Ter.| 8 Jan. a Dom. 10 Mar. | CCA

AGENDA

CULTURAL‘
MARÇO | ABRIL 19

14h00 | Comunidade Escolar | Gratuito

EXPOSIÇÃO “RELAÇÕES,
REFRAÇÕES REVELAÇÕES”

DIA INTERNACIONAL DA
PROTEÇÃO CIVIL

De | Pedro Cordeiro

Este acontecimento além de celebrar o Dia
Internacional da Proteção Civil, é uma
oportunidade para apresentação de meios e
testes de operacionalidade, sempre em
articulação com os Agentes de Proteção Civil.
Estas ações têm como principais objetivos
contribuir de forma ativa para a prevenção dos
riscos e sensibilizar a comunidade do concelho
para os potenciais perigos, transmitindo as
formas mais adequadas para responder a cada
situação de emergência em concreto.

Artista plástico transmontano, Pedro Cordeiro,
apresenta uma obra eminentemente gráfica, de
fortes traços a preto sobre fundo branco,de onde
sobressai uma componente surrealista bem
evidente.
Inspirado por figuras como Dali, Miró ou Picasso
apresenta, no entanto, uma obra com uma
identidade muito própria, onde nos reveladas
emoções e sentimentos, associados a
inquietudes, incertezas e certezas, medos e
confianças.

Sex. 1 Mar. | BM

CCA

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues

Sex.| 11 Jan. a Qua. 13 Mar. | CIT

Mar. | Hortas Biológicas

Sex. 1 Mar. | Escola E.B 2, 3/S

09h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

15h00 | Público em Geral | Gratuito

10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
“A MAGIA DA MÁSCARAS
PORTUGUESAS”

EXPOSIÇÃO
“O QUE DIZEM AS MÁSCARAS”

De | António Tiza

Isaura Sousa, autora da exposição para além de
querer demonstrar que o contacto com os
materiais e as técnicas devem estar em
constante evolução, pretende também partilhar e
mostrar os seus trabalhos, para que a "Arte" na
sua essência esteja sempre presente. "O que
dizem as máscaras" resulta da observação das
coisas e da preocupação com um ambiente
sustentável, conjugado com materiais e técnicas,
reutilizando materiais.

A obra reflete os rituais festivos nos quais a
máscara tradicional se assume como o adereço
imprescindível, no conjunto das tradições
festivas do país, sendo o resultado de uma
apurada investigação do autor sobre esses ritos
festivos e as ancestrais tradições que
permanecem vigentes no Nordeste
Transmontano. Alfândega da Fé está
contemplada nesta obra com uma abordagem
detalhada do Entrudo tradicional celebrado na
sede de concelho e na freguesia de Sambade.

Dom.| 10, 17, 24 Mar. | CCA

Sáb. 9 Mar. | BM

Dom.| 3 Mar. a Ter. 5 Mar. | ALF. DA FÉ

17h00 às 18h00 | Utilizadores das Hortas Biológ.

14h00 | Público em Geral

15h00 | Público em Geral | Gratuito

MARÇO 2019

17h00 | Público em Geral | Gratuito

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

CORTEJO DE ENTRUDO

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
GENTES E LUGARES - CONTOS E

FESTIVAL

FESTIVAL DE TEATRO

O projeto das Hortas Biológicas no concelho de
Alfândega da Fé surgiu da vontade da autarquia
em promover a agricultura biológica. É um
complemento ao orçamento familiar, pretendese com estes espaços a promoção de boas
práticas agrícolas, nomeadamente a
compostagem, o incentivo ao cultivo e à
preservação e conhecimento do funcionamento
da própria natureza. Reduzir, reciclar e reutilizar
os desperdícios!

No Entrudo os alfandeguenses saem à rua para
assinalar a data num desfile onde a tradição
manda com alguma inovação á mistura. Nos
últimos anos esta iniciativa junta cada vez mais
participantes e visitantes nesta época de folia.

5, 12, 19, e 26 de Mar. | CIT

Sáb.| 9 Mar. | CMAF e GMVR

14h30 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

EDIÇÃO

Tal como no ano anterior os festejos do Entrudo
fazem-se de domingo a terça feira, dando aos
foliões mais dias de diversão.

TEA
TRO
a

De | Vários
GENTES E LUGARES é uma coletânea que integra
36 contos inéditos de alguns autores nascidos ou
residentes em Trás-os-Montes.
A edição é da Academia de Letras de Trás-osMontes e com capa do pintor Nadir Afonso, a
publicação "oferece uma diversidade de
tradições, de costumes, de espaços, de rostos,
que traduz a força indómita de homens e
mulheres confinados a um interior que, no
entanto, os move para fazer valer a sua dimensão
humana em outros territórios".

X

CONTAS DE AUTORES TRANSMONTANOS

10

09h30 | Público em Geral

MARCHA DA PRIMAVERA

OFICINA DE MANUALIDADES

Organizada pela CMAFE e o GMVL, é um percurso
linear, de dificuldade média, com distância
aproximada de 17,6 km; inclui dois desníveis
descendentes sendo um deles algo acentuado e
dois desníveis ascendentes; inclui ainda
passagem em linhas de água a vau.
PERCURSO: Alfandega da Fé – Malimão – Tapada
do Sobreiro – E.M. 615 - Quinta do Capitão – EN
315 – Ponte nova da ribeira do Zacarias – Sendim
da Ribeira - Sardão – Santo Antão da Barca.

Esta oficina dinamizada por elementos do grupo
de Amigos do CIT consiste na conceção de vários
trabalhos manuais nomeadamente de artesanato
e na aprendizagem de técnicas de costura,
pintura e/ou colagem.

17h00

Duração Apr.: 65 min. M/ 12

“Amor de Dom Perlimplim
com Belisa em seu Jardim”

17

17h00

Duração Apr.: 60 min. M/ 12

“la Tortilla de Mi Madre”

CCA

Inscrições/Informações:

Casa da Cultura Mestre José Rodrigues

CCA | cca.geral@gmail.com * 279 460 020

ALFÂNDEGA DA FÉ

CMVL | 966 715 715

Sáb.| 16 Mar. a Dom. | 30 Jun. | CIT

Ter.| 12 Mar. a Dom. 28 Abr. | CCA

Em Março chega a Primavera e chega também o
Festival de Teatro, organizado pela Câmara
Municipal de Alfândega da Fé e que na sua 10.ª
edição, apresenta 3 peças de outras tantas
companhias. O Festival de Teatro abre já no dia 10
com a peça “Amor de Dom Perlimplim com Belisa
em seu Jardim”, uma obra de Federico Garcia
Lorca, encenada pelo Grupo de Teatro Filandorra.
Peripécia Teatro marca presença num segundo
momento, “La Tortilla de mi Madre”, uma peça
para degustar em minutos e para digerir
pausadamente. Para fechar em grande sobe ao
palco da Casa da Cultura o grupo de teatro local,
TAFÉ, com o drama “Leandro, Rei da Helíria”,
uma obra de Alice Vieira que aborda os valores do
amor e da honestidade!

24

17h00

Duração Apr.: 60 min. M/ 6

“Leandro, Rei da Heliria”

Sex. 22 Mar.

Qui. 21 Mar.

09h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

10h00 às 17h00 | Comunidade Escolar | Gratuito

10h00 às 17h00 | Público em Geral | Gratuito

EXPOSIÇÃO COLETIVA
“ARTE SOLTA”

EXPOSIÇÃO “AVÓ MARIA ENFEITES PARA OVELHAS”

DIA MUNDIAL DA FLORESTA

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

De | Coletiva

De | Inês Silva

Mais um ano e o Município de Alfândega da Fé,
associa-se à comemoração dia mundial da
floresta com intuito de sensibilizar os
participantes para a importância da preservação
das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental
e ecológico, como da própria qualidade de vida
dos cidadãos. Através da plantação de espécies
autóctones.

Dia 22 de março comemora-se o Dia Mundial da
água, com o intuito de reforçar a importância para
a poupança da água, do seu uso sustentável e a
necessidade da sua conservação.

Nasce em Agosto de 2017 como o objetivo
principal de divulgar a arte e o trabalho dos
nossos Sócios e Artistas Associados. O seu
propósito é fazer anualmente 2 exposições
coletivas no Espaço Q e levar depois cada uma
delas em itinerância a mais alguns locais que nos
acolham.A par da divulgação arte, pretendemos
contribuir para o despertar do interesse pelas
várias técnicas artísticas, propondo-nos
dinamizar workshops de pintura, cerâmica,
grafitagem e outros.

Maria de Almeida Silva é reconhecida pelos seus
enfeites para ovelhas, uma aptidão única que
mistura lã, cor, formas geométricas e botões.
Um ritual de fusão pagã e religioso, que era
celebrado após a chegada dos pastores
transumantes e que Inês Silva, herdeira deste
património imaterial, resolveu traduzir numa
justa mostra para a valorização de matrizes
identitárias pastorícias.

Sáb. 23 Mar. | CCA
9h30 às 12h30 | Público em Geral

RECOLHA DE SANGUE

Sáb.| 23 Mar. e Sáb. | 6 Abr | CIT

Qua. | 13 Mar. | Auditório E.B2,3/s Alf. da Fé

10h30 às 11h15 | Crianças dos 6 aos 11 anos

14h00 às 18h00 | Docentes do 3º ciclo e secundário

“RELAXAR NA MONTANHA” –
YOGA PARA CRIANÇAS

SESSÃO DE CAPACITAÇÃO PARA
PROFESSORES

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:
CIT Sambade
Custo: 10 euros/ pax (pago no ato da Incrição)
Duração: 45 min
Min/ 10 inscrições
Mestre: Margarida Borges Pires
Periodicidade: 1 vez por mês (sábado).

Sessão de capacitação para docentes,
subordinada ao tema: "Dinamização e
estruturação de aulas - Estratégias de motivação
Formadores | Professor Doutor José Lopes e
Professora Doutora Helena Silva, docentes na
UTAD.
Preço | Gratuito

2, 9, 16, 23 e 30 Abr.| CIT

Sex.| 19 Abr.| Igreja da Misericórdia

Qui.| 25 Abr.| Alfândega da Fé

10h30 | Público em Geral | 12€

14h30 às 17h00 | Público em Geral

21h00 | Público em Geral

09h00 | Público em Geral

“CORRIDA SEMPRE MULHER”

OFICINA DE MANUALIDADES
“ENFEITES PARA OVELHAS”

CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO
SENHOR E PROCISSÃO DO
ENTERRO DO SENHOR

COMEMORAÇÕES 25 DE ABRIL

PERCURSO PEDESTRE + CORRIDA
De | APAM, CMAF e ULSME

No dia 31 de Março junte-se a nós e venha andar
ou correr 5km por uma boa causa. Inscreva-se já
e passe um dia inesquecível!
Os fundos angariados pela CORRIDA SEMPRE
MULHER em 2019 revertem a favor da
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À
MULHER COM CANCRO DA MAMA, uma IPSS
com fins de saúde, sem fins lucrativos e de
utilidade pública, que desde 1999 dedica-se ao
diagnóstico precoce em oncologia, em especial
na mulher.

Ponto de Encontro | CCA 10h30
Inscrições/Informações | 279 460 020
Preço | 12€ p/pessoa
Data limite inscrição | 18 Março

Dom.| 31 Mar. e Dom. | 28 Abr. | CIT

Abril | CCA

15h30 às 17h00 | Público em Geral

14h30 às 17h30 | Público em Geral

HORA DO CONTO

MERCADINHO AROMÁTICO

A “Hora do Conto” pretende ser uma iniciativa de
índole cultural e social, onde a transmissão de
vivências se torna o objetivo.
Nesta troca de saberes e partilha de histórias de
outrora, quem participar pode ouvir contos de
autores ou simplesmente contar as suas
próprias experiências de vida.
O registo deste património imaterial através de
áudio e/ ou vídeo contribuirá para a criação de
um espólio de depoimentos contados na 1ª
pessoa que ilustrarão as histórias antigas que
teimam em se dissipar no tempo.

Espaço destinado à demonstração e venda de
plantas aromáticas com o objetivo de promover
iniciativas locais motivando o espírito de parceria
e cooperação.

E porque queremos que as nossas ovelhas e
cabras sejam as mais bonitas, estes adornos
serão dados aos pastores que irão participar no
Concurso de Ovinos e Caprinos, no âmbito do V
Encontro de Pastores, que como habitualmente
terá lugar na Festa da Cereja, no dia 8 de Junho.
Os enfeites para ovelhas apresentados na
exposição servirão de inspiração para a criação
de uma mostra que será o nosso contributo para
a valorização e preservação deste património
imaterial.)

Acompanhamento pela Associação
Musical de Alfândega da Fé

.

Coordenação | Ana Duque
Edição | CCA - CM Alfândega da Fé
Periodicidade | Bimensal (Março, Abril)
Impressão | CCA
Tiragem | 1.000 exemplares
Projeto Gráfico | Luís Rocha

Guarda de Honra B. V. Alfândega da Fé
Banda Municipal
09h15 | Arruada pela Banda Municipal
10h00 | Assembleia Municipal Extraordinária
14h30 | Jogos Tradicionais
(Recinto Municipal de Feiras)
Organização: Junta de Freguesia de Alf. da Fé

21h30 | Espetáculo Musical “Café Chiado”
CCA

Qua.| 3 Abr. | Parada

Qui.| 4 Abr. e Sex. | 5 Abr. | a definir

9h00 às 17h00 | alunos do 8º ano

14h30 às 17h30 | Parc. projeto e técnicos da CMAF

PROJETO JUNTO À TERRA

REUNIÃO DO PROJETO
LIFE ADAPTATE

Programa de Sensibilização e Divulgação e do
Património Natural do Baixo Sabor, decorre no
âmbito das medidas compensatórias do
Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor.
Dirigida aos alunos do 8º ano de escolaridade
dos concelhos abrangidos pelos pela albufeira
do AHBS. Tem como objetivos principais:
aprender a biodiversidade pela perspetiva da
sua importância no bem estar humano e
valorizar o património natural como fator de
desenvolvimento do território.

Alfândega da fé é parceiro do projeto LIFE
ADAPTATE. Este projeto (financiado pelo
programa LIFE) visa aumentar o compromisso
dos municípios europeus com o Pacto de
autarcas para a energia e clima através do
desenvolvimento de planos locais de mitigação e
adaptação, que se integram nos objetivos dos
vários municípios, com um enfoque na luta
contra as alterações climáticas. Tem lugar a 4 e
5 de abril de 2019 em Alfândega da Fé a 4ª
reunião de projeto e onde se irão debater os
progressos deste.

Sáb.| 27 Abr. | Macedo de Cavaleiros
09h00 | Público em Geral

PERCURSO PEDESTRE
GEOLÓGICO DE MORAIS
Os municípios de Macedo de Cavaleiros e
Alfândega da Fé promovem um conjunto de
caminhadas, abertas a todos os que gostem de
estar na natureza e de percorrer e descobrir
paisagens de ambos os concelhos.

Inscrições/Informações:
CCA: cca.geral@gmail.com * 279 460 020
Preço | 5€ p/pessoa (inclui transporte, reforço, seguro)
Ponto de Encontro | 09h00 | CCA
B.M.

Ficha Técnica

09h00 | Hastear da Bandeira na Câmara Municipal

C.M.

Biblioteca Municipal

Contactos Úteis
Câmara Municipal Alf. Fé

Posto de Turismo

279 468 120

279 462 739

Casa da Cultura (CCA)

turismo.alfandegafe@gmail.com

279 460 020

Centro de Interpretação do Território (CIT)

cca.geral@gmail.com

279 479 023

Câmara Municipal

CCA

Casa da Cultura
Mestre José Rodrigues
Alfândega da Fé

CIT

Centro de Interpretação
do Território
Sambade, Alfândega da Fé

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

GMVR

Grupo de Montanhismo de Vila Real

geral@citalfandegadafe.pt
AIFÂNDEGA DA

Distribuição | Gratuita

Município de

FE
CASA

DA

CULTURA

www.facebook.com/cca.alfandegadafe

MESTRE

JOSE

Dom.|31 Mar. | CCA

RODRIGUES

