Presépios: outro olhar

Ter.| 23 Out. 2018 a Seg. 7 Jan. 2019 | CCA
09h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

EXPOSIÇÃO
“PRESÉPIOS: OUTRO OLHAR”

Curadoria | Ana Duque

A exposição “Presépios: outro olhar”, realizada
em parceria com o Museu da Olaria de Barcelos,
com a Fundação Mestre José Rodrigues, mas
também da generosidade de alguns
Alfandeguenses que cederam as suas colecções
particulares, convida-nos a preservar o espírito
de Natal.
Natal enquanto festa de luz, momento de
recolhimento e da Casa, na sua aceção mais
simbólica do presépio, de espaço de harmonia e
de partilha.

Qua.| 07 Nov.’18 a Qua. 02 Jan.’19 | Cit
10h00 às 17h00 | Público em Geral

DO NÉCTAR SE FAZ MEL
Desde tempos imemoriais que as propriedades
do mel são apreciadas e reconhecidas. Sabias
que o mel é fabricado pelas abelhas para se
alimentarem durante o inverno, a partir do
néctar recolhido das flores? Na realidade, este
produto é bem mais do que um doce ou uma
guloseima!
.

A exposição "Do néctar se faz mel" dá a
conhecer a origem, propriedades, aplicações do
mel, ou seja, todo o trabalho produzido pelas
abelhas e pelo apicultor.

.

Conceção | CM Mogadouro

Quin.| 08 Nov. e Sex. 09 Nov. | CCA

Sex.| 2 Nov. | CIT

AGENDA

CULTURAL‘
NOVEMBRO|DEZEMBRO

18

CCA

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues

OFICINA DO TERRITÓRIO
Casa da Cultura Mestre José Rodrigues

Solo

As Oficinas do Território 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.

Tesouro

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

EXPOSIÇÃO

aos nossos pés

Sáb.| 10 Nov. | Freguesia de Sambade

09h30 | Público em Geral | Inscrições

10h00 às 11h00 | Comunidade escolar | Gratuito

CONGRESSO | SEXUALIDARTE
PARA LÁ DO MARÃO
Evento de debate em torno da sexualidade,
juntando especialistas da área numa partilha de
informação sobre os afetos e a sexualidade
humana.
Neste congresso serão abordados temas como a
saúde sexual do indivíduo, a sexualidade na
terceira idade e a educação sexual nas escolas.
As vertentes clínica, social e comunitária serão o
foco de toda a intervenção.
Inscrições /Informações:
sexualidarte2018@gmail.com *

literatura tradicionais mantém uma réstia de
vitalidade. A encenação adopta uma abordagem
simbólica feita do maravilhoso e de mágico, em
marcações rápidas e precisas, sublinha a
música popular autêntica, que convém
singularmente ao texto, formando com ele um
todo harmonioso.

“SABER MÉDICO DO POVO”

Berta Nunes

MONTARIA AO JAVALI

“O Saber Médico do Povo” de Berta Nunes, é um
ensaio de antropologia médica, desenvolvido a
partir de um trabalho de campo realizado na
aldeia de Vales, no concelho de Alfândega da Fé.
Sendo a 1ª edição de 1997, há muitos anos que
este livro se encontrava esgotado, pelo que se
impunha esta 2ª edição, uma vez que, do ponto de
vista da ciência médica continuam válidos os
pressupostos da abordagem efetuada, o trabalho
de campo realizado constitui hoje uma importante
memória da comunidade de Vales e os mais
jovens desconheciam este livro, por não terem
acesso a ele.

Sáb.| 10 Nov. e Sáb.| 15 Dez. | B. M.
15h00 | Público em Geral | Gratuito |

CLUBE DE LEITORES DE ALF. DA FÉ
Dia 10 de Novembro: Debate sobre a obra “Os
meus amores” de Trindade Coelho. (Após a visita
à BM Trindade Coelho em Mogadouro para
comemorar o 1º aniversário do CLAF no dia 27
de outubro).
Dia 15 de Dezembro: Sessão de poesia sobre a
temática do natal.

Editados pela Lema d’Origem, uma editora com
sede no distrito e que se empenha na divulgação
dos autores desta região, a sua apresentação
breve integrou o programa do festival PAN-2018,
cuja realização portuguesa decorreu na aldeia
de Vilarelhos, no concelho de Alfândega da Fé.

Neste dia será ainda apresentado o livro do CIT
“Percorrer Sensações” fruto do projeto o “Olhar
do Pastor”.
Para este projeto colaboraram 42 pastores
pertencentes a todo o concelho, que abriram as
portas do seu mundo e que gentilmente
partilharam a sua maneira de estar e ser,
história e património que a cada um de nós
pertence.
Com o “Olhar do Pastor” demos voz aos
testemunhos dos pastores e às suas vivências,
dificuldades e ambições. Convivemos com a
paixão, o gosto, o entusiasmo, a desilusão e a
incerteza. Assimilamos a rudeza de um clima
que afirma as diferentes estações do ano por
vezes num mesmo dia. Conhecemos as
maneiras de trabalhar com a terra e de lidar com
os animais.
Programação:
14h30 | Público-alvo: Comunidade Escolar
“Contas nordestinas, o diabo veio ao enterro”

Qua.| 21 Nov. | CIT

Qua.| 14 Nov. | Auditório B. M.
17h00 | Público em Geral | Gratuito

14h30 | Público em Geral | Gratuito

LANÇAMENTO DE LIVROS

III ANIVERSÁRIO CIT |
APRESENTAÇÃO LIVRO CIT

.

No dia 21 de novembro, para celebrar o seu 3º
aniversário, o CIT - Centro de Interpretação do
Território, apresenta em estreia nacional o
espectáculo: “Contas Nordestinas, o Diabo veio
ao Enterro”, no âmbito do projeto O Teatro e as
Serras, vencedor do Orçamento Participativo de
Portugal.
As Contas Nordestinas são a adaptação ao palco,
pelo grupo de teatro Filandorra, de algumas
páginas de O Diabo veio ao enterro, de A.M. Pires
Cabral (1985) uma obra que retrata a vida do
Nordeste de Portugal, onde os valores da
ruralidade e muito em especial a linguagem e a

“APENAS MADRUGADA”

Francisco José Lopes

“Apenas Madrugada” é o quinto livro de poesia
do autor e, como se refere no prefácio, “a
poética de Francisco José Lopes é
indelevelmente marcada pela sua biografia,
pois poesia e existência são quase sinónimos
para alguém que escreve poemas e reflete
sobre o quotidiano (…)”.

916 713 411

Filandorra| Teatro do Nordeste
.

21h00 | Público-alvo: População em geral
Elegia ao Pastor destas Terras
Lançamento do livro “Percorrer Sensações”
.

21h30 | Público-alvo: População em geral
“Contas nordestinas, o diabo veio ao enterro”

Filandorra| Teatro do Nordeste

Dom.| 25 Nov.

Sex.| 07 Dez.’18 a Dom.| 06 Jan.’19| Alf.Fé

09h00 | Público em Geral

Público em Geral

Público em Geral

ALDEIA NATAL

FIM-DE-SEMANA NA MONTANHA

PASSEIO MICOLÓGICO

A Aldeia Natal é um conjunto de iniciativas
Natalícias na vila de Alfândega da Fé que irá
acontecer pelo 4º ano consecutivo, promovida
pelo CLDS-3G /Alfândega Em Rede/. O objetivo é
promover relações familiares e intergeracionais
saudáveis e experiências de enriquecimento
cultural, promovendo a inclusão social,
combatendo a solidão e o isolamento social.
Inspiradas pelo Espírito Natalício, as famílias
Alfandeguenses e as entidades locais participam
de alguma forma na decoração de Natal do
Jardim Municipal e promovem eventos lúdicos e
musicais, que vão desde 7 de dezembro a 6 de
janeiro, encerrando as festividades com o
Tradicional Cantar de Reis.

PERCURSO PEDESTRE

Vamos aos cogumelos?
Queremos dar a conhecer o potencial ecológico
dos cogumelos e a adopção de boas práticas na
sua colheita e consumo, ajudando a manter a
integridade do ecossistema. Iremos também
explorar as plantas aromáticas que
espontaneamente se desenvolvem na nossa
floresta.

Inscrições/Informações:
CCA: cca.geral@gmail.com * 279 460 020

Qua.| 28 Nov. | CCA | G. Manuel Cunha

Sáb.| 08 Dez. | CIT

10h00-12h30 | 14h00-17h00 | Públ. Geral | Gratuito

10h30

OFICINA DE ARTES
CASINHA DO MENINO JESUS

«VAMOS RELAXAR NA
MONTANHA»
YOGA PARA CRIANÇAS

Escolhe o material .... Escolhe a forma e a cor e
vamos construir uma Casinha para o Menino
Jesus! Cada casinha será única e original,
porque é obra da tua imaginação.
As nossas oficinas são momentos de exploração
dos sentidos, onde cada grupo, de diferentes
idades e perfis, terá tempo para refletir, para
experimentar e arriscar.

Nesta aula de yoga vamos, através de histórias,
músicas e jogos, estimular as crianças “para que
conheçam bem o seu corpo, saibam respirar
melhor, aprendam a concentrar-se e a gerir a sua
energia corretamente e em harmonia com os
outros e com o planeta”.

Inscrições/Informações:
CCA: cca.geral@gmail.com * 279 460 020

Preço | 10€ p/pax
Duração | 50 minutos
Mestre | Margarida Borges
Inscrições/Informações:
geral@citalfandegadafe.pt

* 279 479 023

Sáb.| 15 e Dom.| 16 Dez. | Cerejais

Dom.| 09 Dez. | Gouveia
08h00 | Público em Geral

V TRAIL DA MONTANHA
Queres ficar + activo, + slim, + verde?
Então .... inscreve-te e vem daí "calcar trilho e
pisar a sombra que o corpo faz na terra", como
dizia o poeta Miguel Torga.

.

Dia 9 de dezembro, realiza-se o V Trail da
Montanha de Alfândega da Fé! Com início e
chegada na freguesia da Gouveia, e sempre
acompanhada pelas fantásticas paisagens dos
Lagos do Sabor e do Vale da Vilariça, a iniciativa é
composta por uma caminhada de 9km e por dois
percursos competitivos: o Trail Curto de 9km e o
Trail Longo de 22Km, que constitui a 1.ª Etapa do
CAMPEONATO DISTRITAL DE TRAIL.
O TMAF é uma prova para estimular os sentidos,
de superação individual e de respeito pela
natureza, aberta à participação de todos,
federados ou não, em representação individual ou
coletiva.

Qui.| 20 Dez. | CIT

Ficha Técnica
.

No âmbito do ATL de Férias, o CIT pretende
desenvolver junto das crianças atividades
lúdico-pedagógicas e com a temática natalícia.
Estas atividades irão consistir em pintar com
elementos naturais e do território e através de
trabalhos manuais criar conteúdos decorativos
de natal.
Inscrições/Informações:
geral@citalfandegadafe.pt

Inscrições/Informações:
geral@naturthoughts.com * 919 310 675

Organização | Município de Alfândega da Fé
Parceiros | Ass. Recreativa Alfandeguense
Apoios | U. F. de Eucísia, Gouveia e Valverde e
Associação de Atletismo de Bragança.
Inscrições /Informações:
s.desporto.alfdafe@gmail.com * 912 400 433

15h00 | Crianças ATL de Férias de Natal

OFICINA “DECORAÇÃO DE NATAL”

... Levanta-te do sofá e vem onde nunca foste!
Nestes montes e vales, atravessados por
ribeiras e escarpas que enchem a alma de
experiências, aventura-te à conquista da
montanha e vive em pleno Alfândega da Fé. Por
aqui, desbravam-se soutos e olivais, observamse aves únicas e descobrem-se paisagens que
nunca mais se esquecem. Quando as cores
quentes encherem o céu, atreve-te nos trilhos
pedestres e ao pôr-do-sol encontrarás o calor de
uma fogueira transmontana!
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279 468 120
Casa da Cultura (CCA)
279 460 020
cca.geral@gmail.com
Posto de Turismo
279 462 739
turismo.alfandegafe@gmail.com

Centro de Interpretação do Território (CIT

* 279 479 023

279 479 023
geral@citalfandegadafe.pt

Sáb.| 22 Dez. | Casa do Povo Sambade

Dom.| 23 Dez. | Auditório - CCA

22h00 | Público em Geral

15h30 | Público em Geral

Biblioteca Municipal

ESPETÁCULO DE
STAND UP COMEDY
COM FERNANDO ROCHA

CONCERTO DE NATAL
BANDA MUNICIPAL

CCA

CIT

Casa da Cultura
Mestre José Rodrigues
Alfândega da Fé

Centro de Interpretação
do Território
Sambade, Alfândega da Fé

Dom.| 23 Dez. | Sambade
Público em Geral

X RAID TT SAMBADE AVENTURA

Alinhamento do espectáculo

C.M.
Câmara Municipal

www.facebook.com/cca.alfandegadafe
1º momento
Orquestra Orff e Orquestra Juvenil
2º momento
Banda Filarmónica da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro
3º momento
Banda Municipal de Alfândega da Fé.

As informações constantes da Agenda Cultural e de Lazer são da responsabilidade das
respetivas entidades organizadoras.
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“Aquecimento dos motores”
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