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PAÍSES PARTICIPANTES:

Burundi, Chile, Colômbia, eslováquia, Guiné-Bissau, 
Indonésia, México, Polónia, Porto rico, Portugal, 
Quénia , Timor-Leste  

 

  CANTANHEDE | 9 A 17 JULHO

 – Semana Internacional de FolcloreFOLK Cantanhede
Município de Cantanhede
 

   MONTEMOR-O-VELHO | 17 julho

gala Internacional de Folclore  de Arazede
 

 ANADIA | 17 julho

FOLK Ancas
 

 FIGUEIRA DA FOZ | 15 A 22 JULHO

 - Festival Internacional de Folclore de Maiorca FestiMaiorca
Município da Figueira da Foz

  ANSIÃO | 17 julho

Gala Internacional de santiago da Guarda 

| 17 de julho  ARGANIL 

gala de Folclore Internacional de Arganil
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Dia 14 | 19h15
fUNDACION ARTÍSTICA 

DEL TUNDAMA - cUMOES      

COLÔMBIA

Animação no Freixial Shopping
CANTANHEDE

Dia 15 | 19h15
zESPÓL PIESNI i TANCA-INA        

POLÓNIA

Dia 11 | 19h15 
Ballet folklórico Instituto 

tecnológico de celaya     

MÉXICO

Dia 12 | 19h15
grupo cultural

netos de bandim 

GUINÉ-BISSAU
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Presidente do Folk cantanhede
Após 2 anos de paragem forçada, o Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede tem o 

enorme privilégio em voltar a apresentar o FOLK Cantanhede – Semana Internacional de 
Folclore, na sua 15ª edição.

O FOLK Cantanhede – Semana Internacional de Folclore é um dos 386 movimentos do 
mundo CIOFF® que fomentam a consciencialização para a importância da preservação da 
Identidade Cultural das comunidades e que apelam à Paz, à Amizade e ao Entendimento, 
atribuindo o seu grande destaque à Valorização Humana. No presente contexto de guerra na 
Europa, o FOLK Cantanhede pretende contribuir para esta mensagem e “gritar” bem alto, STOP!

Os valores primordiais da humanidade, como o respeito, a educação, a amizade e a 
própria inteligência humana devem prevalecer acima de tudo!

Isto é o FOLK Cantanhede!

Presidente do FOLK Cantanhede

Associação CIOFF® Portugal

 Quis o "destino" privar-nos, durante dois anos, de apreciar os maiores e melhores 
eventos da arte popular, que se realizam em Portugal e ao nível dos existentes a nível 
internacional…, no entanto, como sempre, vêm ao de cima o espírito aventureiro e de 
iniciativa do bom português, estes de entre muitos outros atributos que nos distingue 
como povo. Aventureiro, pois num ano ainda de algumas incertezas devido ao rumo da 
pandemia e recentemente o conflito ainda em curso, que nos afecta principalmente na 
questão orçamental dos festivais, Portugal é seguramente o único país que em 2022 
realiza todos os seus festivais acreditados e certificados como os de maior e melhor 
qualidade artística, logística e da promoção da Paz e Amizade entre os Povos. 

Dentro da maior organização mundial de festivais internacionais – o CIOFF – 
representada em 109 países, a associação CIOFF Portugal e, também o FOLK 
Cantanhede, que se faz representar na mesma através da sua vice-presidência, teve um 
papel muito importante ao apoiar e incentivar a realização dos 12 festivais certificados 
atualmente de norte a sul do país Açores e Madeira. 

Por isto direi que todos estamos de parabéns pelo contributo que daremos aos 
nossos jovens e populações de disfrutar de uma das mais antigas e verdadeiras artes 
dos nossos antepassados. 

Votos de "UM EXCELENTE FESTIVAL" 

Boaventura Rodrigues 
Presidente do CIOFF® Portugal 
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Presidente da Câmara MunIcipal de Cantanhede

De 2006 a 2019, durante a segunda semana de julho, Cantanhede foi a capital 
internacional do folclore com a realização de um evento que se afirmou como um 
extraordinário intercâmbio de culturas de vários continentes.

O estatuto de relevo que o FOLK Cantanhede conquistou na agenda das maiores 
realizações do género evidencia um percurso a todos os títulos notável, um percurso 
feito de trabalho inexcedível de uma equipa muito justamente reconhecida pela sua 
competência na matéria e pelo enorme entusiasmo com que abraça os desafios em que 
se envolve.

Sei bem o desalento e a frustração que os responsáveis do FOLK Cantanhede 
sentiram quando em 2020 tiveram de suspender aquela que seria a 15.ª edição, numa 
altura em que já estava praticamente tudo a postos para ser iniciada. Se a pandemia de 
Covid-19 causou esse sentimento relativamente a todas as iniciativas da comunidade, o 
modo como os agentes culturais se têm mobilizado na preparação do regresso à 
normalidade tem de ser devidamente assinalado e enaltecido. 

É isso que pretendo fazer neste testemunho sobre o FOLK Cantanhede, felicitando 
a entidade promotora o extraordinário esforço realizado para que o concelho volte a 
ser de novo palco de um evento de prestígio na celebração das raízes culturais de vários 
povos.

O que se perspetiva decorre também da consabida capacidade do Cancioneiro de 
Cantanhede em explorar devidamente as dimensões cultural e sociológica do folclore, 
respeitando sempre a essência de tudo o que ele representa. 

Trata-se, indiscutivelmente, de um dos grupos folclóricos com credenciais nesse 
domínio, quer pelo rigor técnico da sua ação de recolha e interpretação das tradições 
populares, quer pela qualidade que evidencia na reconstituição dos costumes e 
práticas antigas desta comunidade dividida entre a Gândara e a Bairrada.

São referências dessa realidade que certamente irão levar de cá os elementos das 
comitivas dos países representados no FOLK Cantanhede – Semana Internacional de 
Folclore/2022, aos quais desejo uma estadia à medida das suas melhores expetativas, 
fazendo votos para que se sintam motivados a visitar-nos de novo.

Há imensas boas razões para isso!

Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede

APOIA A CULTURA
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Presidente da União das Freguesias de Cantanhede e 

Pocariça

É com profunda alegria que testemunhamos a realização do FOLK Cantanhede 

depois de dois anos em que estivemos privados da concretização desta iniciativa 

extraordinária. A paz entre os povos e a fraternidade manifestada pela preservação da 

identidade das gentes, são os baluartes desta organização que se concretiza de forma 

elevada. Estes objetivos basilares  assumem  este ano uma expressão e dimensão 

redobradas, porque nos encontramos num cenário pós-covid em que o reencontro e as 

vivências comunitárias se revelam essenciais na vida das comunidades e também pelo 

cenário de guerra mundial que assola a nossa orbe.
Bem haja, Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, pela vossa perseverança  

que se traduz na concretização da presente edição, na certeza de que será bem 

sucedida!

Nuno Caldeira

Presidente da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça 

presidente da Federação do Folclore Português

Volvidos dois angustiantes e paralisadores anos de pandemia, o movimento 

associativo volta a assumir novo fôlego e novo ânimo voltando aos palcos e às suas 

atividades culturais promotoras de tão valioso património como são as nossas 

tradições populares.

O querer e a força impulsionadora dos dirigentes e componentes do Grupo 

Folclórico Cancioneiro de Cantanhede personifica essa vontade dos folcloristas em 

retomar, de novo, tão nobre missão de salvaguarda e divulgação da nossa identidade 

cultural. Felicito, por isso, o grupo pela realização do seu FOLK Cantanhede - Semana 

Internacional de Folclore 2022 e pela determinação em dar continuidade na sua nobre 

missão cultural.

Os festivais de folclore constituem momentos não só de divulgação das tradições 

populares, mas constituem, igualmente, momentos de encontro, partilha, convívio e 

salutar confraternização entre folcloristas e membros de comunidades de todo o nosso 

país. Por isso, saúdo todos os folcloristas que tomam parte neste evento desejando que 

este possa ser um ponto de partida para muitos outros momentos de partilha entre 

todos.

Daniel Café 

Presidente da Federação do Folclore Português
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É com grande satisfação que a Turismo Centro de Portugal se associa a mais uma 

edição do FOLK Cantanhede. Os dois anos de ausência forçada demonstraram a 

importância que este evento já assume no panorama regional e nacional. É, sem 

dúvida, um festival distintivo, de grande qualidade e mobilizador de públicos variados – 

ingredientes que o tornam merecedor de todos os elogios. 

Para o Centro de Portugal, é essencial a realização de eventos que atraiam 

visitantes de todo o mundo, numa altura em que a atividade turística está de novo em 

fase de crescimento na região. Saúdo, pois, o município de Cantanhede pelo empenho 

que colocou no regresso do FOLK Cantanhede. E saúdo, em especial, o Grupo Folclórico 

Cancioneiro de Cantanhede, pelo cuidado que coloca em todas as suas realizações e 

por nunca ter deixado esmorecer esta ideia. A todos, desejo um excelente FOLK 

Cantanhede 2022!

Pedro Machado 
Presidente da Entidade Regional de Turismo 
do Centro de Portugal

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO

APOIADO POR
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Gala 
“Marquês de Marialva” 

cantanhede
22h00
JULHO
16

Centro 
da Cidade(Bancadas e cadeiras - 5€ )

Gala 

“Nª Srª D´Atocha” 

tocha22h00
JULHO
09

Largo da Vila

Gala 

“JAIME CORTESÃO”

AnÇÃ22h00
JULHO
10

Terreiro do Paço

Gala 

“Terra de ouro”

febres22h00
JULHO
15

Pavilhão multiusos
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PORTUGAL
GRUPO FOLcLÓRICO cancioneiro de cantanhede   

O  Grupo Folclórico Cancioneiro de 
Cantanhede, nasceu em 26 de 

Junho de 1983 e efectuou um aturado 
trabalho de pesquisa e recolha. 

O Grupo dança e traja reconstituições 
dos finais do século XIX, princípios do 
século XX, e tem uma tocata constituída 
por instrumentos tradicionais.

Com 39 anos de existência,  o 
Cancioneiro de Cantanhede, já participou 
em centenas de Festivais Nacionais e 
Internacionais, no país e divulgou as tradições 
da nossa região em Espanha, França, Alemanha, 
Inglaterra, Luxemburgo, Suiça, Bélgica, Itália, Hungria, 
Holanda, Polónia e ainda na nossa bonita ilha de S.Miguel 
nos Açores.

Nos anos 2018 e 2019 o Grupo desenvolveu um "Projecto Escolas" em dois 
estabelecimentos de ensino da cidade, com o objectivo de sensibilizar a juventude 
para a defesa do nosso património imaterial. Muitos destes jovens integram 
atualmente o Grupo.  

Com estes desafios e o de organizar todos os anos o Festival CIOFF® - FOLK 
Cantanhede - Semana Internacional de Folclore, demonstramos a vitalidade de 
uma Associação que se projecta no futuro.
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União das Freguesias 

de Cantanhede e Pocariça
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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Grupo de Arte Nativa 
Sepé Tiaraju - Espumoso

O grupo foi criado em 2000, com o objetivo 
de estabelecer uma comunicação 

transversal no seio da população, através da arte e 
da cultura, contribuindo assim para uma 

sociedade mais rica e pacífica, promovendo a 
formação pessoal e intercultural das crianças 
e jovens. 

Com o passar dos anos o Grupo 
cresceu e  com os jovens e adultos de 
toda a cidade,  ganharam grande 
notoriedade na divulgação da Música e 
da Dança Tradicional da Guiné Bissau a 

nível nacional e internacional. 

 

 
 

O  grupo nascido em julho de 2008, sob o 
apoio da Câmara Municipal de 

Rancagua, recolheu e divulga os diferentes 
costumes e tradições do seu país, apresentando-
os  de  uma forma mais estilizada. 

Desde a sua criação já participou em 
importantes festivais dentro e fora do país.  
Alejandro Cabezas Matus reconhecido 
músico nacional é  seu diretor geral.

Regiões como o Chiloe-sul do Chile, 
com danças como a cueca e o cielito. 
Huasos com as suas danças  campesinas e de 
rodeos. O norte do país com o seu caraterístico 
Carnaval e a expressão afro-boliviana das festas 
de Tirana e ainda o Rapa Nui tapati da zona insular 
mais tribal, são danças e tradições que o grupo preserva para as 
gerações vindouras.

chile
Ballet Folclorico  Municipal de Rancagua

guiné Bissau
GRUPO  CULTURAL “NETOS DE BANDIM”  
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Quer um conselho?... 

Bairro de S.José,1  3060-020 Ançã 

e-mail: jfanca@interacesso.pt 

Telefone 239 961 942 | Fax 239 961 944

Visite Ançã! 
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O  Grupo, membro do CIOFF, foi fundado 
em 1997 por Felisa Hurtado como 

Organização Não Governamental, composto 
por jovens dançarinos e músicos interessados 

em compilar, preservar e difundir o folclore e 
a cultura colombiana pelo mundo.

Reconhecido como uma representação 
digna do folclore colombiano, a partir de 
2004 começam as representações 
internacionais em diferentes países do 
mundo: Costa Rica, Brasil, Hungria, Peru, 
Estados Unidos, Coreia do Sul, Polónia, 

República Checa, Sérvia, Turquia, México e 
agora Portugal.

indonésia
GRUPO  “KRIDA BUDAYA”   

L iga Tari Mahasiswa “Krida Budaya” foi criada 
em 17 de fevereiro  1983 e é uma das 

inúmeras atividades extracurriculares estudantis na 
Universidade da Indonésia, que se concentra 
principalmente na preservação das danças 
tradicionais da Indonésia.Para todos os 
membros da Liga Tari Mahasiswa Universitas 
Indonésia “Krida Budaya”, a dança não é 
apenas balançar, mas é uma forma de 
comunicação cultural que permite que as 
pessoas entendam a própria cultura. Além 
disso, a dança é uma forma de compreender a 
diversidade da Indonésia. Através desta missão 
cultural que nos comprometemos a fazer uma vez 
a cada dois anos desde 1988, gostaríamos de 
transmitir ao mundo o que sabemos sobre a riqueza e a 
beleza da cultura indonésia.

colômbia
FUNDACION ARTISTICA DEL TUNDAMA “CUMOES” 
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União das Freguesias 

de Covões e camarneira
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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ALTERAR



junta de Freguesia de cadima
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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O  Rancho Regional " Os Esticadinhos" de 
Cantanhede foi fundado em 1935, por 

ocasião das festas da então Vila de Cantanhede, 
por um distinto e saudoso grupo de pessoas 
amigas da sua terra, visando a representação 
de uma vasta zona litoral do centro do país: a 
Região da Gândara e da Bairrada. 

As nossas danças são singularmente 
vivas e alegres, como as nossas gentes, cuja 
tradição assentava na agricultura então fértil 
e próspera e no fabrico de artísticas peças de 
ourivesaria, que eram levadas a todo o país. 

Os trajes que usamos eram os fatos 
domingueiros de meados do século passado. 

Grupo de Arte Nativa 
Sepé Tiaraju - Espumoso

Rancho regional “Os ESTICADINHOS” de cantanhede
PORTUGAL

P roveniente do Quénia, é um grupo com  
uma grande versatilidade para nos mostrar  

a cultura tradicional através de  artes visuais e 
cénicas com uma variedade de atividades e 

performances que deliciam os  amantes da 
arte de todas as idades e origens.

Pamoja tena band é um poderoso 
grupo vocal e de percussão ao qual juntam 
a dança e estão baseados em Nairobi 
eastlands.

Este Grupo é especializado em música 
africana, percussão e dança tradicional.

Consideram-se uma trupe cultural 
que viaja  no mundo para trabalhar em 

parques temáticos, hotéis, festivais e circos.

quénia
GRUPO “PAMOJA TENA KENYA” 
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Alfredo Dinis  telm. 967053981
Paulo Dinis  telm. 965898017 

paulodinis@imobipredios.pt

IMOBILIÁRIA

junta de Freguesia 

de cordinhã
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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Gala 

 “marquês de Marialva”

cantanhede22h00
JULHO
16

Venda de Bilhetes 
1 A 15 Julho
. intermarché - caixa central 
. União das Freguesias de Cantanhede e pocariça 
. espaço Folk
. Infante-Supermercado Amanhecer
. Paraíso da Moda Entrada 5€ 

junta de Freguesia 

de ourentã
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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programa geral

Sábado 09
10h00 – Cerimónia de Abertura do FOLK Cantanhede - Semana Internacional de 

Folclore 2022
10h30 – Recepção Oficial  C.M. Cantanhede
22h00 – Gala Internacional de Folclore “Nossa Senhora D'Atocha”
    - Largo da Vila  - Tocha
 México | Portugal- 1º Maio da Tocha | Burundi | Timor-Leste  
 Colômbia |Indonésia | Guiné-Bissau | Chile

10domingo
11h30 – Missa na Igreja Matriz de Cantanhede com a presença dos Grupos.
17h00 – GALAS DE FREGUESIA 
 Cantanhede/Pocariça – Lemede  – Guiné-Bissau |“Os Esticadinhos” | México
 Vilamar/Corticeiro Cima – Corticeiro Cima -Polónia |Duo Melissa | Timor-Leste
 Ourentã - Sete Fontes – Chile | R. F. Bairradinos | Indonésia
 
22h00 – Gala Internacional de Folclore Jaime Cortesão – Terreiro do Paço - Ançã
  Colômbia | Portugal - Grupo Típico de Ançã | Guiné-Bissau | Timor-Leste  
   México | Indonésia | Burundi | Polónia  

11segunda
19h15 – Freixial Internacional – México
22h00 – GALAS DE FREGUESIA 
 Cantanhede/Pocariça – S. José  –  Burundi | “Os Esticadinhos” | Colômbia
 Portunhos/Outil  - Pena – Guiné-Bissau| Bombarda | Chile
 Covões/Camarneira – Covões – Indonésia | Animação Local | Guiné Bissau
 Sepins/ Bolho – Bolho  – México | Animação Local | Polónia

11h00 – Plantação da árvore FOLK Cantanhede na Escola Carlos de Oliveira - Febres
19h15 – Freixial Internacional – Guiné-Bissau
22h00 – GALAS DE FREGUESIA 
 Cantanhede/Pocariça – Pocariça – Indonésia| “Os Esticadinhos” | Chile
 Murtede – Enxofães – Polónia | GRES “Amigos da Tijuca” | México
 S. Caetano – Burundi |  Animação Local | Colômbia 

12Terça
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quarta 13
19h00 – Inauguração do Espaço FOLK 
22h00 –  Músicas do Mundo – Oficina de dança com todos os Grupos

19h15 – Freixial Internacional – Colômbia
22h00 – GALAS DE FREGUESIA 
 Cordinhã – México | R. F. Lavradores | Burundi
 Sanguinheira  – Chile | G. F. da Sanguinheira | Guiné-Bissau
 Sepins/Bolho – Sepins – Burundi | Animação Local | Colômbia
ESPAÇO FOLK
21h30 – Cantemus (Coro Juvenil do Município de Cantanhede)           22h00 – Indonésia
22h30 – Orfeão Vox Caeli de Cantanhede     23h00 – Polónia    23h30 – Cinema na Eira

quinta 14

17h00 – Gala de Freguesia  Vilamar/Corticeiro de Cima - Vilamar  – Colômbia | 
Banda Dixie Gringos | Burundi                   

Culturas do Mundo no Centro de Portugal  
17h00 – Ancas – Guiné -Bissau |  Indonésia  | Polónia 
22h00 –  Arazede – R. F. Amores Perfeitos | Colômbia  | Burundi | Polónia

Domingo 17

22h00 – Gala Internacional de Folclore “Marquês de Marialva” - Cantanhede
 Abertura - Pequenas Vozes de Febres | Chile | Portugal-Cancioneiro de 

Cantanhede |  Indonésia  | Burundi |Portugal “Os Esticadinhos” |  Colômbia 
| Quénia | Timor-Leste | Guiné-Bissau |  Polónia | México  | Encerramento

16Sábado

19h15 – Freixial Internacional – Polónia
22h00 – Gala de Freguesia de Cadima - Polónia| G.T. Cadima | Guiné-Bissau
22h00 – Gala Internacional de Folclore “Terras de Ouro” - Pav.Multiusos de Febres 
 Pequenas Vozes |Guiné-Bissau | Rosas de Maio - Febres  | Colômbia 

Burundi | México | Cantarinhas da Fontinha | Indonésia | Chile 
ESPAÇO FOLK
21h30 – Chile
22h00 – Grupo  Rebustare /APPACDM         22h30 – Flow Motion (Escola de Dança de  

Fábio Ramos)

23h00 – Cinema na Eira                                  23h45 – Burundi

15Sexta
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junta de Freguesia 

murtede
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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O  grupo foi fundado em março de 1974. 
Desde então, seu objetivo fundamental 

tem sido preservar e difundir a dança tradicional 
mexicana para preservar as raízes da identidade 
nacional. Conta com uma grande participação 
de jovens e um amplo repertório de danças do 
México, com as quais divulga com orgulho a 
imagem cultural do Instituto Tecnológico de 
Celaya em todo o país e além fronteiras. Em 
2013, o BFITC é credenciado como grupo 
CIOFF, colaborador oficial da UNESCO. Esta 
acreditação reforçou o objetivo da empresa 
universitária em apurar ainda mais qualidade no 
seu trabalho cénico. Já representou o seu país em 
vários festivais nacionais e mundiais importantes, 
como França - Inglaterra - Turquia - Peru - Colômbia - 
Argentina Canadá - Guatemala - EUA.

México

Burundi

O  tambor sagrado da República do Burundi, você 
nunca o encontrará em outro lugar....

O grupo foi criado por Muganga Gentil com os 
melhores bateristas do Burundi. Integra a dança 

cultural e é reconhecido pelo Ministério da Cultura. 
Harakandi Ahmad, Hakizimana Hussein e Dushime 

David são os responsáveis do Grupo.

Participaram no World AFAIR Festival nos 
EUA Ohio 2014, no Carnaval Internacional da 
Nigéria em 2016 , no Festival Sauti za busara 
em Zanzibar na Tanzânia em 2017 e Festival 
de  Ihuriro no Palácio das Artes no Burundi 
em 2018

Estamos muito gratos por sermos 
Convidados para o Folk Cantanhede 2022 em 

Portugal . Vamos mostrar-lhe o nosso melhor 
como gostamos de fazer.

TWIN  ARTs  VISUAL   

Ballet Folclórico do Instituto Tecnológico de Celaya
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união de Freguesias 

de VILAMAR E CORTICEIRO 
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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VAGOS  - 234 427 335

UNIÃO de FreguesiaS 

de PORTUNHOS E OUTIL
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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O s Académicos Timorenses de Coimbra 
(ATC) é uma associação sem fins 

lucrativos, composta por estudantes timorenses.

Para além de se projetarem enquanto um 
corpo que tem como principais objetivos a 
integração académica dos seus membros e a 
defesa dos direitos humanos, a associação 
compromete-se também em promover os 
valores socioculturais timorenses.

E foi com base neste último objetivo 
que se formou em 2019 o grupo de dança 
folclórica da associação, focando-se em 
preservar a cultura tradicional no meio dos 
estudantes e de a levar para o exterior pelos 
próprios estudantes.

25

timor-leste
GRUPO FOLCLÓRICO DOS A T C

O  Grupo de danças e Cantares - INA é na 
região de Goleniowskiej  o grupo de maior 

prestígio, com uma escola de centenas de alunos, 
mais de 540 espectáculos e 64 internacionalizações. 

A vivacidade e alegria das danças polacas 
vão contagiar  o  público dos  diversos 
espetáculos.

A diretora técnica Ewa Lukaszewska 
considera que o trabalho de equipa, o 
envolvimento das famílias e o gosto pela 
preservação da cultura tradicional, são a 
razão do sucesso desta prestigiada instituição 
– INA. Bem-vindo ao FOLK Cantanhede.

Grupo folclórico - ina   
polónia
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Alexander Antunes
Director Comercial 
(+351) 966 420 317

junta de Freguesia 

dA SANGUINHEIRA
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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Email: marialvaxxi@marialvaxxi.pt

Fax 231 411 300

UNIÃO de FreguesiaS 

de SEPINS E BOLHO
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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apoiam o Folk Cantanhede 
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junta de Freguesia 

de S.CAETANO
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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junta de Freguesia 

de FEBRES
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022

32



UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE CANTANHEDE E POCARIÇA

19,00 h    Abertura do 
                   (Parque da Cidade)    
                   Tasquinhas e Bares
21,45 h    Músicas do Mundo 
                    Tocatas dos Grupos Internacionais
                  

 QUARTA  13 

 QUINTA  14 
19,00 h    
                  Tasquinhas e Bares  
21,30 h   Cantemus (Coro Juvenil de Cantanhede) 

22,00 h   INDONÉSIA

22,30 h   Orfeão Vox Caeli de Cantanhede

23,00 h   POLÓNIA

23,30 h   "CINEMA NA EIRA"
                   - curtas metragens

 SEXTA 15 
19,00 h   
                       (Parque da cidade) 

                   Tasquinhas e Bares   
21,30 h    CHILE

22,00 h    Grupo Rebustare ( APPACDM)
22,30 h    Flow Motion ( Escola Dança Fábio Ramos) 

23,00 h    "CINEMA NA EIRA"
                  - curtas metragens
                Burundi  SÁBADO  16 

12,00 h   
                    (Parque da cidade) 
                  Tasquinhas e Bares 
22,00 h   
                 "MARQUÊS DE MARIALVA" 
                   Praça Marquês Marialva 
                   Cantanhede

P
A
R
C
E
R
IA

E S P A Ç O

23,45 h

ENTRADA - 5 €   * 

 
* Adquira os seus bilhetes com antecedência 

nos lugares indicados - Pág. 19 
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geral@maquitudo.com                    www.maquitudo.comgeral@maquitudo.com www.maquitudo.com 

Sede:
Rua Principal, 83 - Castanheiro
3081 - 801 Figueira da Foz   Telf: 233 929 377
Filial:
Largo D.João Crisóstomo Amorim, 2
3060 - 130 Cantanhede Telf: 231 411 928

junta de Freguesia 

dA TOCHA
APOIA O FOLK CANTANHEDE 2022
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 Para os entusiastas de cinema que acham que as noites de calor não combinam 
com salas fechadas, no FOLK Cantanhede teremos um pequeno ciclo de cinema ao ar 
livre. 

Este projeto nasce da parceria com o FOLK ANCAS-Anadia e o CineClub Bairrada. 
Dentro da filosofia do FOLKCantanhede, pretende-se com o cinema trazer a 
contemporaneidade à “ruralidade”, vivendo o território rural como um espaço de 
futuro. A música, a dança, a etnografia, o folclore, as tradições, os rostos das pessoas, a 
memória coletiva, o património cultural e intangível, o ambiente e sustentabilidade são 
os temas que a Mostra de Cinema - CINEMA NA EIRA - pretende alcançar.

A possibilidade de projetar obras que ajudem a desvendar o que demais essencial 
caracteriza a cultura material e imaterial da Humanidade, que reflitam os profundos 
processos de transformação social que tem vindo a marcar os dois últimos séculos, que 
permitam o conhecimento e respeito pelas diversas culturas, o conhecimento da 
música, da dança, da etnografia, é um privilégio.

A ideia será trazer com o Cinema a cultura do mundo inteiro a um espaço 
confinado de uma “sala de cinema”, simbolicamente definida como “EIRA” - (do latim 
área — área, pedaço de terra) é um espaço plano com um chão duro, de dimensões 
variáveis, onde os cereais, eram malhados e peneirados, depois de colhidos, com vista a 
separar a palha e outros detritos dos grãos de cereais. 

CINEMA NA EIRA
Mostra de Cinema do FOLK CANTANHEDE

14 e 15 de julho - Espaço Folk



ORGANIZAÇÃO: GRUPO FOLCLÓRICO CANCIONEIRO DE CANTANHEDE

FICHA TÉCNICA 

Presidente | Direcção de Imagem e 
Marketing 
– Paulo Marques

Direcção de Relações Internacionais 
– Carlos Maltez

Direcção Financeira/ Publicidade 
– Francisco Lourenço

Direcção de Logística 
–  Isidro Gomes, Manuel Miranda, 
    Renato Tavares

Direcção de Voluntariado
– Ricardo Marques, Ana Jerónimo

Direcção de Secretariado
– Carlos Maltez, Joana Estarreja

Direcção de Espectáculos 
– Paulo Marques, Emanuel Tavares

Direcção do Espaço Folk  
– Mário Rodrigues, Carlos Gaspar

Coordenadores de Alimentação / 
Alojamento 
– Emanuel Tavares, Rui Cadima

Enfermagem
– Catarina Gomes

Design e paginação
– Pedro Fernando

COLABORADORES

Elementos no activo do G. F. Ÿ
Cancioneiro  de Cantanhede

Antigos componentes do G. F. Ÿ
Cancioneiro de Cantanhede

Grupo de Escuteiros de Cantanhede Ÿ

Voluntariado do Folk Cantanhede e da Ÿ
CMC 

Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria           Ÿ
(Escola Carlos de Oliveira - Febres)

M Som – Miguel MoleiroŸ

Guarda Nacional Republicana de Ÿ
Cantanhede

Bombeiros Voluntários de CantanhedeŸ

Sociedade Columbófila Cantanhedense Ÿ
(Secção de Columbofilia)

APPACDM – Quinta da Fonte Quente – Ÿ
Tocha

Febauto – FebresŸ

Santa Casa da Misericórdia de Ÿ
Cantanhede

Pequenas Vozes de FebresŸ

38



39



40


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

