
 

 

NOTA DE AGENDA 

TEMA: XIX Festival Internacional de Música Tradicional 

DATA/HORA: 23 a 25 de agosto de 2019 

LOCAL: Praça das Eiras, Macedo de Cavaleiros 
 

É já este fim-de-semana que Macedo de Cavaleiros recebe a 19.ª edição do 

Festival Internacional de Música Tradicional, o maior do género no 

Nordeste Transmontano. De 23 a 25 de agosto a Praça das Eiras, a Praia da 

Ribeira no Azibo e as ruas da cidade apresentam aos visitantes um cartaz 

diversificado naquele que pretende ser uma escala obrigatória no roteiro da 

música tradicional e conquistar novos públicos da Península Ibérica. 

Com o apoio dos Galandum Galundaina e de Paco Diez na programação do 

evento, o Festival terá este ano a participação dos Stolen Notes, banda formada 

em Sevilha no ano de 2006 e que vai já no seu terceiro álbum, a quem cabe abrir 

a 19.ª edição do festival. A primeira noite encerra com Daniel Pereira Cristo, uma 

referência da música étnica portuguesa como cantautor e multi-instrumentalista. 

O segundo dia do evento terá no palco o folk ibérico dos Aljibe e a música de 

fusão dos portugueses Albaluna enquanto no dia 25 de agosto o festival deixa a 

Praça das Eiras para se dividir entre a Igreja de São Pedro, com a música 

tradicional do agrupamento feminino Moçoilas, e o registo musical africano de 

Syla Conakry, que irá atuar na Praia da Ribeira, na Albufeira do Azibo. 

Na tarde de dia 24 de agosto, sábado, será ainda possível participar, mediante 

inscrição prévia através do email cultura@cm-macedodecavaleiros.pt, num 

workshop dirigido às crianças, dedicado à construção de instrumentos musicais 

tradicionais com papel, cartão e outros materiais de construção, constituindo uma 

forma de educação para o ambiente pois será sobretudo sobre reciclagem. Irá 



ainda decorrer uma oficina de música tradicional, destinada a crianças e adultos, 

e que será desenvolvido por Paulo Preto dos Galandum Galundaina e Paco Diez. 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à vossa disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 

Para mais informações: 
MSImpacto – Comunicação e Assessoria de Imprensa 
Carla Mendonça | Paulo Maia | Helder Robalo | Joana Bessa 
Mail: carla.mendonca@msimpacto.com | paulo.maia@msimpacto.com | helder.robalo@msimpacto.com | 

joana.bessa@msimpacto.com | mariana.batista@msimpacto.com 
Site: www.msimpacto.com 
Tel.: 22 203 3028 | Fax: 22 2087421 | Móvel: 96 2679553 ou 96 3081181 

mailto:carla.mendonca@msimpacto.com
mailto:paulo.maia@msimpacto.com
mailto:helder.robalo@msimpacto.com
mailto:joana.bessa@msimpacto.com
mailto:mariana.batista@msimpacto.com
http://www.msimpacto.com/

