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_DESTINATÁRIOS

Estudantes de guitarra a partir do 3.º grau

_LOCAL

Conservatório Regional de Castelo Branco (CRCB)

_INFORMAÇÃO GERAL

1. As vagas são preenchidas pela ordem de inscrição, com o máximo de 16 participantes 
executantes para a masterclass de Àlex Garrobé e o de 13 para a de Artur Caldeira.

2. Os candidatos a executantes deverão preencher o formulário de inscrição online, 
aguardar confirmação de inscrição e, posteriormente, proceder ao pagamento da mesma 
para que esta seja validada. 

3. Para os candidatos a ouvintes a inscrição só é efectiva aquando da recepção do 
formulário de inscrição online devidamente preenchido e do respectivo comprovativo de 
pagamento.

4. Os participantes terão direito a certificado com a menção do tipo de participação 
(executante ou ouvinte).

5. Aos desistentes não será reembolsado o valor pago pela inscrição.

6. Cada inscrito como executante tem direito a um mínimo de duas aulas.

CURSOS 

10, 11 e 12 FEV 2018
MASTERCLASS por Àlex Garrobé

_PROGRAMA

SÁBADO e DOMINGO, DIAS 10 e 11 | 9h30 › 12h30 e 14h00 › 19h00 
SEGUNDA-FEIRA, DIA 12 | 9h30 › 12h30 e 14h00 › 18h00 
                                          

16, 17 e 18 FEV 2018
MASTERCLASS por Artur Caldeira

_PROGRAMA

SEXTA-FEIRA, DIA 16 | 15h00 › 18h30 
SÁBADO, DIA 17 | 9h30 › 12h30 e 14h00 › 19h00 
DOMINGO, DIA 18 | 9h30 › 12h30 e 14h00 › 16h00 

_PREÇOS E PRAZO DE INSCRIÇÃO

Executante:   
Aluno do CRCB - 65 € * | 110 € **

Externo - 80 € * | 140 € **

Ouvinte: 25 € * | 30 € **

* Preço válido para inscrição num dos cursos.
** Preço válido para inscrição em ambos os cursos

Os preços apresentados são válidos para as inscrições efectuadas na categoria de 
executante até ao dia 3 de Fevereiro de 2018. Às inscrições recebidas entre 4 e 8 de 
Fevereiro é acrescido o valor de €20. A partir de 9 de Fevereiro não são recebidas 
inscrições nesta categoria.

Para a categoria de ouvinte podem ser recebidas inscrições até à véspera do respectivo 
curso.

A inscrição é efectuada online, a partir de 22 de Janeiro em: 
conservatoriocb.wordpress.com

_PAGAMENTO

O pagamento do curso deverá ser realizado:

- nos Serviços Administrativos do CRCB;
- por cheque — emitido em nome de "Conservatório Regional de Castelo Branco"
- por multibanco, através de transferência para o NIB 0035.0222.00043639330.94
- O comprovativo de pagamento deve ser enviado para o seguinte endereço:
  guitarfestival.cb@gmail.com
- O recibo de pagamento será entregue durante o curso.

_ALOJAMENTO 

A residencial Império do Rei fica a cerca de 100 metros do Conservatório. Os interessados 
em obter informações sobre as condições de alojamento nesta residencial devem 
manifestá-lo na ficha de inscrição. O pagamento é feito pelo próprio à residencial, podendo 
a organização proceder à reserva.

Império do Rei — Alojamento Local 
Rua dos Prazeres, 20
6000-209 Castelo Branco



O Festival de Guitarra de Castelo Branco apresenta-se na sua VI edição com o modelo 
habitual, incluindo em cartaz eventos nas vertentes concertística e formativa.
No primeiro dia de festival teremos a oportunidade de assistir a uma conferência por Rita 
Torres, compositora e investigadora. Nesse mesmo dia teremos o primeiro concerto do 
festival, dado por Àlex Garrobé, professor da Escola Superior de Música da Catalunha 
(Barcelona).
No dia seguinte, e retomando a prática de convidar estudantes de outras escolas, podere-
mos ouvir a classe de guitarra da Universidade de Évora, num concerto em que será 
apresentada música não apenas a solo, mas também em duo e em quarteto.
Para a semana seguinte, na Quinta-Feira, está agendado o concerto do guitarrista portu-
guês Artur Caldeira, que lecciona na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 
(Porto).
A classe de guitarra do Conservatório, promotor do festival, não poderia deixar de se fazer 
representar. Desta vez, com um grupo reduzido de alunos desta classe, a opção foi a de 
realizar um concerto com algumas obras para guitarra e orquestra. Neste concerto 
apresentam-se os alunos do curso secundário de guitarra do Conservatório com a orques-
tra sinfónica da sua escola, dirigida pelo professor Bruno Cândido.
A componente formativa está também presente no festival. Para além da referida conferên-
cia por Rita Torres, contamos também com dois masterclasses: o de Àlex Garrobé (10 a 12 
Fev.) e o de Artur Caldeira (16 a 18 Fev.), destinados a estudantes de guitarra dos níveis 
básico a superior.
O VI FGCB – G’18 conta com importantes parcerias não só para patrocínio e produção como 
para a realização dos vários eventos. Aqui há a destacar o patrocínio da Câmara Municipal 
de Castelo Branco, tal como o apoio do Museu Francisco Tavares Proença Jr. e do Cine-   
-Teatro Avenida.

Feitas as apresentações, desejamos a todos um bom G’18!

A direcção artística

10 FEV 2018 > 19h00 
CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE CASTELO BRANCO
\\ ENTRADA LIVRE

_Concerto 
CLASSE DE GUITARRA da Universidade de Évora
Orientada pelo Professor Dejan Ivanovich desde 2007, a Classe de Guitarras da Universi-
dade de Évora tem vindo a crescer nos últimos anos, revelando-se uma das classes mais 
promissoras de Portugal. A mesma conta com uma participação assídua nos mais impor-
tantes concursos, festivais e eventos ligados à guitarra e à música de câmara, tanto a nível 
nacional como internacional. A Classe de Guitarra da UÉ tem vindo a desenvolver um traba-
lho distintivo no sentido do desenvolvimento da técnica e da adaptação dos elementos 
musicais ao instrumento. Neste festival, a classe aqui representada pelos alunos João 
Robim (2º ano), Diogo João, José Carlos Pereira, Márcio Silva, Nuno Biltes e Nuno Jesus 
(3º ano), apresenta um variado programa a solo, contando ainda com dois grupos de 
câmara (Duo Arsis e Quarteto Adamastor).

9 FEV 2018 > 19h00 
CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE CASTELO BRANCO
\\ ENTRADA LIVRE

_Conferência 
“A TÉCNICA DE MULTIFÓNICOS NA GUITARRA” por Rita Torres
A técnica de multifónicos na guitarra dá origem a sons com timbres muito distintos daque-
les de sons produzidos através de técnicas convencionais, sendo neles mais fácil percep-
cionar várias notas. Esta técnica está a ser alvo de uma exaustiva e inovadora investigação 
científica, que ambiciona desenvolver e transformar a pesquisa do timbre na guitarra, bem 
como promovê-la e estabelecer a técnica de multifónicos como parte integral do vocabulá-
rio guitarrístico. Nesta sessão, a técnica será explicada detalhadamente no que respeita à 
acústica, psicoacústica, abordagem e execução. Serão também dados exemplos da sua 
utilização em composições musicais.

15 FEV 2018 > 21h30 
CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE CASTELO BRANCO
\\ ENTRADA: 5 GUITARRAS

_Recital 
ARTUR CALDEIRA
É licenciado em Guitarra Clássica e Mestre em Interpretação Artística pela Escola Superior de 
Música e das Artes do Espectáculo do Porto e na classe do Professor José Pina. Iniciou os seus 
estudos musicais no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, sob a orientação 
do mesmo Professor. Foi-lhe atribuído, recentemente, o Título de Especialista em Música.
Guitarrista premiado, apresentou-se a solo e com orquestra sob a direcção dos Maestros 
Meir Minsky, Ferreira Lobo, João Paulo Santos, Marc Tardue e Niel Thompson, gravando 
para a R.D.P. Realizou concertos de Música de Câmara com José Pina, Luís Meireles, Jed 
Barahal, Ensemble Vox Angelis (entre outros), apresentando nos seus programas algumas 
primeiras audições absolutas. Participou, como músico convidado, no filme “Fados”, do 
realizador espanhol Carlos Saura. No âmbito do Fado, trabalhou com alguns dos seus 
nomes mais conceituados. Com um repertório que abrange diversos idiomas musicais, 
incluindo o Jazz, tem-se apresentado em recitais em Portugal, Espanha, França, Itália, 
Alemanha, Dinamarca, Suíça, Hungria, Marrocos, Moçambique, África do Sul e Turquia.
É professor no Conservatório de Música do Porto desde 1992, leccionando também na 
ESMAE.

9 FEV 2018 > 21h30 
MUSEU FRANCISCO TAVARES
PROENÇA JR.
\\ ENTRADA: 5 GUITARRAS

_Recital 
ÀLEX GARROBÉ
É oriundo de uma família de forte tradição artística. Tem desenvolvido a sua carreira de 
concertista em mais de quarenta países, atuando em algumas das mais prestigiadas salas 
de concerto internacionais, incluindo o Concertgebouw de Amsterdão, o Auditório da Rádio 
France em Paris, o Palau de la Música Catalana em Barcelona ou o Auditório Lutowslasky 
em Varsóvia. Ganhou o primeiro prémio no concurso de guitarra da Fundação Guerrero e 
na competição Jovens Músicos de Espanha.
Em resultado do seu interesse pela criação moderna e pela música contemporânea Àlex 
Garrobé estabeleceu parcerias frequentes com muitos compositores e estreou várias 
obras. Entre as muitas colaborações como solista com orquestra estão as estreias de 
Concerto Mare Nostrum, de Salvador Brotons, …di un soffio d’aura, de Agustín Charles e 
Concierto de Petrer de Simone Iannarelli entre outros.
É doutorado em história da arte e musicología pela Universidat Autònoma de Barcelona e 
foi professor do Centro Superior de Música do País Basco (MUSIKENE) e do Colégio de 
Música Catalão (ESMUC), onde actualmente ocupa o cargo de professor de guitarra e 
música de câmara.

24 FEV 2018 > 21h30
CINE-TEATRO AVENIDA
\\ ENTRADA LIVRE

_Concerto 
ORQUESTRA SINFÓNICA E SOLISTAS
A orquestra sinfónica do Conservatório Regional de Castelo Branco formou-se no âmbito 
da disciplina de Classes de Conjunto dos cursos de música. É dirigida pelo professor Bruno 
Cândido e é formada pelos alunos dos níveis mais avançados do Conservatório. Tem-se 
apresentado com algumas das obras de referência do repertório sinfónico, procurando na 
sua prática um contexto de características profissionais.
Algumas das peças deste concerto fazem parte do repertório mais emblemático para 
guitarra e orquestra, de compositores como Antonio Vivaldi e Joaquin Rodrigo. Os solistas 
são os alunos do curso secundário de guitarra: André Nunes, Helena Dantas, Raquel 
Cabeças, Rita Roque e Sofia Martins.


