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O Festival de Guitarra de Castelo Branco realiza em 2021 a sua 9.ª edição, prosseguindo 
um caminho de celebração da guitarra junto dos públicos, através de uma programação 
diversificada e criteriosa. 
Como é paradigmático desde a sua génese, a programação é realizada com base num 
vector fundamental: o cruzamento entre a excelência musical nacional e internacional,        
e as acções de desenvolvimento formativo. Assim, será possível assistir a concertos 
de grande impacto, como são os exemplos dos recitais de Margarita Escarpa, Ana Sofia 
Sequeira ou do Duo Arsis, mas que não se esgotam no momento da apresentação em si 
mesmo, preferindo antes multiplicar-se através de formações, workshops e masterclasses 
junto de jovens de diversos graus de desenvolvimento artístico. Desta forma, o Festival 
não se limita a uma relação unívoca entre intérpretes e público, apostando na criação de 
múltiplas ligações e horizontes entre artistas, jovens músicos, públicos e comunidade 
escolar do ensino artístico proveniente de todo o país. Fomenta-se assim a vida artística, 
numa acepção mais rica, integrada e produtiva do que a simples apresentação de espectá-
culos, contribuindo para o impressionante movimento cultural da cidade, no qual temos    
o privilégio de participar. 
Através da organização do Conservatório Regional de Castelo Branco, do apoio essencial 
da Câmara Municipal de Castelo Branco e da Junta de Freguesia de Castelo Branco 
– entre outros –, o Festival G´21 orienta para a nossa cidade os olhares dos amantes             
da guitarra um pouco por todo o país. 

Bem-vindos!

CURSOS

_DESTINATÁRIOS

Estudantes a partir do 3.º grau.  

_LOCAL

Conservatório Regional de Castelo Branco (CRCB)

_INFORMAÇÃO GERAL

1. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, respeitando o limite de onze execu-
tantes no curso de Margarita Escarpa, e de nove no de Ana Sofia Sequeira. 

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 formu-
lário 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. 

_HORÁRIOS 

Cada inscrito como executante tem direito a uma aula no curso de Margarita Escarpa e a 
duas no de Ana Sofia Sequeira. 

MARGARITA ESCARPA: 12 de Junho, com o horário 9h30-13h e 14h30-17h30 
             e 13 de Junho das 9h30 às 13h.
ANA SOFIA SEQUEIRA:  19 e 20 de Junho, com o horário 9h30-13h e 14h30-17h30.

_PREÇOS 

CADA UM DOS MASTERCLASSES: 
Aluno do CRCB - €35  |  Externo - €70  | Aluno de entidade parceira* - €55 | Ouvinte - €15

* Entidades parceiras: ESART e EPABI

As inscrições efectuam-se online, a partir de 31 de Maio em conservatoriocb.pt

_PRAZOS 

Categoria de EXECUTANTE:
MARGARITA ESCARPA: 7 de Junho
ANA SOFIA SEQUEIRA: 13 de Junho

Categoria de OUVINTE: até dois dias antes do início do respectivo curso.

_PAGAMENTO

Os dados para pagamento serão fornecidos aquando da confirmação da inscrição e o 
recibo de pagamento será entregue durante o curso.

* O FGCB não adopta o novo acordo ortográfico.



16 JUN 2021 > 18h30 
MUSEU FRANCISCO 
TAVARES PROENÇA JR.\\ 
ENTRADA LIVRE

_Recital
CLASSE DE GUITARRA DO CRCB
Na génese da criação do Festival de Guitarra de Castelo Branco está a formação e o 
enriquecimentos dos alunos da Classe de Guitarra. É para eles, principalmente, que este 
festival se destina. Assim sendo, desde a primeira edição o Concerto de Alunos é um dos 
momentos altos do evento, onde os jovens guitarristas apresentam de forma entusiástica 
o trabalho realizado ao longo do ano lectivo, a solo ou em pequenos grupos, contribuindo 
assim para a divulgação da Guitarra enquanto instrumento solista.

12 JUN 2021 > 18h00 
MUSEU FRANCISCO 
TAVARES PROENÇA JR.
\\ ENTRADA: 6 GUITARRAS

_Concerto
DUO ARSIS
O Duo Arsis é um dueto de guitarras fundado em Dezembro de 2016. É composto por 
Nuno Jesus e João Robim, que começaram o projecto na Universidade de Évora. Ambos 
arrecadaram vários prémios em competições nacionais e internacionais, a título individual, 
e decidiram, inicialmente, abordar o repertório notoriamente mais virtuosístico para duas 
guitarras, como por exemplo, as obras de Joaquín Rodrigo e Johann Sebastian Bach.
Um dos objetivos do grupo passa pela exploração de obras menos tocadas do repertório, 
e foram já apresentadas nesse âmbito composições de Oskar Sigmund, Johann Kaspar 
Mertz e Tiago Quintas (estreia absoluta). 
Das várias apresentações, destaca-se a do 2º Concurso Internacional de Música de Câmara 
com Guitarra, em Braga, tendo sido elogiado por músicos de renome internacional como 
Tilman Hoppstock, Fabio Zanon e Gary Ryan.
Em 2019, o duo começou a tocar em guitarras de 8 cordas, apelidadas de Brahms guitars, 
o que permitiu a transcrição de obras celebradas do repertório do piano. Em 2020, 
iniciaram as gravações de um novo repertório, inédito no meio guitarrístico, incluindo 
obras de J. S. Bach, D. Shostakovich, F. Chopin, C. Debussy e R. Schumann.

11 JUN 2021 > 18h00 
CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE CASTELO BRANCO
\\ ENTRADA LIVRE

_Conferência
A GUITARRA DE 8 CORDAS pelo Duo Arsis
Depois de um premiado percurso com a guitarra tradicional de seis cordas, dois músicos 
decidiram aventurar-se com um instrumento diferente, que abriu as portas para um novo 
mundo de possibilidades performativas e de expressão.

O que é uma Brahms guitar? Quantas cordas tem? 
Em que é que pode ajudar os guitarristas? 

Estas são algumas das questões que Nuno Jesus e João Robim, do Duo Arsis, vão abordar 
e esclarecer numa pequena conferência dirigida a todos os guitarristas com ambição de 
fazer música melhor.

18 JUN 2021 > 20h30 
CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE CASTELO BRANCO
\\ ENTRADA: 6 GUITARRAS

_Concerto
ANA SOFIA SEQUEIRA
Realizou os estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa, na Juventude Musical 
Portuguesa e na Academia de Amadores de Música de Lisboa onde trabalhou com Carlos 
Gutkin, António Jorge Gonçalves e Piñero Nagy. Com Piñero Nagy completou a Licencia-
tura e Mestrado em Guitarra na Escola Superior de Música de Lisboa. Estudou na Hochs-
chule für Musik und Theather de Hamburgo e trabalhou ainda com Alberto Ponce, Hopkin-
son Smith e David Russell, entre outros.
Em 1992 foi finalista no Concurso da Juventude Musical Portuguesa e em 1995 foi vence-
dora do 1º Prémio no 4º Festival Internacional de Guitarra de Zarautz, Espanha. Realizou 
recitais a solo ou integrada em diversas formações em Portugal, Espanha, Alemanha, 
Bélgica e Luxemburgo.  Colaborou com a Companhia de Teatro da Cornucópia, na peça As 
Bodas de Fígaro e é docente na Academia de Música de Santa Cecília e na Academia de 
Amadores de Música.

11 JUN 2021 > 20h30 
CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÂNEA
\\ ENTRADA: 6 GUITARRAS

_Concerto
MARGARITA ESCARPA
BEN RITMATO
A guitarra tem sido tradicionalmente relacionada com a dança e com a voz. O programa 
deste concerto está especialmente ligado à primeira, podendo considerar-se uma exalta-
ção do ritmo. As obras apresentadas vão de autores do século XIX, como Sor ou Falla, a 
autores mais contemporâneos, como Castilla-Avila e Dyens, onde o ritmo desempenha um 
papel essencial.

Margarita Escarpa é detentora de diversos prémios, entre eles o Solo Guitar Competition 
organizado pela Guitar Foundation of America. A combinação destes prémios com o seu 
talento têm-na levado a participar em quase todos os festivais de renome na Europa, Ásia 
e América.
Como solista tem gravado para a RTVE, Naxos, Ópera Tres e GHA Records, entre outros. 
Margarita Escarpa é professora no Conservatório Superior de Música de Vigo e apresen-
ta-se no Festival de Guitarra de Castelo Branco pela segunda vez, no qual fará a estreia 
absoluta de uma obra de Agustín Castilla-Avila que lhe é dedicada.


