesa
Ruínas do Prazo, Freixo de Numão
www.cm-fozcoa.pt

 COVILHÃ Sex Fri 10/09 · 21h30
teatro/ theatre

“Noites Brancas”, Teatro Art’Imagem
Teatro das Beiras
www.teatrodasbeiras.pt

 TRANCOSO Sex Fri 10 – Dom Sun 12/09
festa popular / traditional event

Festival das Vindimas
Vila Franca das Naves
www.cm-trancoso.pt

 SEIA Sáb Sat 11/09
música / music

CIMfonia: Orquestra Académica 
Filarmónica Portuguesa
Loriga
www.guarda2027.pt

 CELORICO DA BEIRA 
Sáb Sat 11 – Dom Sun 12/09
multidisciplinar / multidisciplinary

Viver ao Vivo com o Tempo no Centro
vários locais / several locations
www.cm-celoricodabeira.pt

 GUARDA Sáb Sat 11 
exposição / exhibition

Wool: Jofre Oliveras + Lucia Herrero
local a definir
www.guarda2027.pt 

 BELMONTE Dom Sun 12/09
multidisciplinar / multidisciplinary

Mercado Kosher
Largo do Castelo
www.cm-belmonte.pt

 SABUGAL Dom Sun 12/09
música / music

CIMfonia: Orquestra Académica 
Filarmónica Portuguesa
Castelo de Vilar Maior
www.guarda2027.pt
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 COVILHÃ

ObservaEstrela

O ObservaEstrela é um evento que 
estimula a relação entre o turismo e a 
ciência, destacando os valores naturais 
e culturais da montanha mais alta de 
Portugal Continental. Inclui masterclasses, 
atividades escolares, saídas de campo, 
exposições fotográficas, momentos 
musicais e gastronomia. 
—
The ObservaEstrela event fosters the 
connections between tourism and science. 
While highlighting the natural and 
cultural values of the highest mountain 
in continental Portugal, it includes 
masterclasses, school activities, field trips, 
photographic exhibitions, as well as music 
and gastronomy.

 MÊDA

Ciclo 12 em Rede:
As Mulheres de Marialva

Este ciclo promovido pelas Aldeias Histó-
ricas de Portugal foca-se nas narrativas e 
lendas dos lugares emblemáticos da Beira 
Interior.   
—
This series started by the Historic Villages 
of Portugal focuses on the narratives and 
legends of emblematic places in the Beira 
Interior region. 

 FUNDÃO

Chocalhos – Festival dos Caminhos 
da Transumância 

Chocalhos, o Festival dos Caminhos da 
Transumância, recorda a passagem dos 
rebanhos serranos, desde as ruas da vila 
de Alpedrinha até às Campinas da Idanha. 
A animação de rua por grupos nacionais e 
internacionais inclui concertos, mostras de 
artesanato e produtos da terra, bem como a 
habitual caminhada com o rebanho.
—
Chocalhos, the Festival of the Paths of 
Transhumance, recalls the passage and 
moving of mountain livestock, from the 
streets of the village of Alpedrinha to the 
Idanha meadows. The street activities by 
national and international participants 
include concerts, shows of craftsmanship 
and local products, as well as the traditional 
walk with the herds.
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 GUARDA Qui Thu 16/09
conferência / conference

“A Europa dos Escritores” 
por Olivier Rolin
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
www.bmel.pt

 FUNDÃO Sex Fri 17 – Dom Sun 19/09
multidisciplinar / multidisciplinary

Chocalhos – Festival dos Caminhos 
da Transumância 
Alpedrinha
www.transumancia.com

 COVILHÃ Sex Fri 17 – Dom Sun 19/09
natureza / nature

ObservaEstrela
GeoPark Estrela / ICNF
www.geoparkestrela.pt

 COVILHÃ Sex Fri 17/09
conferência / conference

Conversas à Margem
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 MÊDA Sáb Sat 18/09
multidisciplinar / multidisciplinary

Ciclo 12 em Rede: 
As Mulheres de Marialva
Marialva
www.aldeiashistoricasdeportugal.com

 COVILHÃ Sáb Sat 18/09
multidisciplinar / multidisciplinary 

Jantar do Operário
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 
Sáb Sat 18/09 
multidisciplinar / multidisciplinary 

Festa das Vindimas
Vermelhosa
www.cm-fcr.pt

 Set Sep 13–19
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 GUARDA

Projeto Bosques 

Lançamento público de um novo projeto 
artístico e científico que reflete sobre os 
limites da ação humana, focando-se na 
Floresta Autóctone Portuguesa e o seu papel 
no futuro das sociedades. Em cumplicidade 
com os habitantes locais, dentro da lógica 
da Silvicultura Próxima da Natureza, 
destaca práticas culturais que incluem o 
restauro ou a arborização florestal. 
—
Public launch of a new artistic and scientific 
project which reflects on the limits of human 
action by focusing on Portuguese forests 
and their role in the future of our society. In 
complicity with local inhabitants, and within 
the logic of Close to Nature Siviculture, the 
project highlights cultural practices that 
include forest restoration and afforestation.

 AGUIAR DA BEIRA

A Fuga das Freiras

Este espetáculo nas ruas da cidade remete-
nos para a lenda da Nossa Senhora da Lapa. 
Realizado desde 2015 com a encenação 
e dramaturgia do grupo de teatro Trigo 
Limpo – ACERT Tondela, esta festiva 
recriação de um importante momento 
histórico da cidade envolve a comunidade 
local enquanto atores, músicos e figurantes.
—
This show takes place in the streets of Aguiar 
da Beira and recalls an urban legend 
involving Our Lady of Lapa. Organized 
since 2015, with stage sets and dramaturgy 
by the theatre group Trigo Limpo – ACERT 
Tondela, this festive recreation of an 
important historical memento in the city 
involves the local community as actors, 
musicians and extras.
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 FUNDÃO Sex Fri 24/09 · 22h30
música / music

Sons à Sexta – Mallu Magalhães
Pavilhão Multiusos
www.cm-fundao.pt

 VILA NOVA DE FOZ CÔA 
Sex Fri 24 – Dom Sun 26/09
património / heritage

Jornadas Europeias do Património
Parque Arqueológico e Museu do Côa
www.arte-coa.pt

 GUARDA Sex Fri 24/09 – Sáb Sat 25/09 
lançamento / launch

Projeto Bosques
vários locais / several locations
www.luzlinar.org

 AGUIAR DA BEIRA 
Sáb Sat 25/09 · 21h30
teatro / theatre

A Fuga das Freiras
Largo dos Monumentos
www.cm-aguiardabeira.pt

 COVILHÃ Sáb Sat 25/09
exposição / exhibition 

FabricArte
New Hand Lab
www.newhandlab.com

 Set Sep 20–30

 SEIA Seg Mon 27/09
património / heritage

Jornadas Europeias do Património
Museu Natural da Eletricidade 
www.cm-seia.pt

 GUARDA Seg Mon 27/09
exposição / exhibition

IncentivArt: Novos Artistas
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
www.bmel.pt

 FORNOS DE ALGODRES / GOUVEIA 
COVILHÃ Ter Tue 28/09 - Sáb Sat 16/10
multidisciplinar / multidisciplinary

Contradança – Festival de Dança e 
Movimento Contemporâneo
vários locais / several locations
www.aasta.info

 COVILHÃ Qui Thu 30/09 
natureza / nature

Dia Mundial dos Rios
Quinta das Minas da Recheira
www.minasdarecheira.pt



A Resiestrela 
orgulha-se de apoiar 
a Guarda 2027. 
Porque amanhã, 
na cultura como na 
economia circular, 
os resíduos são os 
novos recursos. 





 Conselho Geral e Fundadores 
General Council and Founders

Carlos Chaves Monteiro
Presidente do Conselho Geral / President

Municípios / Municipalities:
Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte, 
Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, 
Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, 
Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, 
Vila Nova de Foz Côa 

Núcleo Empresarial da Região da Guarda, 
Instituto Politécnico da Guarda, Universidade 
da Beira Interior, Universidade de Salamanca, 
Diocese da Guarda

 Comissão de Honra 
Commission of Honour

Teresa Patrício Gouveia
Presidente da Comissão de Honra / President 

 Conselho Estratégico 
Strategic Council

Urbano Sidoncha
Presidente do Conselho Estratégico / President

Alexandre Real, Ana Margarida Fonseca, 
Catarina Moura, Célia Gonçalves, 
Dalila Dias, Dario Oliveira, Francisco Assis, 
Francisco Paiva, Inês Relvas, João Morgado, 
Pedro Serra, Rita Costa Gomes, Rui Jacinto, 
Rui Simão, Urbano Sidoncha, Vitor Amaral 

 Município Promotor  
Leading Municipality

Câmara Municipal da Guarda 
Vítor Amaral (Vereador da Cultura) 
Coordenação Geral / General Coordination

 Parceiros Culturais 
Cultural Partners 

ADIRAM – ADIR de Aldeias de Montanha
Aldeias Históricas de Portugal
ADXTUR – Aldeias de Xisto
Associação dos Jogos Tradicionais da Guarda
Associação Luzlinar
ASTA
Casa do Povo do Paúl
CineEco
CISE
Estação Teatral – EsTe 
Fundação Côa Parque
GeoPark Estrela
iNature
Kayzer Ballet
New Hand Lab
Quarta Parede
Quinta das Minas da Recheira
Rewilding Portugal
Síntese – Grupo de Música Contemporânea
Teatro das Beiras
Wool – Covilhã Arte Urbana

 Parceiros Mecenáticos
Sponsorship Partners

Comissão Vitivinícola da Região Beira Interior
Matos & Prata SA
Natura IMB Hotels 
Resiestrela

GUARDA 2027



 Parceiros Media
Media Partners 

Jornal do Fundão
Jornal O Interior
Rádio Altitude 

 Equipa de Projecto e Programação 
Project and Programme Team

Pedro Gadanho 
Diretor Executivo / Executive Director
Ana Luís Bogalheiro
Assessoria / Executive Assistant
Ana Leonor Silva
Secretariado / Administration
Diana Santos
Comunicação e Produção / 
Communication and Production
Vanessa Santos
Assistente / Assistant

Andreia Garcia, Catarina Raposo, Jorge 
Maximino, José Rui Martins, Lara Seixo 
Rodrigues, Osvaldo Ferreira, Thierry Santos, 
Tiago Sami Pereira, Victor Afonso
Programadores Culturais  / Programme

 Mandatários para a Juventude
Youth Mandataries

António Pedro Rodrigues
Inês Lopes Gonçalves

 Agenda Cultural Beira Interior
Beira Interior Cultural Calendar

Pedro Gadanho 
Coordenação Editorial / 
Editorial Coordination
Ana Luís Bogalheiro 
Assistência à Coordenação Editorial / 
Editorial Coordination Assistance
Diana Santos
Edição e Conteúdos / Edition and Content
Vanessa Santos 
Conteúdos e Apoio à Edição / 
Content and Edition Assistance
Sara Constante
Design Gráfico / Graphic Design

 Impressão
Print

1ª edição / 1st edition 
Abr/Apr 2021, Guarda
Canto Redondo
Coordenação
Grafisol
Impressão e acabamento

 Tiragem
Printrun 

30 000 exemplares / copies

O 2º número da Agenda Cultural da 
Beira Interior é dedicado à memória de 
Bruno Navarro (1977-2021), historiador e 
investigador de trajecto ímpar na cultura 
portuguesa – incluindo o seu papel na 
Fundação Côa Parque, onde foi um apoiante 
convicto da iniciativa Guarda 2027.

The second issue of the Beira Interior Cultural 
Calendar is dedicated to the memory of 
Bruno Navarro (1977-2021), historian and 
researcher with a singular presence in our 
cultural arena – including his role at the Côa 
Park Foundation, where he was a committed 
supporter of the Guarda 2027 initiative.
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A Agenda Cultural 
Beira Interior é 
uma parceria  
com a CIMBSE
– Comunidade 
Intermunicipal 
das Beiras e 
Serra da Estrela

cofi a cia o or


