
SETEMBRO

09 Evento
CIÊNCIA VIVA NO VERÃO:
ROTA GEOLÓGICA DO GEOPARK TERRAS DE 
CAVALEIROS
01.set.2019 // 08.30h
Ponto de Encontro: Sede do Geoparque Terras de Cavaleiros 
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________

A Rota Geológica do Geopark Terras de Cavaleiros permi-
tirá, aos participantes inscritos, uma viagem de (re)conhe-
cimento de uma parte da história do planeta Terra, muito 
bem documentada no território deste Geoparque Mundial 
da UNESCO. Mais informações através do email geral@
geoparkterrasdecavaleiros.com ou do telef.:278099184. 
Inscrição obrigatória através do site http://www.cienciavi-
va.pt/veraocv/2019. 

09 Evento
FEIRA DA AGRICULTURA DE TRÁS-OS-MONTES
06, 07 e 08.set.2019
Parque Municipal de Exposições
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
No âmbito da Feira da Agricultura de Trás-os-Montes, vão 
decorrer várias atividades, designadamente concursos de raças 
autóctones, mostra e prova de produtos, gincana de tratores, 
exposição de máquinas agrícolas e jogos tradicionais. A Feira é 
o reconhecimento da importância da atividade agrícola do 
concelho e dos seus principais agentes, os agricultores.

Consultar programa.

09 Teatro
CASAL DA TRETA, 
com Ana Bola e José Pedro Gomes
13.set.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
Produção: Força de Produção
____________________________________________________________
Ana Bola junta-se a José Pedro Gomes e levam Casal da Treta aos 
palcos. São recordadas décadas de vida em comum do casal: os 
filhos, o bairro onde sempre despejaram o lixo, o casamento que 
só quem foi lá é que o esqueceu. O casal, Zezé e Détinha, têm 
alguns segredos um do outro... Lamentavelmente os portugueses 
vão ter de os saber.

No seu texto “E se Obama fosse africano?”, Mia Couto, 
autor moçambicano, afirma que “As culturas sobrevivem 
enquanto se mantiverem produtivas, enquanto forem 
sujeito de mudança e elas próprias dialogarem e se 
mestiçarem com outras culturas.” É com esta certeza 
em mente que, a cada bimestre, lhe oferecemos uma 
Agenda Macedo repleta de eventos variados, que vão 
ao encontro do interesse de públicos diversos.

Assim, em setembro e outubro, o Centro Cultural volta a 
brindar Macedo de Cavaleiros com uma programação 
recheada de qualidade nas artes performativas 
apresentadas.

A programação tem início a 13 de setembro com 
Casal da Treta, uma peça de teatro que traz até nós 
dois grandes nomes do teatro e do grande ecrã – Ana 
Bola e José Pedro Gomes. Ainda no teatro, destaque 
para Electra, numa abordagem diferente da tragédia 
grega de Sófocles feita pela Companhia do Chapitô, 
apresentada em outubro.

No auditório do Centro Cultural, apontando sempre à 
sua missão central de se constituir como um espaço 
para públicos heterogéneos, acolhemos, na música, 
Hélder Moutinho, Ana Rita Prada e Ana Maceda.

Mas nem só de espetáculos no Centro Cultural vive a 
Agenda Macedo. 

Em setembro, no primeiro fim-de-semana, a Feira da 
Agricultura de Trás-os-Montes volta a animar Macedo 
com inúmeras atividades, e, no dia 15, desafiamos 
todos os macedenses a participar na 10.ª Caminhada 
Saúde On Tour. 

Outubro traz de volta atividades na Biblioteca Municipal, 
as Jornadas Culturais de Balsamão, as Jornadas da 
Diabetes, a Feira do Azeite e do Figo (Lombo), e ainda 
nos convida a participar na prova BTT Azibo 2019 e a 
visitar a exposição de escultura que estará patente no 
Centro Cultural a partir do dia 19. 

Mais do que uma agenda cultural, a Agenda Macedo 
é um exemplo da necessária mudança e uma porta 
de acesso a encontros, a diálogos e à consequente 
mestiçagem de culturas. Convidamos todos os e todas 
as macedenses, bem como quem nos visita, a entrar.

Elsa Escobar

Vereadora da Cultura

8 de Setembro

Hoje, este dia foi uma taça cheia, 

hoje, este dia foi a onda imensa, 

hoje, foi a terra inteira. 

Hoje, o mar tempestuoso 

ergueu-nos num beijo 

tão alto que estremecemos 

ao clarão de um relâmpago 

e, unidos, descemos 

para mergulharmos enlaçados. 

Hoje os nossos corpos dilataram-se, 

cresceram até ao extremo do mundo 

e rolaram fundidos 

numa só gota 

de cera ou meteoro. 

Entre mim e ti abriu-se uma nova porta 

e alguém, sem rosto ainda, 

esperava-nos ali. 

Pablo Neruda, in Os Versos do Capitão

09 Desporto
10.ª CAMINHADA SAÚDE ON TOUR  
15.set.2019 // 08.00h
Ponto de Encontro: Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
Org: Associação da Bela Vista
____________________________________________________________
A 10.ª Caminhada Saúde ON TOUR – 2019, no âmbito do Conselho 
Local de Ação Social de Macedo de Cavaleiros/ Rede Social, é 
organizada pela Associação da Bela Vista, em parceria com a 
Câmara Municipal. Todos podem participar e contribuir para o 
fortalecimento do setor da economia social. 
As senhas já estão disponíveis nos Serviços Sociais, Posto de Turismo, 
entidades parceiras e no Jardim Municipal, no dia.

09 Evento
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO 
TURISMO
27.set.2019
Posto de Turismo
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________

O turismo dinamizará atividades no âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial do Turismo. Para mais informações 
contacte-nos através do telefone 278066199 ou do email 
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt.

09 Evento
LANDS OF KNIGHTS - PASSEIO MÁGICO
27.set.2019 // 21.00h
Posto de Turismo
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________

Este passeio a cavalo terá início no centro da cidade de 
Macedo de Cavaleiros, passará por Vale Prados e culmi-
nará na Praia da Ribeira, no Azibo, com um espetáculo 
“mágico” com música e fogo.
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09 Música
O FADO NO MASCULINO: HÉLDER MOUTINHO 
28.set.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
____________________________________________________________
Hélder Moutinho possui uma carreira de mais de 25 anos e vá-
rios álbuns editados. O fadista tem cantado em várias casas 
de fado e salas nacionais e internacionais, designadamente 
do Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Finlândia, 
França, Holanda e Rússia.
O espetáculo proposto será uma oportunidade de ouvir o fadista, 
também poeta e produtor musical, cantar músicas do seu primeiro 
disco, ‘Sete Fados e Alguns Cantos’, de 1999 e também canções 
do seu novo álbum, o sexto da sua carreira, a editar em 2020. 

OUTUBRO

10 Evento
XXII JORNADAS CULTURAIS DE BALSAMÃO: 
“PATRIMÓNIO LITERÁRIO 
TRANSMONTANO-DURIENSE”
03 a 06.out.2019
Centro Cultural de Balsamão
Público / Geral
Org.: Centro Cultural de Balsamão
____________________________________________________________
Pretende-se refletir sobre os escritores de ontem e de hoje da nossa 
região e colher os desafios que nos lançam. O primeiro e terceiro 
dias, sexta e domingo, decorrem no Convento de Balsamão; o 
segundo, sábado, decorre em Mogadouro, em parceria com a 
Câmara Municipal. 
Inscrições e informações através do email basileu.pires@gmail.
com ou pelo telefone 278468010.

10 Teatro
ELECTRA, pela Companhia do Chapitô
05.out.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
____________________________________________________________
A Companhia do Chapitô vai apresentar Electra, uma das suas 
produções originais baseada na tragédia grega. Electra é uma 
história dramática e sobre vingança, com alguma comédia à 
mistura, que segue os padrões da tragédia grega do dramaturgo 
grego Eurípides. No início da Guerra de Troia o Rei Agamenon 
sacrifica uma das suas filhas, Ifigênia, para apaziguar os deuses 
e obter ventos favoráveis para avançar para Troia. A sua esposa 
Clitemnestra nunca o perdoou por este ato e, após o seu retorno, 
mata-o com a ajuda do seu amante, Egisto. Este convence 
Clitemnestra a afastar o seu jovem filho Orestes, por representar 
para si uma ameaça. Electra, a outra filha, passa a ser responsável 
pelas tarefas domésticas por ordem de Egisto, sem que a sua mãe 
a defenda.
Orestes e Electra vingam-se e matam a mãe e o amante. No 
final, dançam. Dançam até à morte, visto que o matricídio é 
considerado um ato desonroso.

10 Leitura
CONTOS DA LUSOFONIA
3, 8, 17 e 29.out.2019 // 10.30h e 15.00h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Os contos da lusofonia, que vão poder ser ouvidos durante vários 
dias do último trimestre de 2019, na Biblioteca Municipal, serão uma 
viagem à tradição de alguns países lusófonos que transmite, de 
geração em geração, o imaginário das sociedades e os saberes 
da vivência do quotidiano, manifestando ensinamentos, princípios 
e valores, bem como formas de olhar e estar.
Ouvir histórias é o início da aprendizagem para se ser um bom 
leitor, de descoberta e compreensão da cultura, neste caso, de 
países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal. Entrada livre, 
mas sujeita a inscrição para o email bibliotecamunicipal@cm-
macedodecavaleiros.pt. 

Consultar programa.

10 Evento
IV JORNADAS DA DIABETES
10. e 11.out.2019 // 09.30h
Centro Cultural 
Público / Geral 
Organização: Associação de Diabéticos do Distrito de Bragança e 
UCF Diabetes da Unidade Local de Saúde do Nordeste
____________________________________________________________
A diabetes afeta muitas pessoas no mundo, mas também em 
Portugal e na nossa região. São, por isso, importantes todas 
as campanhas que se promovam para consciencializar as 
pessoas sobre esta doença e divulgar as ferramentas para a sua 
prevenção. Foi este um dos propósitos da Federação Internacional 
da Diabetes (IDF) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
quando, em 1991, instituíram o Dia Mundial da Diabetes.
As jornadas da diabetes acompanham o propósito referido e 
ainda a necessidade de divulgar e atualizar conhecimento na 
abordagem da diabetes, no campo da nutrição, pé diabético, 
terapêutica na diabetes 2 e estratégias motivacionais.

10 Oficina
MOVICANTABEBÉ - MÚSICA COM BEBÉS E PAIS
12.out.2019 // 15.00h
Biblioteca Municipal
Público / Bebés dos 0 aos 3 anos de idade 
Entrada / Livre
____________________________________________________________
MoviCantaBebé visa proporcionar aos bebés e aos pais uma 
viagem pelo mundo da música e da fantasia, promovendo 
a partilha e a socialização em ambientes sonoros, rítmicos e 
tímbricos variados. A música aliada ao movimento, oferece ao 
seu bebé momentos intensos de animação, potencializando a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Um projeto para 
desfrutar em família.

10 Evento
VIII FEIRA DO AZEITE E DO FIGO
12 e 13.out.2019 
Lombo
Público / Geral
Entrada / Livre
Org.: Junta de Freguesia do Lombo
____________________________________________________________
Exposição e venda de artigos agrícolas, alimentares e artesanato 
de fabrico local. Conferência acerca da produção agrícola. 

Consultar programa.

10 Desporto
BTT AZIBO 2019
13.out.2019 // 09.30h
Parque Municipal de Exposições
Público / Praticantes de BTT 
Entrada / Inscrições através do email ciclismomacedo@gmail.com.
Org.: Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros (CCMC)
____________________________________________________________
Prova a contar para o Open Regional de Maratonas, inserido no 
calendário da Associação de Cicloturismo de Bragança, (ACB).

10 Exposição
EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA DE PAULO NEVES
19.out.2019 // 21.00h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
O Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros acolhe novamente o 
escultor Paulo Neves, depois de aqui ter exposto em 2006 e 2009.
Paulo Neves é atualmente apontado como um dos melhores 
escultores da sua geração e, até só por isso, a sua nova exposição 
acrescenta prestígio ao Centro Cultural. 
O escultor é natural de Cucujães, freguesia do concelho de Oliveira 
de Azeméis. É aqui que produz a sua vasta e regular obra que já 
é uma marca do espaço público em Portugal e que faz parte das 
coleções mais prestigiadas de vários países, destacando-se a do 
Museu Biedermann na Alemanha.

10 Música
FADO NO FEMININO:
ANA RITA PRADA E ANA MACEDA
19.out.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 2€
____________________________________________________________
“Fado no Feminino” é um espetáculo que reúne numa só noite 2 
vozes macedenses jovens, com diferentes estilos interpretativos, 
ambas com grande qualidade. Com uma abordagem muito 
própria, as fadistas revelam a verdadeira essência deste género 
musical, intrinsecamente ligado à cultura portuguesa.

10 Exposição
EXPOSIÇÃO “O OUTONO ANDA NO AR”
21.out.2019 
Praça dos Segadores
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Exposição de arte urbana alusiva ao Outono, realizada através de 
trabalhos com os alunos de 1º ciclo. Estará patente na Praça dos 
Segadores.

FESTAS DO CONCELHO

SETEMBRO
 
1 e 2.set.
Divino Senhor do Calvário - Grijó

5 e 6.set.
São Tiago e Nossa Senhora de La Salete - Gralhós

7 e 8.set.
São Sebastião - Vilar do Monte

7 e 8.set.
Santa Joana - Salselas

9.set.
Santíssimo Sacramento - Fornos de Ledra

14 e 15.set.
São Zenão - Castelãos

20 a 22.set.
São Francisco de Assis - Macedo de Cavaleiros

28 e 29.set.
São Miguel Arcanjo e Santíssimo Sacramento - Cernadela

28 e 29.set.
Nossa Senhora do Rosário - Vilarinho de Agrochão

28 e 29.set.
Nossa Senhora da Oliveira - Morais

29.set.
São Miguel Arcanjo - Valdrez

OUTUBRO

4.out.
São Francisco de Assis - Lamalonga


