
novembro

11 evento
vI FeIrA DA CASTAnHA e oUTroS ProDUToS 
DA TerrA 
01 a 03.nov.2019 
Corujas
Público / Geral
Entrada / Livre
Org.: Junta de Freguesia de Corujas
____________________________________________________________
Já diz o povo que “Cruas, assadas, cozidas ou engroladas, com 
todas as manhas, bem boas são as castanhas!” Esta feira faz jus à 
importância socioeconómica que este produto já teve e continua 
a ter para a localidade e para o concelho. 
Consultar programa.

11 Teatro musical
oS DIAS DA rÁDIo
02.nov.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
Produção: Rituais del’ Arte
____________________________________________________________
É um espetáculo de teatro e música ao vivo, com apresentação 
de um excerto de uma original rádio novela - Eu dou-te o Arroz, 
jingles de publicidade dos anos 50 e 60 em Portugal, uma viagem 
pela importância da rádio nas décadas de 30, 40 e 50.

11 evento
ConToS DA LUSoFonIA
05 e 19.nov.2019 // 11.00h e 14.30h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Os contos da lusofonia são uma viagem à tradição de alguns 
países lusófonos que transmitem, 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 melhor connosco, com os outros e 
com a vida. Ouvir histórias é o início da aprendizagem para se 
ser um bom leitor, permitindo a descoberta e compreensão da 
cultura, neste caso, de S. Tomé e Príncipe e Portugal. Entrada livre, 
mas sujeita a inscrição para o email bibliotecamunicipal@cm-
macedodecavaleiros.pt.

no último bimestre da Agenda macedo de 2019, faço 
um balanço deveras positivo do conteúdo que lhe deu 
vida ao longo deste ano. Uma agenda rica em eventos 
culturais que elevam macedo de Cavaleiros, pela 
qualidade e diversidade dos temas que vêm sendo 
apresentados.

O ano aproxima-se do fim, e novembro traz consigo dias 
mais curtos, cinzentos e frios, que convidam, sabemos 
bem, ao recolhimento no sofá, junto à lareira. não 
queremos, no entanto, que ceda à tentação de ficar em 
casa e, por isso, a nossa Agenda macedo, feita sempre 
a pensar em si, convida-o/a, em novembro, a sair para 
comer castanhas em Corujas, na Feira da Castanha e 
de outros Produtos da Terra, ou em vilar do monte, num 
tradicional magusto. Convida-o/a, igualmente, a ir ao 
teatro e a concertos, seja no Centro Cultural ou na Igreja 
de S. Pedro, e a usufruir de propostas diferenciadas, 
que contribuem para que viver neste Concelho seja um 
gesto humano de arte e encontros de emoções. 

Neste bimestre que termina no Natal, trazemos em 
cada proposta um desejo de felicidade, com o ensino, 
as nossas crianças e os nossos jovens a merecerem 
sempre o melhor. É com isso em mente que, nos dias 29 
e 30 de novembro, se realiza o Encontro de Educação 
“Amar o elo”. 

Dezembro é, por excelência, mês de magia, seja 
através da contemplação das ruas, das montras e das 
janelas engalanadas para viver o natal, seja pelo fruir 
de espetáculos em que a imaginação tem o formato 
de estrelas, ou ainda em atividades que aliam a 
aprendizagem ao caráter lúdico. 

Ao desdobrar a Agenda Macedo, temos a certeza de 
que irá encontrar propostas que o/a irão encantar e 
fazer sentir que esta é a sua Agenda, o seu compromisso 
com a vida coletiva, porque assim se constrói o futuro. 
E porque encerramos dezembro, com o concelho a 
iluminar-se de festas familiares, não queremos deixar 
de lhe desejar um Feliz Natal e de fazer o convite para 
que faça do natal em macedo a festa de todos nós, 
porque um concelho não é mais do que a casa de 
todos nós.

elsa escobar

vereadora da Cultura

História Antiga
Era uma vez, lá na Judeia, um rei.

Feio bicho, de resto:

Uma cara de burro sem cabresto

e duas grandes tranças.

A gente olhava, reparava e via

Que naquela figura não havia

olhos de quem gosta de crianças.

e, na verdade, assim acontecia.

Porque um dia,

o malvado,

Só por ter o poder de quem é rei

Por não ter coração,

Sem mais nem menos,

mandou matar quantos eram pequenos

nas cidades e aldeias da nação.

mas, por acaso ou milagre, aconteceu

Que, num burrinho pela areia fora,

Fugiu

Daquelas mãos de sangue um pequenito

Que o vivo sol da vida acarinhou;

e bastou

esse palmo de sonho

Para encher este mundo de alegria;

Para crescer, ser Deus;

e meter no inferno o tal das tranças,

Só porque ele não gostava de crianças.

miguel Torga

11 exposição
o mUnDo DoS mInerAIS em SeLoS
08.nov.2019 a 31.jan.2020 
Sala de Exposições Temporárias do Posto de Turismo
Público / Geral
Org.: Associação Geoparque Terras de Cavaleiros
____________________________________________________________
Uma exposição preparada pelo Geopark Terras de Cavaleiros, em 
parceria com o Museu de Geologia Fernando Real da UTAD, tendo 
como base a coleção de selos do Professor Doutor Frederico Sodré 
Borges.

11 Oficina
movICAnTAbebÉ 
- mÚSICA Com bebÉS e PAIS
09.nov.2019 // 16.00h
Biblioteca Municipal
Público / Bebés dos 0 aos 3 anos de idade 
Entrada / Livre
____________________________________________________________
MoviCantaBebé é uma viagem, com os bebés e os pais, pelo mundo 
da música e da fantasia. A música, aliada ao movimento, oferece 
ao bebé momentos intensos de animação, potencializando a 
aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Um projeto para 
desfrutar em família. Entrada livre, mas sujeita a inscrição para o 
email bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt.
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11 Desporto
ConvÍvIo De PeSCA 
SÃo mArTInHo (ACHeGÃ e LÚCIo)
ProvA De rADIomoDeLISmo
09.nov.2019 // 11.00h e 13.00h
Campo de Tiro, Nogueirinha
Org.: Clube de Caça e Pesca de Macedo de Cavaleiros
____________________________________________________________

11 música
ConCerTo Com vICTor Herrero
09.nov.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 1€
____________________________________________________________
Recital de guitarra clássica e voz com o músico, intérprete e 
compositor, natural de Toledo, Mancha. Victor Herrero, na sua 
infância, aprendeu canto gregoriano e música moçárabe, bem 
como música clássica e polifonia, com monges beneditinos no 
Vale dos Caídos, em Madrid. Depois de oito anos numa banda de 
rock psicadélico, publicou, em 2006, o seu primeiro álbum a solo, 
com canções ao piano, escritas e tocadas por ele. A partir daí, 
iniciou uma série de projetos, explorando a guitarra espanhola e 
a guitarra portuguesa em diferentes estilos, do mundo clássico e 
folclórico à música contemporânea, a solo ou em colaboração 
com outros artistas, com quem se vai cruzando na vida e na sua 
carreira de músico.

11 evento
mAGUSTo vImonT
10.nov.2019 // 13.00h 
Vilar do Monte
Público / Geral
Org.: Associação ViMONT
____________________________________________________________
Castanha assada / Lanche convívio / Música

11 música
ConCerTo Com “o bAnDo De SUrUnÿo” 
16.nov.2019 // 21.30h
igreja de São Pedro
Público / Geral
____________________________________________________________
O Bando de Surunÿo, nome que significa “bando de estorninhos”, 
é um ensemble especializado na interpretação de música dos 
séculos XVi e XVii. O projeto abrange música, tanto de aquém 
como de além-fronteiras, tendo como objetivo proporcionar 
ao público, através da música e da poesia, o contacto com a 
pluralidade, ecletismo e riqueza do pensamento e imaginário do 
renascimento e barroco europeus.

11 evento
SemAnA DA FLoreSTA AUTÓCTone
18 a 23.nov.2019  
Agrupamento de Escolas do Concelho
Público / Escolar
Org.: Associação Geoparque Terras de Cavaleiros
____________________________________________________________
Durante esta semana vão decorrer várias atividades, workshops 
e ações de sensibilização nas escolas do concelho, bem como 
a plantação de árvores autóctones nos jardins envolventes dos 
edifícios dos Centros de Dia aderentes.

11 evento
AÇÃo De SenSIbILIZAÇÃo/FormAÇÃo 
- DIreIToS DAS CrIAnÇAS, ConFLIToS 
PArenTAIS e eSCoLA
20.nov.2019 // 18.30h
Centro Cultural
Público / Pais, Encarregados de Educação e Professores
Entrada / Livre 
____________________________________________________________
No mês em que se assinala a 30.ª Convenção dos Direitos da 
Criança, a CPCJ de Macedo de Cavaleiros convida o iAC (instituto 
de Apoio à Criança) a dinamizar esta ação, que visa abordar 
estratégias de gestão de conflitos em contexto escolar e familiar.

11 evento
1.º enConTro De eDUCAÇÃo - AmAr o eLo
29 e 30.nov.2019 
Centro Cultural
Público / Comunidade Educativa
Entrada / Livre (sujeita a inscrição prévia)
____________________________________________________________
Tendo traçado como meta aumentar o sucesso dos alunos de 
Macedo de Cavaleiros, o Município vai realizar, no âmbito do 
Projeto “Desafiar para Motivar” – Programa Integrado Inovador de 
Combate ao insucesso Escolar (PiiCiE) o 1º Encontro de Educação 
em Macedo de Cavaleiros – Amar o Elo, no Centro Cultural de 
Macedo de Cavaleiros.
Consultar programa.

11 música
ConCerTo De nATAL Com AS bAnDAS Do 
ConCeLHo
30.nov.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 1€
____________________________________________________________
O concerto de Natal, com as Bandas Filarmónicas centenárias 
do Concelho, é uma tradição que, anualmente, se renova no 
reportório que, cuidadosa e amavelmente, apresentam aos 
macedenses.

DeZembro

12 evento
nATAL mÁGICo
01 a 31.dez.2019 
Jardim 1.º de Maio 
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Consultar programa.

12 Oficina
WorKSHoP “vÍrGULAS oU ConFeTTI?” com 
Pedro Chagas Freitas
03.dez.2019 // 10.30h 
Biblioteca Municipal
Público / Geral
____________________________________________________________
Pedro Chagas Freitas já publicou três dezenas de livros, traduzidos 
em mais de 10 línguas e presentes em muitas dezenas de países. O 
escritor vai estar na Biblioteca Municipal para orientar um workshop 
sobre a colocação de vírgulas. Se tem problemas ou dúvidas na 
colocação de vírgulas, este workshop intensivo, com metodologia 
inovadora e divertida, testada com sucesso ao longo de mais de 
uma década, é a resposta. Entrada livre, mas sujeita a inscrição 
para o email bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt.

12 evento
I FeSTIvAL De SoPAS e DoCeS
07.dez.2019
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A gastronomia desempenha um importante papel na promoção 
dos produtos típicos de uma região e é uma forma eficaz de valorizar 
as tradições ancestrais, contribuindo para a sustentabilidade e 
desenvolvimento local. Com o intuito mencionado, a Cercimac 
promove a 1.ª edição do Festival de Sopas e Doces. 
Consultar programa específico

12 evento
enConTro De UnIverSIDADeS SenIoreS 
- A mAIS beLA CAnÇÃo De nATAL
07.dez.2019 // 15.00h
igreja de São Pedro
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A Universidade Sénior de Macedo de Cavaleiros tem o prazer de 
convidar toda a comunidade a relembrar a magia dos cânticos 
de Natal ao som dos coros das Universidades Seniores de Macedo 
de Cavaleiros, Mogadouro, Alfândega da Fé e Bragança.
Juntos vamos cantar o Espírito do Natal.

12 evento
CAmInHADA “TrILHAr ConCeLHoS”
14.dez.2019 // 09.00h  
Encontro: Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
Org.: Associação Geoparque Terras de Cavaleiros
____________________________________________________________

Os Municípios de Macedo de Cavaleiros e de Alfândega da Fé, 
em parceria com a Associação Geoparque Terras de Cavaleiros, 
promovem caminhadas abertas à população, onde se percorrem 
percursos pedestres de ambos os concelhos por forma a promover 
o território e a comemorar o dia internacional das montanhas.
Em qualquer modalidade, em qualquer momento, “não há 
montanhas que nos separam, há trilhos que nos unem!”
Mais informação: geral@geoparkterrasdecavaleiros.com / 
278099166.

12 Dança
O QUEBRA NOZES, pela Companhia Jovem 
de Dança do Porto
14.dez.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / M3
Entrada / 3€
____________________________________________________________
A Companhia Jovem de Dança do Porto é um projeto dedicado 
a jovens bailarinos. 
O bailado O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, foi estreado em São 
Petersburgo, no longínquo ano de 1892. É um bailado que nos 
conta a história de Clara, uma menina que recebe de presente um 
quebra-nozes em forma de boneco. Este ganha vida e transforma-
se num príncipe que a leva a um reino mágico. Aí são acolhidos 
pela Fada do Açúcar e os súbditos, que para eles dançavam, e 
pelos Anjos da Árvore de Natal. Clara regressa a casa e fica sem 
perceber se tudo não passou de um sonho de Natal ou se terá sido 
uma aventura real.

12 Oficinas
nATAL É nA bIbLIoTeCA
16 a 23.dez.2019 
Biblioteca Municipal
Público / Geral
____________________________________________________________
E estamos no Natal! De cidade natal, que indica o local onde 
nascemos... de vida nova, de começo, de festa, de celebração 
da vida... É isso, celebre a vida...com livros, adereços que ajudam 
à festa, atividades que ajudam a meditar... Entre na Biblioteca 
Municipal e disfrute das atividade que lhe propomos:
- 16 a 23.dez.// 10h -18h – Mostra / Venda de livros
- 19.dez.// 14.30h – Atelier “A brincar e a expressar, o Yoga vou 
praticar!” 
- (Crianças dos 6 aos 12 anos / Devem trazer roupa confortável e 
uma peça de roupa alusiva ao Natal / Até 20 crianças)
- 20.dez.// 14.30h – Teatro de Marionetas, seguido de oficina 
criativa. (Crianças dos 6 aos 12 anos) 
- 23.dez.// 14.30h – Ateliê de construção de um adereço de Natal 
(Crianças dos 8 aos 12 anos / Até 20 crianças)
Participação gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória. inscrições 
através do email: bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.
pt. Data limite de inscrição: 13 de dezembro.

12 música
ConCerTo De nATAL com a Associação 
Cultural macedense 
18.dez.2019 // 20.30h
Santa Casa de Misericórdia
Público / Utentes da Santa Casa

12 música
ConCerTo De nATAL mACeDenSe
20.dez.2019 // 21.00h
igreja de São Pedro
Público / Geral
Entrada / Livre
Produção: Associação Cultural Macedense
______________________________________________________________
Este concerto é sempre uma oportunidade para, através da 
música, entrar e participar no espírito natalício. 


