
 
 

‘Aconteceu no Cineteatro há 57 anos’ 

“DESFOLHANDO A MARGARIDA”: 
BRIGITTE BARDOT NUMA COMÉDIA  

PROVOCANTE E ARREBATADORA 
EXIBIDO EM MANGUALDE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 1960 

 
Considerada uma das mais sensacionais comédias francesas daquela época, ‘Desfolhando a Margarida’, 
‘Aconteceu no Cineteatro há 57 anos’, e é o filme destacado no mês de setembro. Considerado o maior êxito do 
ano em Lisboa, foi exibido em Mangualde a 18 de setembro de 1960. Picante, sensual e arrebatadora, Brigitte 
Bardot, a mais aliciante sereia daquele tempo protagonizou o filme. Uma nova deliciosa e provocante Brigitte, na 
comédia em que o nome do homem do Sputnik, Darry Cowl, é a garantia da melhor e mais alegre comédia francesa 
do ano.  
 
A campanha ‘Aconteceu no Cineteatro há…’ tem como objetivo relembrar os filmes exibidos no Cineteatro de 
Mangualde e é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde. 
 
 

RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR  
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas exibições no 
Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar aos mangualdenses que ao longo de 
várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias de espetáculo exibiram as suas melhores peças 
e os seus melhores atores, sendo aqui também projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade 
civil mangualdense para a importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o 
contacto com as fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o 
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo. 
 
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro de Mangualde, 
cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como intuito criar um maior 
dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde. 
 

Mangualde, 18 de setembro de 2017 
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