“Aconteceu no Cineteatro há 54 anos”

“SINHÁ EUFÉMEA”
NO CINETEATRO DE MANGUALDE
PEÇA TEATRAL FOI EXIBIDA A 19 DE MAIO DE 1965

No dia 19 de maio de 1965, Mangualde assistiu à peça “Sinhá Eufémea”, uma farsa brasileira
com Artur Semedo e Elvira Velez. A peça “Aconteceu no Cineteatro há 54 anos” e contava a
história de uma noiva que se transformou em homem nas vésperas do seu casamento, após
uma cirurgia de urgência.
Um elenco também composto por Pizani Burnay, Cremilda Gil, Alberto Vilar, Fernanda
Figueiredo, Pereira Saraiva, Alba Clington e Manuel Martins. “Ria como nunca riu na sua vida”,
lia-se no cartaz publicitário daquela altura como forma de convidar a população a ir ao
cineteatro.
SINOPSE
«Esta peça é a história duma noiva, que se transforma em homem nas vésperas do casamento,
depois de ser operada de urgência. Mas a mãi quer obrigar a filha a casar assim mesmo! A filha
que vira filho é Artur Semedo, a mãi egoista e sem fígados é a Elvira Velez.»

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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