
Março

03 Música
AMÁLIA RODRIGUES - UMA HISTÓRIA DE VIDA, 
pela Vox angelis
07.mar.2020 // 21.30h 
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 5€
____________________________________________________________
Este concerto resulta de uma parceria entre a Vox Angelis e a 
Fundação Amália Rodrigues, inserido nas Comemorações Oficiais 
do Centenário da Fadista (1920-2020). Visa relembrar a música de 
Amália, os seus poetas e compositores, a sua vida, a história do 
Fado e da cultura portuguesa do séc. XX.   

03 Exposição
DIÁLoGo CrIaTIVo - EDIçÕES Do CENTro 
PorTUGUÊS DE SErIGraFIa
13.mar.2020 // 18.00h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Esta exposição constitui uma das 3 produzidas pelo Centro 
Português de Serigrafia para comemorar os 35 anos da sua 
atividade, que vão ser acolhidas pela Biblioteca Nacional, pelo 
Centro Cultural de Lagos e pelo Centro Cultural de Macedo de 
Cavaleiros e coincide com os 15 anos deste espaço expositivo e 
de atividade cultural do Município.
É uma oportunidade para contactar com a obra escrita e gráfica 
de muitos escritores, pintores e escultures consagrados e com 
a diversidade de técnicas utilizadas, a Serigrafia, a Gravura, a 
Litografia, a Fotografia e a Impressão Digital. 
A exposição estará patente de 13 de março a 14 de junho de 2020.

03 Oficina
BEBETECa - “NINHo” - TEaTro Para BEBÉS E 
PaIS
14.mar.2020 // 16.00h
Biblioteca Municipal
Público / Bebés a partir dos 3 meses 
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A partir do conto original O Ninho do Urso Gaspar, de Inês 
Montalvão, O Som do Algodão tece uma teia de afetos, porque 
os ninhos fazem-se daquilo que mais gostamos. É uma sessão de 
sons, de aconchego, cantigas de embalar, de expressões que se 
soltam e movimentos que envolvem, uma partilha para viver em 
comum entre bebés/crianças e quem as acompanha. Entrada 
livre, sujeita a inscrição para o email bibliotecamunicipal@cm-
macedodecavaleiros.pt.

Março é o mês que marca no calendário o início da 
primavera, que traz consigo tempo ameno e dias com 
mais horas de sol e, por isso, nos convida a sair de casa 
e aproveitar o tempo com a família e os amigos. Março 
é mês de evocar a natureza e as artes, celebrando a 
árvore, a poesia e o teatro. E março é também mês para 
usufruir dos diversos eventos que dão forma e colorido à 
agenda Macedo.

Iniciamos o mês recordando amália, num espetáculo 
de música, poesia e história, e terminamos com a 2.ª 
edição do Festival de Teatro da Boa Vizinhança, que 
começa com a peça Je ne sais quoi, de Ángel Fragua. 
Pelo meio, teremos exposições de arte contemporânea 
e arte sacra, atividades na biblioteca, teatro dirigido ao 
público escolar, a rota das casulas e do butelo a animar 
os restaurantes locais, e dois eventos incontornáveis – 
a XX Feira do Folar e as Festividades da Senhora do 
Campo, que nos convidam a viver o nosso concelho 
em Vilarinho de agrochão e Lamas, respetivamente.

abril, por sua vez, é o mês em que comemoramos a 
maior conquista do povo português no século XX – a 
liberdade. E por isso, em abril saímos à rua sem restrições 
e comemoramos o direito de ser quem somos, cidadãos 
livres com direitos e deveres. 

E porque o acesso à educação, à cultura, à prática 
desportiva e à liberdade associativa foi um dos 
direitos conquistados, em abril encontramos vários 
motivos para fazer uso dele. Seja a ver teatro, com a 
Companhia Lendias D’Encantar e a Filandorra Teatro, a 
ouvir música, com Teresa Tapadas e Carlos Guilherme, 
a praticar desporto ou a participar em mais uma rota 
gastronómica em que o cabrito é rei, viva o 25 de abril 
e viva-o no nosso concelho!

Elsa Escobar

Vereadora da Cultura

rECaDo

ouve-me
que o dia te seja limpo e
a cada esquina de luz possas recolher
alimento suficiente para a tua morte

vai até onde ninguém te possa falar
ou reconhecer - vai por esse campo
de crateras extintas - vai por essa porta
de água tão vasta quanto a noite

deixa a árvore das cassiopeias cobrir-te
e as loucas aveias que o ácido enferrujou
erguerem-se na vertigem do voo - deixa
que o outono traga os pássaros e as abelhas
para pernoitarem na doçura
do teu breve coração - ouve-me

que o dia te seja limpo
e para lá da pele constrói o arco de sal
a morada eterna - o mar por onde fugirá
o etéreo visitante desta noite

não esqueças o navio carregado de lumes
de desejos em poeira - não esqueças o ouro
o marfim - os sessenta comprimidos letais
ao pequeno-almoço

al Berto

03 Leitura
Hora Do CoNTo - O MONSTRO DAS CORES, 
de anna Llenas
16 e 17.mar.2020 // 10.30h 
Biblioteca Municipal
Público / Crianças da Educação Pré-Escolar (3 aos 6 anos)
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Este livro, através das cores, explica as emoções às crianças. A 
personagem principal é um monstro que muda de cor consoante 
o que está a sentir. Ele não percebe porque muda de cor e a sua 
amiga, uma menina, explica-lhe o que significa estar triste, estar 
alegre, ter medo, estar calmo e sentir raiva. 
Oficina: Construção de um termómetro das emoções. 
Entrada livre, limitada a 25 crianças e sujeita a inscrição para o 
email bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt.

03 Serviço Educativo
ICEBERG, O ÚLTIMO ESPETÁCULO, 
pela Peripécia Teatro
16.mar.2020 // 10.30h
Parque Municipal de Exposições
Público / Alunos do 8.º e 10.º anos
Entrada / 1€
____________________________________________________________
É cada vez mais urgente que nos consciencializemos e nos 
empenhemos na conservação e preservação do nosso espaço, 
da nossa localidade… do Planeta. Este é o motivo para a Câmara 
Municipal repor e dar oportunidade aos alunos do Agrupamento 
de Escolas assistirem ao espetáculo Iceberg, o último espetáculo. 
Uma caravana de 1977 serve de cenário para trazer para a rua 
uma temática atual e pertinente: as alterações climáticas e a sua 
implicação nos atuais (e futuros) fluxos migratórios da humanidade.
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HorÁrIo Da BILHETEIra:
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Dia de espetáculo:
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rESErVaS:
As reservas podem ser efetuadas diariamente no 
Centro Cultural ou pelo telefone 278428100.
As reservas são válidas até 24 horas antes dos espetáculos.



03 Serviço Educativo
aPrESENTaçÃo Do CoNCUrSo DE PoESIa, 
com ricardo azevedo
20.mar.2020 // 10.30h
Sede do Agrupamento de Escolas
Público / Alunos do 3º ciclo e ensino secundário 
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Para incentivar o gosto pela leitura, pela escrita de poesia e 
estimular a criatividade dos alunos, a Câmara Municipal vai 
apresentar o Concurso de Poesia com a presença do músico 
Ricardo Azevedo. Além dos prémios, o poema selecionado pode 
vir a ser musicado e cantado pelo músico referido. Vale a pena 
participar!

03 Exposição
EXPoSIçÃo CoLETIVa DE arTE SaCra 
“ENTrE a TErra E o CÉU”
20.mar. a 03.mai.2020 
Museu de Arte Sacra
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A Arte Cristã, mais conhecida por Arte Sacra, tem como essência 
a apresentação de acontecimentos bíblicos através de obras 
pictóricas e escultóricas, contando com a inspiração e criatividade 
de 18 artistas, numa exposição coletiva patente de 20 de março a 
3 de maio de 2020. A abertura ao público será no dia 20 de março, 
às 17h.

03 Evento
roTa DaS CaSULaS E Do BUTELo 
20 a 22.mar.2020 
Restaurantes Aderentes
Público / Geral
____________________________________________________________
De 20 a 22 de março pode visitar os restaurantes aderentes e 
comprovar a autenticidade gastronómica deste território. As 
casulas e o butelo constituem a base de um prato tradicional de 
origem transmontana. Venha descobrir e saborear este enchido 
tipicamente transmontano.
Para mais informações: turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com, 
telf. 278099166.

03 Serviço Educativo
MESTRE GRILO CANTAVA E A GIGANTA 
DORMIA, pela Filandorra Teatro
26.mar.2020 // 10.30h e 14.30h
Centro Cultural
Público / Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Com esta produção queremos relembrar a obra de Aquilino Ribeiro 
aos alunos do 1.º Ciclo e sensibilizar a comunidade para o legado 
do autor. É uma fábula que conta a história de uma abóbora que 
“à força de comer do solo e beber do regadio” levava a vida a 
comer, a dormir e a crescer, indiferente a todo o movimento à sua 
volta e aos animais circundantes. 

03 Teatro
FESTIVAL DE TEATRO DA BOA VIZINHANÇA: 
JE NE SAIS QUOI, com Ángel Fragua
28.mar.2020 // 21.30h 
Centro Cultural
Público / M/12
Entrada / 5€
____________________________________________________________
O Festival de teatro Boa vizinhança é um projeto criado no ano 
anterior para assinalar o Dia mundial do teatro e o Dia europeu 
dos Vizinhos. A 2ª edição do festival tem início com a peça Je 
ne sais quoi, onde Beethoven, Bach, Mozart e Júlio (um ator em 
decadência) se encontram no mesmo espaço e tempo à espera 
de Groucho marx. Durante a espera, as doenças e obsessões de 
cada um fazem parte de uma estranha situação. Eles questionam 
a existência do tempo, da memória, de Deus e do universo. no 
decorrer da peça aparecem e desaparecem outras personagens 
(Freddie mercury, madre teresa de Calcutá…).

03 Evento
XX FEIra Do FoLar 
28 e 29.mar.2020 
Vilarinho de Agrochão
Público / Geral
Org.: Junta de Freguesia de vilarinho de Agrochão
____________________________________________________________
Consultar programa.

03 Evento
FESTIVIDaDES Da SENHora Do CaMPo 
29.mar.2020 
Lamas
Público / Geral
____________________________________________________________
Consultar programa.

aBrIL

04 Oficinas
PÁSCoa Na BIBLIoTECa
01 a 06.abr.2020
Público / Geral
Entrada / Livre 
Biblioteca Municipal
____________________________________________________________
As atividades na Biblioteca Municipal, durante a interrupção letiva 
da Páscoa vão divertir, ensinar e fortalecer amizades. As atividades 
vão incluir magia, contos, música e marionetas.
A participação nas oficinas é gratuita, mas sujeita a inscrição 
através do e-mail bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.
pt. O número de participantes é limitado e as inscrições devem ser 
efetuadas até ao dia 25 de março.

04 Música
CoNCErTo DE PrIMaVEra - FaDo LírICo, 
com Teresa Tapadas e Carlos Guilherme
03.abr.2020 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 5€
____________________________________________________________
A extraordinária junção do melhor de dois universos musicais num 
só espetáculo: Canto Lírico e Fado pelas vozes do tenor Carlos 
Guilherme e da conceituada fadista teresa tapadas.
Uma viagem musical rica entre a tradição da canção portuguesa 
Património da Humanidade e a magia do Canto Lírico.

04 Evento
CaBrITo À MESa
11 e 12.abr.2020 
Restaurantes Aderentes
Público / Geral
____________________________________________________________
Nos dias 11 e 12 de abril pode visitar os restaurantes aderentes e 
comprovar a autenticidade gastronómica deste território. O cabrito 
é uma grande referência da riquíssima cozinha transmontana, 
sendo um dos alimentos tradicionais de Páscoa.
Para mais informações: turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com, 
telf. 278099166.

04 Oficina
oFICINa DE ESCrITa CrIaTIVa DE PoESIa, 
com Miguel Pires Cabral
15.abr.2020 // 14.30h
Alunos do 3º Ciclo e Ensino Secundário
Entrada / Livre 
Biblioteca Municipal
____________________________________________________________
O concurso de poesia está em marcha. Vamos ajudar-te para que 
os poemas apareçam… O escritor Miguel Pires Cabral vai ajudar e, 
como ele refere “A poesia e a escrita criativa nascem connosco. 
Mesmo sem darmos conta, ela vai crescendo lado a lado, com os 
nossos primeiros passos, aprendizagens, tomadas de consciência 
e decisões.
Às vezes poderá até intimidar-se e não querer mesmo aparecer, 
mas isso não será nunca sinónimo de que ela não esteve sempre 
presente, subtil, elegante e sublime.”
A entrada é livre, limitada a 15 inscrições que devem ser efetuadas, 
até ao dia 9 de abril, através do e-mail bibliotecamunicipal@cm-
macedodecavaleiros.pt. 

04 Evento
CoMEMoraçÃo Do DIa INTErNaCIoNaL 
DoS MoNUMENToS E SíTIoS
18.abr.2020 
Público / Geral
____________________________________________________________
Consultar programa.

Para mais informações turismo@cm-macedodecavaleiros.
com /278099166.

04 Teatro
VIDAS CLANDESTINAS, 
pela Companhia Lendias D’Encantar
24.abr.2020 // 21.30h
Centro Cultural
Público / M/12
Entrada / 5€
____________________________________________________________
Falar baixinho, espreitar pelo canto do olho, mudar de nome, evitar 
fazer amigos. mudar de casa. esquecer a família. Ignorar os laços. 
O silêncio, sempre o silêncio, na tentativa de passar despercebido. 
Foram quase 50 anos de clandestinidade a que se sujeitaram 
homens, mulheres e até crianças. Através do trabalho dos atores 
e baseado em testemunhos reais, o espetáculo conta-nos como 
centenas de portugueses combateram, durante quase 50 anos, 
a ditadura dos governos de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano. 

04 Evento
CoMEMoraçÕES oFICIaIS Do 25 DE aBrIL
25.abr.2020 
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
____________________________________________________________
Consultar programa específico. 

04 Evento
III CorrIDa E CaMINHaDa Da LIBErDaDE 
25.abr.2020 // 09.00h
Jardim 1º de Maio
Público / Geral
____________________________________________________________
A corrida e a caminhada pela liberdade, respetivamente com 10 
e 5 kms, acolhem pelo 3º ano o Campeonato Distrital de Corrida 
em Estrada.

04 Evento
40º aNIVErSÁrIo Do CLUBE DE Caça E 
PESCa DE MaCEDo DE CaVaLEIroS
26.abr.2020 // 12.30h
Campo de tiro, nogueirinha
____________________________________________________________
Consultar programa específico.

04 Teatro
FESTIVaL DE TEaTro Da Boa VIZINHaNça: 
NÃO SE BRINCA COM O AMOR, 
pela Filandorra Teatro 
30.abr.2020 // 21.30h 
Centro Cultural
Público / M/6
Entrada / 5€
____________________________________________________________
A Filandorra teatro apresenta um dos mais belos clássicos de 
sempre, um verdadeiro drama sobre o amor, o orgulho e a 
juventude intransigente, a partir da obra Não se brinca com o 
amor, de Alfred de Musset. A peça descreve o romance trágico 
de Camille, recém-saída do convento, e do seu primo Perdican. 


