
 

 

 
‘Aconteceu no Cineteatro há 52 anos’ 

MANGUALDE RECEBEU O CÉLEBRE  

«CANTINFLAS» EM «O ANALFABETO» 
FILME FOI EXIBIDO A 15 E 16 DE OUTUBRO DE 1966 

 
O célebre Cantinflas, em “O Analfabeto”, esteve em dose tripla no Cineteatro de Mangualde! A proeza 

“Aconteceu no Cineteatro há 52 anos”, com uma soirée no dia 15 de outubro de 1966, e uma matinée e 

uma soirée no dia 16. Pela primeira vez, as crianças puderam assistir a um filme de Cantinflas nas matinées 

mangualdenses! 

 

Mario Moreno interpretou Cantinflas, o analfabeto “mais sisudo com a exuberância dos seus gestos e 

atitudes”, para quem “a mulher é como um livro em branco, que cada homem o escreve à sua maneira”! 

 

O filme contou ainda com as atuações de Lilia Prado e Angel Garaza, bem como com atuação especial de 

Sara Garcia. A realização ficou a cargo de Miguel M. Delgado e o filme foi produzido por Jacques Gelman. 

 

 

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 e 

espetáculos que aconteceram 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. 
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