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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FAFE

Viana
DIAS 02 A 31

Imagens de leituras múltiplas: poética, por um lado, sem a exigência do conhecimento, da reflexão – 
onde se manifesta prioritariamente a empatia - “ou se gosta ou não”. Por outro, onde as imagens são 
percorridas, “degustadas” lenta e progressivamente em ato de revelação, de modo a alcançar possível 
deslumbramento ou (in)satisfação. Aventura de descoberta. Percurso acidentado de incómodos múlti-
plos, onde vemos aquilo que sabemos.
Prende-se a presente exposição com a oportunidade de dar a conhecer “um outro olhar”, sobre pes-
soas e objetos, que habitam a nossa memória ou o nosso quotidiano. Imagens, muitas vezes, a preto e 
branco em espaços construídos a cores; memórias recriadas em contextos inesperados e reveladores. 
A pintura confronta, evoca, observa-nos. Leva-nos a inevitável reflexão sobre o sentido, o(s) significa-
do(s) que se vislumbra, que se adivinha. A beleza, manifesta-se ao afastar-se do agradável, e, quando 
se alcança, deverá perturbar, mais do que satisfazer.

António Gaspar V. Paredes
Natural de Guimarães, 1955.
Diplomado pelas Belas Artes do Porto, tendo concluído o curso de Pintura e Escultura em 1980. Desde 
esta data que se encontra a lecionar Artes Visuais no ensino secundário na Escola Secundária Francisco 
de Holanda, em Guimarães. Participação em exposições coletivas. Exposição individual na Sociedade 
Martins Sarmento – Guimarães 2013. Obra pública de escultura – Baixo-relevo, retrato de António de 
Azevedo (junto à CMG); monumento ao Bombeiro de Guimarães e Caldas das Taipas; estátuas de S. 
Francisco e de S. Gualter, (em frente à  Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, em Guimarães); tam-
bém peça escultórica patente ao público na Sociedade Martins Sarmento, bem como retrato a óleo do 
Dr. Santos Simões, na mesma instituição da cidade de Guimarães.

Segunda a Sexta-feira: 09h00 - 19h00 Sábado: 10h00 – 13h00
Entrada Livre
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SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Todo o Dinheiro do Mundo
DIAS 03  E 04

Realizador: RIDLEY SCOTT 
Género: Drama, Thriller
Classificação: M/14

sábado 21h30  | domingo 15h30 e 21h30
3€

SALA MANOEL DE OLIVEIRA

A Forma da Água 
DIAS 17  E 18

Realizador: GUILLERMO DEL TORO 
Género: Drama 
Classificação: M/16

sábado 21h30  | domingo 15h30 e 21h30
3€

SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Black Panther
DIAS 10  E 11

Realizador: RYAN COOGLER 
Género: Acção, Aventura 
Classificação: M/12

sábado 21h30  | domingo 15h30 e 21h30
3€

SALA MANOEL DE OLIVEIRA

Tomb Raider: O Começo
DIAS 30  E 31

Realizador: ROAR UTHAUG 
Género: Acção , Aventura  | Classificação: M/12

sábado 21h30  | domingo 15h30 e 21h30
3€

SALA MANOEL DE OLIVEIRA

SNOW - UMA VIAGEM 
HERÓICA (versão portuguesa)
DIAS 24  E 25

Realizador:VLADEN BARBE/ MAKSIM 
SVESHNIKOV 
Género: Animação
Classificação: M/6

sábado 21h30  | domingo 15h30 e 21h30
3€
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TEATRO-CINEMA DE FAFE

“Ecos da Cave” com Pedro Clash e The Pende
DIA 03 - 22H30

Neste concerto, a banda Ecos da Cave contará com um convidado especial, Pedro Clash. A banda fafen-
se, The Pende, faz a abertura do concerto. Recorde-se que o grupo, formado em 1987, foi já cabeça de 
cartaz da primeira edição do Festival Paredes de Coura. Fizeram parte do movimento rock de finais da 
década de 80, início da década de 90. Os bilhetes estão à venda na Loja Interactiva de Turismo e no 
Club Fafense.

M/6 | 10,00€

Júlio Machado Vaz disse a Júlio Resende que ele 
devia compor alguma música da poesia do seu 
amor literário, Eugénio de Andrade.
Júlio Resende disse a Júlio Machado Vaz que só 
juntava música a poesia se fosse o próprio psi-
quiatra a dizer essa poesia.
O sexólogo, não temendo tabus, aceitou.
E depois dos ensaios e desconcertos, fez-se um 
disco. E do disco fez-se um concerto.
Chama-se Poesia Homónima por Júlio Resende 
e Júlio Machado Vaz e versa sobre poemas de 
Eugénio de Andrade e Gonçalo M. Tavares.
O (des)concerto vai explorar dois olhares dis-
tintos sobre a poesia e que muita música ins-
piraram o pianista e o psiquiatra com o mesmo 
nome.

M/6 | 2,00€
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TEATRO-CINEMA DE FAFE

48/20 Ciclo de Cantautores
“Sarah Mccoy”
DIA 10 - 21H30

Bessie Smith com uma pincelada de Amy Wi-
nehouse. Uma pequena porção de Janis Joplin e 
algo de Tom Waits. Há qualquer coisa também 
de Fiona Apple. E o seu universo não desagra-
daria a Kurt Weill. Estas referências podem ser 
úteis para quem ainda não conhece Sarah Mc-
Coy. Os restantes sabem que esta compositora 
e intérprete não se assemelha a ninguém, que a 
sua voz e carisma são únicos e marcantes logo 
ao primeiro instante no palco.
Pela 1ª vez em Portugal, a norte-americana Sa-
rah McCoy actua em Lisboa, Chaves, Fafe e Ílha-
vo no mês de Março numa organização conjun-
ta A Minha Agência, INDIEROR, Ciclo 48/20 e 23 
Milhas - Ílhavo.

M/6 | 3€

TEATRO-CINEMA DE FAFE

“Mak Grgic“
DIA 26 - 18H00

O guitarrista esloveno Mak Grgic estará no Tea-
tro-Cinema de Fafe para realizar uma Master-
Class e apresentar um Concerto para músicos e 
todos os apaixonados da guitarra.

Org. Academia de Música José Atalaya
M/6 | Entrada Livre

TEATRO-CINEMA DE FAFE

Concerto de Páscoa 
Academia de Música
 José Atalaya
DIAS 23 E 24 - 21H30

M/6 | 
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TEATRO-CINEMA DE FAFE # DANÇA

Gala de Beneficiência “Uma viagem pelos clássicos”
Companhia Nacional de Bailado (CNB)
Escola Bailado de Fafe
DIAS 30 E 31 - 16H00

13 bailarinos da CNB sobem a palco do Teatro-Cinema de Fafe para uma viagem pelos grandes clássicos 
do Ballet.
Numa aproximação do público à dança, numa aproximação da arte e da cultura de serviço público, 
a gala de beneficiência “Uma viagem pelos clássicos” contará com a presença dos bailarinos Tiago 
Coelho, Inês Serra Moura, Frederico Gamairo, Inês Ferrer, Tatiana Grenkova, Lourenço Ferreira, Isadora 
Valero, Leonor de Jesus, Miyu Matsui, Francisco Sebastião, João Costa, Raquel Fidalgo e Patrícia Main 
sobem a palco para demonstrar todo o trabalho virtuoso do bailado clássico e contarão com a partici-
pação especial de alunas da Escola Bailado de Fafe.
Serão apresentados excertos dos seguintes bailados clássicos: Raymonda II act, La Bayadère III act,  
Don Quixote III act., Auber Grand Pas Classique, Romeo e Juliet, Giselle.

M/6 | 10,00€
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TEATRO-CINEMA DE FAFE 

“Auto da Barca do Inferno”
Companhia “O Sonho”
DIA 05 - 10H30  E 14H30

Espetáculo burlesco onde a junção das artes circenses, da dança, canto e interpretação, tem sido o 
segredo do seu êxito.
O “Auto da Barca do Inferno” é uma peça de riqueza excecional, desenrolando-se em vários planos e 
dilatando-se em várias dimensões. É uma evocação de certos tipos sociais do Portugal quinhentista, 
que ainda hoje se mantêm atuais. É também uma sátira feroz contra os grandes e os poderosos, não 
poupando os pecadores de condição mais modesta. Ao mesmo tempo que é uma meditação terrifican-
te sobre os mistérios do «Além», é uma peça de franca comicidade.
A encenação criou um espetáculo divertido e apelativo, sendo um dos momentos altos a interatividade 
com o público, o que provoca grande entusiasmo na assistência.
Obs. Espetáculo no âmbito Projeto “Teatro Pedagógico 2018”, vocacionado para os alunos e professo-
res das escolas do concelho de Fafe..

M/12
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TEATRO-CINEMA DE FAFE

“O Principe Nabo”Companhia Atrapalharte
DIA 07 - 10H30 E 14H30

A hesitação entre dois universos, representados quer pela presença de dois grupos distintos de perso-
nagens, quer pela referência a dois espaços antagónicos - o dos «pobres» e o dos «ricos» - representa 
a linha temática orientadora desta obra. O texto, muito rico e com várias mensagens importantes so-
bre relações humanas, foi publicado em 1962 mas continua atual. Aborda a vaidade e a arrogância; são 
vários personagens que, a brincar, falam de coisas sérias.
“O Príncipe Nabo” conta a história de uma criada atarefada; de uma princesa vaidosa e arrogante que, 
depois de viver as dificuldades da vida dos pobres, se modificou. De um Rei prepotente, de uma Made-
moiselle vaidosa, trocista e convencida que esquece os verdadeiros valores da educação e conduz a sua 
educanda, a princesa Beatriz, a um comportamento desastroso. Fala de bobos que, a brincar a brincar, 
vão alertando para os defeitos e qualidades de cada um. Fala de um Príncipe sensato que dá uma lição 
de vida a quem a merece.
Obs. Espetáculo no âmbito Projeto “Teatro Pedagógico 2018”, vocacionado para os alunos e professo-
res das escolas do concelho de Fafe.

M/6 
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BARRAGEM DA QUEIMADELA

3º FAFE TRAIL RUN
DIA 04

Com partida e chegada na Barragem de Queimadela, esta aventura levá-lo-á à conquista do Alto do 
Maroiço, do maciço granítico da Laje Branca e ao ponto mais alto do concelho de Fafe, o Alto de Morgair, 
passando por aldeias típicas minhotas.
Aproveitando o enorme potencial do território, a componente de Trail Running sobe a parada, incluindo 
no trajecto a mancha de Carvalhal das Serras de Fafe, uma das maiores da Europa.

Mas o evento não tem só vertente competitiva, pois existirá também um grande convívio com a Natu-
reza através da realização da Caminhada da Primavera, organizada pela associação Bolota Campestre.

2 e 3 de Março - Levantamento de dorsais (Pavilhão Multiusos de Fafe) 15:00 às 22:30
4 de Março (Barragem de Queimadela)
06:30 às 9:20 – Abertura do Secretariado (Levantamento dorsais)
08:30 – Partida do Trail Longo (35km)
09:30 – Partida do Trail Curto (18km)
09:35 – Partida da Caminhada da Primavera
13:00 – Entrega de Prémios

Consulta toda a informação sobre a prova  no nosso website:www.fafetrailrun.wordpress.com
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VÁRIOS LOCAIS # LITERATURA, TEATRO, 
CONFERÊNCIAS, ANIMAÇÃO DE RUA

Jornadas Literárias 2018
“Ler o Mundo, 
Unir Comunidades”
DIAS 05 A 09 - 16H00

Durante a semana de 5 a 9 de Março, realizam-
-se, em Fafe, as 9.as Jornadas Literárias, subor-
dinadas ao tema “Ler o Mundo, Unir Comuni-
dades”.
A iniciativa, que mobiliza, anualmente, os 
alunos de todas as instituições de ensino do 
concelho, conta com diversas atividades, dis-
tribuídas pelos cinco dias de duração, que pri-
vilegiam a leitura, a escrita, o teatro e a música.
A iniciativa é realizada, em parceria, pelo Mu-
nicípio de Fafe, Agrupamentos de Escolas de 
Fafe, Montelongo e Prof. Carlos Teixeira, IESF, 
Colégio ACR Fornelos, Escola Profissional de 
Fafe,  Academia de Música José Atalaya, Núcleo 
de Artes e Letras de Fafe.
Obs. Evento promovido no âmbito da “Semana 
da Leitura 2018” do Ministério da Educação.

Programa Completo em www.cm-fafe.pt
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FAFE

Café Cultural/Residências Artísticas
DE 15 A 31 

Fafe recebe, pela segunda vez,  o ciclo de residências artísticas do projecto Café Cultural/Residências 
Artísticas, que se estenderá por quatro edições. O Café Cultural Residências Artísticas é um projecto 
que estimula as mais variadas linguagens artísticas através do acolhimento e de interacção. Criado 
numa parceria entre o Município de Fafe e a organização Café Cultural do artista plástico e produtor 
brasileiro, Vicente Coda.
Como na primeira edição, este projecto, centrado nas diferentes formas culturais, vai destacar neste 
mês de Março,  o teatro, a música e o graffiti, com a participação do músico Guilherme Lapa,(Portugal), 
do actor Lindemberg Monteiro,(Brasil), e do graffiter Otto Schade,(Chile). Um projecto que pretende 
estimular as mais variadas linguagens artísticas através de acolhimento e de interacção para que as 
criações artísticas se desenvolvam na imersão de novas experiências.
Além do mês de Março, estão previstas mais três residências neste ano de 2018, Maio, Junho e Setem-
bro..

Entrada Livre
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ARQUIVO MUNICIPAL DE FAFE

Lançamento do 2º Fascículo  
“Património Religioso - O Maneirismo e Barroco em 
Fafe”
DIA 28 - 18H00

No seguimento do fascículo “O Românico em Fafe”, que marcou o início do roteiro “Património Reli-
gioso - Memória e Identidade”, o município de Fafe lança agora um novo fascículo dedicado aos estilos 
artísticos Maneirista e o Barroco presentes, tanto na arquitetura como na ornamentação interior, das 
igrejas e capelas existentes no concelho de Fafe.
A apresentação desta nova brochura será igualmente acompanhada por uma exposição fotográfica 
que dará a conhecer alguns dos pormenores menos visíveis dos templos contemplados neste fascículo.
O evento decorrerá no Arquivo Municipal de Fafe no dia 28 de março pelas 18:00h e encontra-se aber-
ta a todos os interessados.

Entrada Livre
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MUSEU DA EDUCAÇÃO

CONVERSAS NO MUSEU
DIA 20 -  18H00

“Ensino Especial - Realidades e Desafios”

Uma reflexão com base numa conversa informal sobre a realidade e os desafios diários da Educação 
especial inclusiva em Portugal, sobre como as escolas, os alunos, os educadores, os professores e as 
famílias convivem com essa realidade.
Qual o papel das instituições de ensino na inclusão de pessoas com deficiência?
De que forma se pode promover a autoconfiança, a autoestima e a autonomia do aluno com Necessi-
dades Educativas Especiais?
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geral@museu-emigrantes.org

MUSEU DAS MIGRAÇÕES E DAS COMUNIDADES
O Museu das Migrações e das Comunidades foi criado em 12 de julho de 2001 por deliberação da Câ-
mara Municipal de Fafe, como plataforma virtual, com a designação de Museu da Emigração e das 
Comunidades.
A partir de setembro de 2009, o museu encontra-se instalado no R/C da Casa Municipal da Cultura. O 
Museu das Migrações e das Comunidades, percursor no seu género em Portugal, funda a sua existên-
cia no estudo, preservação e comunicação das expressões materiais e simbólicas do universo migra-
tório e, em especial, do ciclo do retorno dos emigrantes portugueses. Inscreve as suas finalidades na 
perspetiva do conhecimento dos movimentos migratórios e, em especial, da emigração portuguesa, 
detendo-se particularmente na emigração para o Brasil do século XIX e primeiras décadas do XX e 
na emigração para os países europeus da segunda metade do século XX. Assenta na descoberta dos 
seus efeitos, decorrentes do cruzamento de povos e culturas, na história económica, social e cultural e 
naquilo que concorre para a sua compreensão histórica e social.

Rua Major Miguel Ferreira, Edf. Casa Municipal de Cultura 4820-276 Fafe | Telf. 253 700 470 

Segunda-feira das 09h00 - 13h00 /14h00 - 19h00 
Terça-feira a quinta-feira das 09h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Sexta-feira das 09h00 – 12h30
Entrada Livre
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geral@cm-fafe.pt

MUSEU HIDROELÉTRICO DE SANTA RITA
O Museu tem como base a Central Hidroelétrica de Santa Rita, inaugurada em 5 de outubro de 1914.
Esta obra de largo alcance social para a época, permitiu, à então Vila de Fafe, o fornecimento de uma 
rede elétrica de serviço público. Em virtude do seu interesse histórico e cultural, como marco impor-
tante do processo de eletrificação no noroeste de Portugal, e dado o bom estado do equipamento, a 
Câmara Municipal da Fafe, entidade proprietária, decidiu musealizar as instalações e os equipamentos, 
constituindo um museu regional de eletricidade, o primeiro do seu género no país.

Santa Rita 4820-413 Fornelos | Telf. 253 700 400
Visitas por marcação prévia na Loja Interativa do Turismo
Entrada Livre
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geral@cm-fafe.pt

MUSEU DA EDUCAÇÃO
Uma das mais antigas escolas primárias do concelho de Fafe, a Escola Deolinda Leite, em Silvares S. 
Martinho, fundada com capitais de um brasileiro de torna viagem, em 1892, foi transformada num 
Museu da Educação, que visa constituir uma memória da evolução da ensino em Fafe sobretudo ao 
longo dos  séculos XIX e XX.
Inaugurado a 10 de Junho de 2017, o Museu apresenta painéis com textos e imagens dedicados aos 
instituidores da Escola Deolinda Leite (João Pinto da Costa Ferreira Leite, em honra e louvor de sua 
esposa Deolinda Emília Correia Martins Leite), às marcas dos brasileiros de torna-viagem na instrução 
primária, à instrução ao longo do Estado Novo e ao ensino no concelho após o 25 de Abril, do básico 
ao superior.
No âmbito do museu, que soma ainda cronologicamente a evolução da educação no concelho ao longo 
dos séculos XVIII a XXI, é recriada uma sala de aula do passado, com carteiras, a secretária do professor, 
os mapas, as caixas métricas e outros aspectos.
Dezenas de manuais escolares, originais ou facsimilados, completam o espólio de um museu que se 
pretende aberto e em permanente recriação.

Rua Escola Deolinda Leite, Silvares S. Martinho 4820-711 Fafe
Telf. 253 700 400
Visitas por marcação prévia na Loja Interativa do Turismo ou na Junta de Freguesia de Silvares 
S. Martinho
Entrada Livre
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geral@cm-fafe.pt

MUSEU REGIONAL 
DO AUTOMÓVEL
Inaugurado em julho de 1997, o Museu Regio-
nal do Automóvel, o terceiro no país, é uma 
iniciativa conjunta do Município de Fafe e do 
Clube Português de Automóveis Antigos.
A criação do museu em Fafe responde a obje-
tivos de divulgação e valorização dos automó-
veis antigos, constituindo um pólo de atração 
local, enquanto memória e história dos veículos 
motorizados.
Museu Regional do Automóvel.

Rua Guerra Junqueiro, Edf. Grupo Nun ‘Álvares 1 
4820-263 Fafe | Telf. 253 700 400
Segunda-feira das 
09h00 - 13h00 /14h00 - 19h00
Terça-feira a quinta-feira 
das 09h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30
Sexta-feira das 09h00 – 12h30
Visitas por marcação prévia na Loja Interativa 
do Turismo
Entrada Livre

geral@cm-fafe.pt

MUSEU DA IMPRENSA 
DE FAFE
O Museu da Imprensa abriu ao público no dia 25 
de abril de 1996, no Palacete da Rua José Car-
doso Vieira de Castro. Atualmente encontra-se 
instalado no R/C da Casa Municipal da Cultura. 
São parte integrante as máquinas e equipa-
mentos necessários à composição, impressão e 
acabamento dos jornais “O Desforço”, fundado 
em 1892 e “Almanaque Ilustrado de Fafe”, fun-
dado em 1909, ambos já extintos.
Possui também uma importante coleção de 
gravuras utilizadas para a impressão dos jor-
nais. No espólio destaca-se um prelo de 1885, 
bem como máquinas mais recentes, na pers-
petiva de uma Leitura da evolução do trabalho 
tipográfico, da composição manual à mecânica.
Além do espaço oficinal, o Museu inclui ainda 
a coleção de outros jornais Locais, documenta-
ção diversa e a reprodução do ambiente de tra-
balho do antigo diretor daquelas publicações, 
Artur Pinto Bastos.

Rua Major Miguel Ferreira, Ed. Casa Municipal 
de Cultura | 4820-276 Fafe
Telf. 253 700 400
Segunda-feira das 09h00-13h00/14h00 - 
19h00
Terça-feira a quinta-feira das 09h00 - 13h00 / 
14h00 - 17h30
Sexta-feira das 09h00 – 12h30
Entrada Livre
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museuaboim@gmail.com

MUSEU DE ABOIM E DO POVO DE ABOIM
CENTRO INTERPRETATIVO E ALDEIA PEDAGÓGICA 
E DO CENTEIO
A Aldeia de Aboim tem um moinho de vento, em tempos em ruínas, do século XVIII, com características 
únicas.
A Junta de freguesia, com o apoio da Câmara Municipal de Fafe e do projeto LEADER, resolveu recu-
perá-lo com materiais e técnicas tradicionais. Após um ano de trabalho da empresa Etnoideia (Investi-
gação, projecção e reconstrução) e graças ao envolvimento comunitário foi possível recolher todas as 
suas memórias.
Em 2007, o moinho passou a integrar a Rede Portuguesa de Moinhos e a Sociedade Internacional de 
Molinologia.
A freguesia, no sentido de complementar a temática usos e costumes da aldeia, decidiu criar o Centro 
Interpretativo - Aldeia Pedagógica da Montanha e do Centeio, instalado na antiga escola primária de 
Aboim. O espaço interactivo, com multivalências, reúne ‘mini exploratórios e atelieres’ onde é possível 
aprender, reviver e recordar.

Avenida da Igreja, nº1 | 4820-001 Aboim
www.uniaofreguesiasafgp.com
Segunda a Sexta-feira - 10h00 - 17h00
Fins de Semana e Feriados
Visitas por marcação prévia através da Loja Interactiva do Turismo ou da Junta de Freguesia.
Entrada Livre
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museuaboim@gmail.com

MUSEU DA PALHA 
CENTRO DE ETNOTECNOLOGIA E DESIGN DE GOLÃES
 
Situado na antiga escola de Golães, o Centro de Etnotecnologia e Design é um espaço que enaltece o 
trabalho em palha no concelho. Está dividido em duas áreas: uma oficina de trabalho e uma sala de 
exposições.
A sala de trabalhos será utilizado como local de estágio para estudantes do Ensino Superior da área 
de design, onde vão poder desenvolver projectos nesta área, tendo a palha como tónica dominante.
O centro apresenta também uma sala de exposições ligada ao sector do artesanato.
Percorrendo a sala, nos vários painéis, pode observar-se as diversas tradições, produtos, artigos e há-
bitos e modos de confecção da arte de trabalhar com palha.
Está ainda contemplado um espaço - ‘Entrança tu’ - , que dá oportunidade aos visitantes de entrançar 
a trança de repique. Na construção deste espaço, conciliou-se o tradicional com o moderno. Conser-
vou-se a armação antiga, a telha e a traça da antiga escola, de forma a não se perderem as característi-
cas e traços arquitectonicos de um espaço que é especial para os habitantes de Golães.

Travessa de Pequite 4820-461 Golães
Telf. +351 253 599 076 / +351 253 504 294
Email. freguesiadegolaes@telepac.pt
Entrada Livre
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