10h00 | Comunidade escolar | Gratuito |

OFICINA DO TERRITÓRIO
As Oficinas do Território “solo: tesouros aos
nossos pés” pretendem dar a conhecer à
comunidade escolar e aos jovens todos os
recursos que o território tem para nos dar e de
que maneira os devemos preservar.
De forma divertida e sempre pedagógica
pretendemos através das atividades ensinar e
sensibilizar sobre questões relacionadas com os
solos, a floresta, a biologia, a geologia e o
ambiente em geral.

.
.

FESTAS E ROMARIAS
Santo Antão | Parada
1 de Setembro
Santo Antão da Barca
.

.
.
.
.

Gebelim
8 e 9 de Setembro
São Bernardino de Sena
.
.

CULTURAL‘

AGENDA

Ter.| 2 Out. e Qui.| 25 Out. | CIT – Sambade

SETEMBRO|OUTUBRO

18

.

Orientação | CIT e Setor do Ambiente CMAF
Concepção | CMIA Vila do Conde

Qua.| 10 Out. | CCA
Público em Geral | Gratuito

SMARTATHON'18

Smart Regions Semana Europeia
das Cidades e Regiões
Às cidades colocam-se desafios, nomeadamente
globais, que apelam para soluções inteligentes,
inovadoras, integradas, orientadas para um novo
paradigma urbano, sustentável e centradas nos
cidadãos.
É neste contexto que se realiza o
SMARTATHON'18, aberto à participação de todos,
para a co-criação de ideias, iniciativas e propostas
em resposta a alguns desafios que interpelam as
cidades inteligentes: clima, energia, dados,
habitação, espaço urbano, água, resíduos,
mobilidade, trabalho, pessoas e comunidades.

CCA

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues

Qui.| 11 Out. e Sex.| 12 Out. | CCA
Público em Geral

RISCARTE OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS

Ficha Técnica

A oficina pretende desenvolver a perceção e
sensibilidade estética dos alunos e
participantes na visita guiada à exposição XX
Artistas na Casa, inserida na XX Bienal
Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
Está ainda prevista a realização de registos
através da exploração de técnicas de desenho e
pintura.

Coordenação | Ana Duque

10h00 às 12h30 * 14h00 às 17h00 * 18.00h às 19.30h

Qua.| 10 Out. | CCA
09h00 às 18h00 | Público em Geral | Gratuito

EXPOSIÇÃO
“PRESÉPIOS: OUTRO OLHAR”
A Casa da Cultura Mestre Rodrigues apresenta a
Exposição intitulada “Presépios: outro olhar”. O
conceito desta iniciativa baseia-se na firme
convicção de que abordar a tradição e a
festividade do nascimento permite ligar a criança
ao ser maduro a que chamamos Humanidade.
Esta mostra é composta por Presépios
Portugueses permitindo ao visitante encontrar o
sagrado, enquanto sonho, e o mistério da
natividade..

Edição | CCA - CM Alfândega da Fé
Periodicidade | Bimensal (Julho, Agosto)
Impressão | CCA
Tiragem | 1.000 exemplares
Projeto Gráfico | Luís Rocha
Distribuição | Gratuita
Contactos Úteis
Câmara Municipal Alf. Fé
279 468 120
Casa da Cultura (CCA)

Posto de Turismo

279 460 020

279 462 739

cca.geral@gmail.com

turismo.alfandegafe@gmail.com

Sáb.|27 Out. | Gouveia
09h00 | Público em Geral | 2,5€

www.facebook.com/cca.alfandegadafe

As informações constantes da Agenda Cultural e de Lazer são da responsabilidade das
respetivas entidades organizadoras.
AIFÂNDEGA DA

Município de

FE
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MESTRE

JOSE

Concepção e Orientação:
Rosa Ramos (artistas plástica)
Ágata Rodrigues (agente cultural)

.

RODRIGUES

TRILHO DAS CAPELAS

PERCURSO PEDESTRE
Este trilho sinalizado tem início na aldeia de
Gouveia, podendo apreciar o cruzeiro
oitocentista em granito e a igreja barroca e
rocócó, construída em 1725. Prosseguindo por
um caminho rural chega-se ao núcleo rural do
Sendim da Serra, ai os pedestrianistas têm a
oportunidade de ver a igreja matriz, onde podem
apreciar as obras de Bento Coelho de Silveira,
pintor régio do séc. XVII. Nas traseiras da Capela
de Santa Eufémia, podem visitar a Necrópole
medieval de sepulturas. Chegando à Capela de
N.ª Sr.ª de Jerusalém, exemplar de arquitetura
neoclássica, visitam o interior onde se encontra

um conjunto de frescos datados dos finais
do séc. XVII início do séc. XVIII e as restantes
pinturas executadas a seco.

i

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues
Alfândega da Fé
Preço | 2,5€ p/pax
turismo.alfandegafe@gmail.com
279 460 020
915 202 999
Ponto de encontro CCA | 09h00

Tipo | Linear
Âmbito | Paisagístico, Cultural
Grau de diﬁculdade | Moderado/Diﬁcil
Distância | 9km

Sáb|11 Ago. a Dom|14 Out. | CCA
09h00 às 18h00 | Público em Geral | Gratuito

XX ARTISTAS NA CASA
Curadoria Polo da Bienal de Cerveira em
Alfândega da Fé
A exposição - XX Artistas na Casa, inserida na XX
Bienal Internacional de Arte de Cerveira com
curadoria de Ágata Rodrigues, filha do Mestre
José Rodrigues e Ana Duque, responsável pela
área da cultura no Município de Alfândega da Fé
abriu ao público a 11 de Agosto.

“XX Artistas na Casa” resultado da sinergia
criada entre o desenho, a pintura, a fotografia,
serigrafia e a escultura, em aço inoxidável,
cerâmica e bronze, reúne na Casa do Mestre uma
vintena de consagrados artistas como: Acácio de
Carvalho, Artur Moreira, Cabral Pinto, Ção
Pestana, Cristina Valadas, Deolinda Pinto
Rodrigues, Fernanda Araújo, Graça Martins,
Henrique Silva, Isabel Cabral, Isabel De Sá, José
Emídio, M. Sousa Pereira, Margarida Leão,
Roberto Merino, Rodrigo Cabral, Rosa Ramos,
Rui Anahory, Susana Bravo e Zulmiro de
Carvalho.

Sáb|1 Set. a Dom|30 Set. | Stº Antão da Barca

Sex,| 7 Set. | Auditório CCA

Sex,| 21 Set. | Biblioteca Municipal

Público em Geral | Gratuito

18h00 | Público em Geral | Gratuito

EXPOSIÇÃO “CRISTOS”

CONFERÊNCIA JOSÉ RODRIGUES
O DESAFIO DA DESOBEDIÊNCIA

Formação | 14h00 | Apresentação livro |17h30
A (NOVA) LEI DE ACESSO AOS
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
de Sérgio Pratas

de Manuela Taxa

Esta Exposição nasce do desafio, da ousadia, da
vontade de dar vida a Esse Ser Supremo,
Divindade que é caminho e luz da pessoa humana.
No encontro entre a artista e a obra, que irrompe
do traço e da cor, busco a harmonia, a serenidade,
a paz, o sofrimento, o perdão, a bondade, a
sublimação que me inspira a ir na direção dos que
O contemplam e que procuram resposta às suas
súplicas.
Sentimentos profundos, fé, diálogo o que cada um
poderá aperceber ao olhar na tela os rostos,
Jesus representado na cruz e tentar perseguir
nos Seus ensinamentos a veracidade da Sua
palavra.

Quar.|05 Set. | Seg.|05 Nov. | CIT

10h00 | Público em Geral | Gratuito

“SOLO: TESOUROS AOS NOSSOS PÉS”

11 AGOSTO \ 14 DE OUTUBRO 2018
ALFÂNDEGA DA FÉ

Sex.| 07 Set. e Sex.| 14 Set. | L. S. Sebastião
21h30 | Público em Geral | Gratuito

FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

DIAS DO PATRIMÓNIO A NORTE
Um Evento de Celebração do Património a Norte,
promovido pela Direção Regional de Cultura do
Norte, em parceria com o município, e integrado
num projeto financiado pelo Programa
Operacional Regional Norte 2020, e que inclui, no
caso de Sambade, os dias de 28 e 29 de setembro.
O evento encerra um ciclo de oito fins de semana
de celebração do património, em oito locais
diferentes, e coincide com a semana das
Jornadas Europeias do Património.

Solo
EXPOSIÇÃO

Tesouro

14

28-29 DE SETEMBRO
Igreja Matriz de Sambade
Alfândega da Fé

aos nossos pés

7
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O Festival Sete Sóis Sete Luas, tem início a 7 de
Setembro com o grupo Circense “Triplette”, um
espetáculo totalmente novo que faz um tributo
emocionante e pouco habitual aos loucos anos do
circo, os anos 30 do século XX. De seguida sobem
ao palco o grupo “Estrelas 7 Sóis”, uma produção
original do Festival SSSL que conta com a
participação de 4 artistas provenientes das mais
diversas culturas musicais, Brasil, Grécia e
Portugal.
Terminamos mais uma edição do Festival dia 14,
com a atuação do grupo Santo Antão 7Sóis Band,
composto por 5 talentosos músicos da Ilha de
Santo Antão. Com um reportório que defende a
tradição musical das montanhas da ilha de Santo
Antão, uma das mais ricas de Cabo Verde, do
ponto de vista cultural.

setembro

Este livro vai permitir aos leitores identificar as
principais alterações introduzidas pela nova
LADA e de reagir/responder a pedidos concretos
de acesso aos arquivos e registos administrativos.
O principal objetivo do presente trabalho é, assim,
contribuir para uma melhor compreensão dessas
alterações e do regime agora em vigor. Pretendese criar uma base de estudo e reflexão que possa
ser utilizada pelos serviços da Administração e
por qualquer interessado.
A anteceder a apresentação do livro decorrerá
uma ação de formação, subordinada ao mesmo
tema, destinada aos trabalhadores do município.

Sex.|28 Set. e | Sáb.|29 Set. | Sambade

10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito
“Pare! Escute! Pense e imagine… O que é solo?
Já pensou em todas as suas riquezas,
fragilidades, histórias e potencialidades?
Apesar de ser precioso e de todos os seres vivos
dependerem dele para sobreviver, o solo é um
recurso de difícil conservação e raramente
conseguimos abranger todo o seu incrível
potencial…
A exposição convida a uma visita mágica ao
mundo dos solos e aos seus tesouros escondidos
e pretende dar a conhecer a toda a população
este recurso tão precioso… o SOLO.”
A exposição está patente no CIT, em Sambade, de
5 de Setembro a 5 de Novembro.

Afeiçoado ao “Ato de Criação como Ato de
Resistência” Deleuziano (Deleuze, 1987), esta
comunicação apresenta o artista José Rodrigues
sob uma perspetiva identitária a partir de dois
aspetos: o iconológico na sua relação com as
matérias primeiras e o de um conceito de ativismo
que alia vida e obra.
Este último aspeto que se expõe em José
Rodrigues como pertença a um grupo, cujo
ideário interage com uma desobediência civil
reveladora da desobediência ao cânone, marca as
possibilidades de uma figuração em que a relação
com o Sagrado e a iconologia Crística se manifestam como matriz de uma poética atemporal.

Sáb.| 29 Setembro | Stº Antão da Barca
08h30 | Público em Geral

MEGA CAMINHADA
FOTOGRÁFICA
O "O Caminhão – Lagos do Sabor – Food Fest"
para além de promover o turismo sustentável e
os Lagos do Sabor, terá também uma vertente
social. Por cada participante no Recorde Mundial
de Selfies, a organização irá fazer uma doação de
2,5 às Corporações de Bombeiros Voluntários
dos quatro Concelhos envolvidos.
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- Todos os participantes no Caminhão e que
façam pré-inscrição terão direito a seguro de
acidentes pessoais;
- Todos os participantes no Evento do Guiness e
que façam pré-inscrição terão direito a lanche
durante a manhã e almoço a meio do dia, para
além de transporte no início do dia e ao final;
- Os participantes nos passeios de jipe, btt e
grande rota pedestre terão direito também a
almoço;
- Os participantes terão uma senha no dia para
recolher o almoço no local indicado para o efeito.
Os participantes para o evento da tentativa de
Record Guiness, devem inscrever-se no Posto de
Turismo de Alfandega da Fé – 279 462 739 / 279
460 020 ou turismo.alfandegafe@gmail.com

