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Após a celebração da 10º edição, em 2022, cujo balanço nos remete para mais de                
50 concertos, mais de 30 masterclasses e uma afluência de público na ordem dos milha-
res, eis-nos chegados ao XI Festival de Guitarra de Castelo Branco. O caminho escolhido 
para esta edição é o de regresso a uma programação criteriosa e diversificada, mantendo 
o cruzamento entre a excelência nacional e internacional e as acções de carácter formativo, 
concentrando os eventos programados num curto período de cinco dias.

Será também uma edição ibérica, já que os músicos são de origem portuguesa ou 
espanhola. Quaisquer palavras seriam injustamente escassas para descrever o brilhantismo 
e o grande nível artístico esperados em qualquer dos concertos: Desde o de Anabel 
Montesinos e o de Fernando Espi – ambos a solo, vindos de Espanha, e com programas 
desafiantes – até aos de Tiago Matias, com uma proposta de música e de instrumentos 
antigos, e do duo In.dia, que traz a palco, pela primeira vez neste festival, a guitarra portu-
guesa, em duo com a guitarra clássica.

Através da organização do Conservatório Regional de Castelo Branco, do apoio funda-
mental da Câmara Municipal de Castelo Branco e da Junta de Freguesia de Castelo 
Branco, tal como das parcerias com o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo 
Branco e com o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, o XI FGCB centra uma vez 
mais para a nossa cidade os olhares dos amantes da guitarra um pouco por todo o país.

Bem-vindos!

MASTERCLASSES

_DESTINATÁRIOS

Estudantes a partir do 3.º grau.  

_DATAS E LOCAIS

Masterclass de Anabel Montesinos
23 de Fevereiro, no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco
Masterclass de Fernando Espi
25 e 26 de Fevereiro, no Conservatório Regional de Castelo Branco

_INFORMAÇÃO GERAL

1. As vagas para executantes são preenchidas por ordem de inscrição, respeitando o limite 
de cinco para a masterclass de Anabel Montesinos e de onze para a de Fernando Espi.
2. Os candidatos (executantes ou ouvintes) deverão preencher o formulário de inscrição 
online e aguardar confirmação. Com a confirmação serão enviados também os dados para 
pagamento, o qual deverá ser efectuado para que a inscrição seja validada. O recibo 
relativo ao pagamento será entregue durante o curso.
3. Cada participante executante em cada masterclass tem direito a uma aula podendo, 
naturalmente, assistir às restantes aulas da respectiva masteclass.
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.

_PRAZO DE INSCRIÇÃO 

16 de Fevereiro, exclusivamente online, em conservatoriocb.pt

_HORÁRIOS 

Masterclass de Anabel Montesinos
Quinta, dia 23

9h20 | Recepção aos participantes
9h30 - 12h30 e 14h30 - 16h30 | Masterclass
16h30 – Encerramento e entrega de diplomas

Masterclass de Fernando Espi
Sábado, dia 25

9h20 - Recepção aos participantes
9h30 - 12h30 e 14h30 - 17h30 | Masterclass

Domingo, dia 26
9h30 - 12h30 | masterclass
12h30 | Encerramento e entrega de diplomas

_PREÇO

EXECUTANTE: Aluno do CRCB - €45 | Externo - €65 | Aluno de entidade parceira* - €55
OUVINTE: €25
* Entidades parceiras: Esart e Epabi

_PAGAMENTO

Os dados para pagamento serão fornecidos aquando da confirmação da inscrição, o qual 
deverá ser efectuado para que a inscrição seja validada. O recibo relativo ao pagamento 
será entregue durante o curso.

* O FGCB não adopta o novo acordo ortográfico.



26 FEV 2023 > 18h00 
MUSEU FRANCISCO 
TAVARES PROENÇA JR.
\\ ENTRADA: 6 GUITARRAS
3 GUITARRAS até aos 12 anos 

_Concerto
IN.DIA Hugo Gamboias e Diogo Passos
Hugo Gamboias (guitarra portuguesa) e Diogo Passos (guitarra clássica) partilham a 
vontade de deixar um contributo na história da guitarra portuguesa, instrumento que ao 
longo da história se tem afirmado como a voz de um país. Depois de anos a tocar em 
conjunto o estilo que os uniu, o fado de Coimbra, em 2019, a convite do 10th Calcutta 
International Classical Guitar Festival, Hugo e Diogo começam a trabalhar num reportório 
de peças tradicionais a par com temas originais. A digressão na India serve de inspiração 
a um espectáculo baseado em temas originais e arranjos até agora inéditos a par da 
edição de um trabalho discográfico.
Inspirados pelas sábias palavras do eterno mestre Carlos Paredes “A música que faço é 
um produto das circunstâncias imediatas do tempo em que eu vivo”, Hugo Gamboias e 
Diogo Passos pretendem expandir o leque de possibilidades para Guitarra Portuguesa e 
Guitarra Clássica sem dogmas ou chavões, procurando criar música que reflita a sua 
mundividência e o seu tempo, todavia sem esquecer as suas raízes e o elo de ligação 
singular a Coimbra. 

25 FEV 2023 > 18h00 
MUSEU FRANCISCO 
TAVARES PROENÇA JR.
\\ ENTRADA: 6 GUITARRAS
3 GUITARRAS até aos 12 anos 

_Concerto
TIAGO MATIAS tiorba e guitarra barroca
FANTASIA COM CIFRAS DE VIOLA
Relegado a uma mera nota de rodapé em algumas histórias da música, o repertório para 
viola (guitarra barroca) foi de longe o tipo de música instrumental mais disseminado em 
boa parte da Europa e Américas durante os séculos XVII e XVIII. Um dos três exemplares 
conhecidos de obras para guitarra barroca em Portugal – Cifras de Viola, recolhidas por 
Joseph Carneiro Tavares Lamecense – faz parte do códice Manuscrito Musical 97 (M.M. 97), 
na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. O repertório provém, na sua maior parte 
de fontes portuguesas, mas também de outras fontes europeias.
O programa a apresentar coloca em diálogo o repertório do M.M. 97 com o repertório 
europeu contemporâneo do manuscrito, em particular com a música de Itália, França e 
Espanha. Alguns dos géneros presentes no Cifras de Viola como a Fantasia e a Capona, 
entre outros, dialogam com as obras instrumentais mais comuns na Europa nos séculos 
XVII e XVIII, com as quais estão relacionados. Assim, em paralelo com o repertório do 
Cifras de Viola, são apresentadas obras de Girolamo Kapsberger, Francesco Corbetta, 
Francisco Guerau, Robert de Visée, Gaspar Sanz e Santiago de Murcia.

22 FEV 2023 > 21h30 
CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÂNEA
\\ ENTRADA: 6 EUROS / 3 EUROS até aos 12 anos 

_Concerto
ANABEL MONTESINOS
Anabel Montesinos é uma figura de destaque no panorama da guitarra a nível mundial e é 
a mais jovem vencedora, aos 17 anos, do prestigiado Concurso Internacional de Guitarra 
Francisco Tárrega, Espanha. Para além deste, obteve inúmeros primeiros prémios 
noutros concursos de renome, como por exemplo, Michele Pittaluga (Itália); Julián Arcas 
(Espanha) e Raifeisenwettbewerb (Áustriaa).
Anabel Montesinos tem dado concertos por todo o mundo, tendo tocado no Carnegie Hall 
em 2011. Apresentou-se com diversas orquestras, entre elas a Filarmónica de Turim-   
-Itália, a Filarmónica de Havana-Cuba e a Filarmónica de Moscovo-Rússia.
Anabel Montesinos gravou para a editora Naxos, e o seu primeiro CD foi escolhido como 
parte do programa musical para voos intercontinentais da British Airways. Os seus álbuns 
são elogiados pela imprensa internacional, destacando a beleza, a frescura e o virtuosis-
mo das suas interpretações. Partilhou o palco com Paco de Lucía, apresentando "o outro 
lado da música espanhola" com um sucesso estrondoso. Além do seu programa clássico 
que vai desde o Renascimento até aos dias actuais, interpretou também obras populares 
em diversas ocasiões, como música das bandas The Beatles e Queen adaptadas para 
guitarra.

Anabel é artista Savarez e toca com cordas Cantiga Alliance Premium e a sua guitarra, 
Jasmine, foi construída em 2018 pelo luthier Steve Connor.

24 FEV 2023 > 21h30 
CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÂNEA
\\ ENTRADA: 6 EUROS / 3 EUROS até aos 12 anos 

_Concerto
FERNANDO ESPI
A brilhante carreira de Fernando Espí baseia-se numa sensibilidade musical inata unida a 
uma sólida formação técnica. A imprensa especializada descreve-o como "um dos melhores 
guitarristas espanhóis do momento" (Rhythm) e coloca-o "entre os mais brilhantes intérpre-
tes atuais das seis cordas" (Scherzo). Lecciona no Conservatório de Música "Manuel 
Massotti" em Murcia, possui um diploma profissional na especialidade de música antiga com 
instrumentos de cordas dedilhadas e é licenciado em História e Ciências da Música.
Foi premiado em concursos internacionais de reconhecido prestígio, entre os quais o 
Concurso Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, Concurso Internacional de Guitar-
ra José Tomás e Concurso Internacional de Guitarra Luys Milán.
A sua carreira de concertista levou-o a viajar por toda a geografia espanhola atuando 
como solista em importantes festivais e salas de prestígio como o Auditório Nacional de 
Madrid ou o Palau de la Música, em Bracelona. Nas suas tournées internacionais, já visitou 
mais de trinta países da Europa, América, Ásia e Norte de África. 
Fernando Espí toca com cordas Royal Classics.


