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Henrique Silva 
Vereador da Cultura

A AGENDA CULTURAL, que agora lhes/nos 
chega às mãos, apresenta e contempla uma 
diversidade de propostas culturais e também 
desportivas assentes na memória e tradição 
das nossas Gentes. As festas e romarias que 
cada uma das freguesias promove em 
memória dos seus patronos, durantes estes 
meses de verão, são um valioso contributo 
para a divulgação e o rememorar de tradições 
ancestrais, como o “tirar as sortes” – o 
convívio dos “idades” - e uma oportunidade 
para o reencontro entre naturais residentes e 
aqueles, que por razões maiores de vida, se 
viram obrigados a deixar o “torrão natal”, 
emigrando para outras paragens.
A animação que as festas da Vila “Figueira com 
Vida” e a feira anual de 19 de agosto 
proporcionam são motivo para o convívio e o 
entretenimento de quem “por cá vive” e os que 
regular e habitualmente nos visitam nesta 
época do ano.
As iniciativas de cariz desportivo e de lazer 
contemplam o Verão Desportivo em Castelo 
Rodrigo (julho), o XX Slalom Sprint de Castelo 
Rodrigo, nos dias 21 e 22 de julho, com a 
presença do antigo campeão mundial de ralis 
Markku Alén e, ainda, o ScandIbérico com as 
seleções nacionais de andebol sub-17, 
masculino, de Portugal, Espanha, Suécia e 
Noruega.
As propostas de atividades culturais que se 
apresentam para este período, à semelhança 
das que vêm sendo realizadas, devem ser 
entendidas como iniciativas que propiciam 
“experiências únicas em contexto de lazer, de 
celebração e de encanto, não descurando a 
aprendizagem e a evolução cultural dos 
i n t e r l o c u t o r e s ” ,  n o  r e s p e i t o  p e l o 
compor tamento, atitude e “expressão de 
consumo cultural” de todos e de cada um dos 
consumidores, entenda-se, dos beneciários 
da oferta apresentada. 
Vale a pena realçar a Recriação da Batalha de 

Castelo Rodrigo “SALGADELA – A BATALHA”, 
evento de cariz histórico cultural que implica, 
para além dos aspetos culturais patrimoniais, a 
fruição de valores patrimoniais materiais e 
imateriais, enquanto memória local, e uma 
variedade de atividades associadas à prática 
do turismo, reetindo uma estreita ligação 
entre turismo cultural – associado a objetos 
patrimoniais, de que são exemplo os “Visitas 
pela História”, que se realizam todos os 
sábados e domingos de julho e agosto, em 
Castelo Rodrigo – e o turismo dito de eventos – 
associado às recriações históricas. 
O evento “12 em Rede – Aldeias em Festa”, 
promovido pelas Aldeias Históricas de 
Por tugal em parceria com o Município, 
pretende associar, em ambiente de festa, o 
património imaterial do concelho, a Lenda da 
Marofa, à gastronomia, à música e animação 
de rua, à formação de públicos e ao 
empreendedorismo local. 
Numa iniciativa da CARB, em parceria com o 
Município, vai ser levada à cena na reserva da 
Faia Brava, por ocasião do equinócio de 
outono, uma atividade performativa tendo por 
base “Bichos”, de Miguel Torga, envolvendo 
atores pross iona is  e  e lementos da 
comunidade.
A exposição fotográca do nosso conterrâneo 
Jorge Bacelar, que se pretende instalar na Casa 
da Cultura, mostra documentos de memória, 
testemunhos grácos, um jogo estético de 
perspetivas e luminosidade únicas, assente 
num comprometimento de conança entre o 
autor e o fotografado.
A AGENDA CULTURAL do MUNICÍPIO DE 
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO pretende 
contribuir para o estabelecimento de pontes 
com os públicos – naturais, residentes e 
visitantes - e para consolidar uma relação mais 
íntima, signicativa e duradoura com todos 
eles, promovendo o fomento da participação e 
fruição cultural. 

editorial

“… porque onde está ou tenha estado um Homem 
é preciso que esteja ou tenha estado toda a Humanidade.”

   Miguel Torga (1940)
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MUNDO JURÁSSICO
REINO CAÍDO
6 de julho

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
M/12 . aventura, cção-cientíca . 2,5� 

Claire Dearing e Owen Grady reencontram-se 
após o desastre de "Mundo Jurássico" que 
quase lhes custou as vidas e deixou um rasto 
de destruição. Em causa está uma operação 
de resgate dos dinossauros que ainda se 
encontram na ilha prestes a explodir.

CINEMA
APRESENTAÇÃO DA
“ANTOLOGIA DE AUTORES 
TRANSMONTANOS, 
DURIENSES E DA BEIRA 
TRANSMONTANA” 
6 de julho

casa da cultura . 15h00m . entrada livre 

EVENTO

Esta publicação contempla dois autores do 
concelho de Figueira de Castelo Rodrigo: 
António Vermelho do Corral e Tomasa Borja 
Sánchez.

COMEMORAÇÕES DO
FERIADO MUNICIPAL
7 de julho

EVENTO

HASTEAR DAS BANDEIRAS
10h30 . paços do concelho
SESSÃO SOLENE
14h00 . salão nobre dos paços do concelho
1 ANO DE PLATAFORMA DE CIÊNCIA ABERTA: 
ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE E IMPACTO NA 
REGIÃO 
14h45 . salão nobre dos paços do concelho  
CORTEJO DAS TROPAS E CAVALARIA .16h00
VISITA AO FUTURO CENTRO INTERPRETATIVO DA 
BATALHA DE CASTELO RODRIGO .17h00
SALGADELA A BATALHA 18h00 . mata de lobos

Assinalamos no dia 7 de julho de 2018 o 354º 
aniversário da “Batalha da Salgadela” um dos 
feitos maiores do nosso Concelho, a valentia 
das suas gentes e dos exércitos que nos 
defenderam contra os inimigos espanhóis.
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SALGADELA
A BATALHA
RECRIAÇÃO HISTÓRICA
6, 7 e 8 de julho

EVENTO

castelo rodrigo . entrada livre

“Salgadela a Batalha” leva os visitantes a viajar 
no tempo, numa das mais belas Aldeias 
Históricas de Portugal, hoje também umas das 
7 Maravilhas de Portugal – Aldeia Autêntica.

SEXTA-FEIRA  6 de julho 
17h00 | Abertura do Mercado | Exposição 
de artefactos bélicos, panejamento e 
acampamentos castrenses
20h00 |Ceia Seiscentista (inscrição 
obrigatória nos serviços do edifício da 
Câmara Municipal)
21h30 |Concerto pelos Iberian Ensemble, 
com instrumentos do período barroco | 
Igreja Rocamador em Castelo Rodrigo
23h30 | Espetáculo de fogo

SÁBADO 7 de julho 
12h00 |Treino de armas no castelo
13h00 | Arruada pelas ruas e praças
17h00 |Visitas pela História | visita guiada 
a Castelo Rodrigo por gura da época 

18h00 | Arregimentação das tropas, 
milícias e mercenários | o ultimato 
espanhol apelando à rendição | a resposta 
portuguesa e o troar dos canhões. 
19h00 | A Batalha da Salgadela | os 
reforços salvadores de Pedro Jacques de 
Magalhães | Mata de Lobos 
21h030 |Concerto pelos Iberian Ensemble
22h00 | Os Castigos | Carrasco e 
Carrasquinho aplicam sentenças
24h00 | Espetáculo de Malabares de Fogo 
Espetáculo de Fogo de Articio 

DOMINGO 8 de julho 
15h00 | Cortejo pelas ruas do castelo e 
Bênção da Feira, pela entidade religiosa 
16h00| Teatralização | A defenestração de 
Miguel de Vasconcelos no Paço da Duquesa 
de Mântua.   
16h05 |Concerto pelos Iberian Ensemble
18h00 | O rapto das freiras por alguns 
soldados espanhóis tresmalhados e seu 
resgate
19h00 | Juízo de alguns prisioneiros 
espanhóis junto ao pelourinho  
20h00 | A justiça popular | O incêndio do 
palácio do Marquês Cristóvão de Moura
22h00 | Bailias e folias

Programa detalhado em
https://www.facebook.com/salgadelaabatalha/
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OS INCRÍVEIS 2
20 de julho

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
M/6 . aventura, animação
2,5� (adultos) 1,5� (crianças até 12 anos)

Helen é chamada para liderar uma campanha 
que irá trazer os Super-Heróis de volta, 
enquanto Bob se encontra em casa a tratar das 
tarefas normais do dia a dia, com Violet, Dash e 
o bebé Jack – cujos super poderes estão 
prestes a ser descobertos.

CINEMA

CAMINHADA
INTERNACIONAL
22 de julho

DESPORTO

junta de freguesia de mata de lobos . 9h00m
13 km . diculdade média/alta
Org.: caminheiros do águeda

Em Mata de Lobos terá início a caminhada que 
levará os participantes a atravessar o rio 
Águeda caminhando pelas ar r ibas, a 
Sobradilho, na vizinha Espanha. Esta 
caminhada coincide com o início das festas de 
São Tiago naquela localidade espanhola.

CAMINHADA
ETNOBOTÂNICA
14 de julho

Caminhada pelo Trilho dos Botânicos, na 
Reserva da Faia Brava, com Soa Pinto, à 
procura das plantas e das suas caraterísticas. 

ATIVIDADE

faia brava
Org.: associação transumância e natureza

TORNEIO DAS CEIFAS
16 a 28 de julho

Como é habitual este torneio marca o início do 
Verão, altura do ano em que se ceifam os 
campos. Esta atividade envolve jovens de todo 
o Concelho, que com positividade jogam pela 
me lho r  c l ass icação  poss í ve l ,  mas 
principalmente pelo convívio e pela prática 
desportiva. 

ATIVIDADE

pavilhão dos desportos
Org.: associação cultural e desportiva de 
vilar torpim
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DIA DOS AVÓS
26 de julho

ATIVIDADE

FREGUESIA
EM FESTA
28 de julho

ATIVIDADE

largo mateus de castro

Festejar o Dia dos Avós signica celebrar a 
experiência de vida, reconhecer o valor da 
sabedoria adquirida, não apenas nos livros, 
nem nas escolas, mas no convívio com as 
pessoas.

sede da associação . 19h00m
Org.: associação cultural e desportiva de 
vilar torpim

O Slalom de Castelo Rodrigo está de regresso 
para assinalar duas décadas da modalidade. 
Nesta jornada dupla contamos com a presença 
do penta campeão do Rali de Portugal, Markku 
Alen. 
Desta forma Figueira de Castelo Rodrigo volta a 
vibrar com as emoções da velocidade e da 
agilidade ao volante dos melhores pilotos 
nacionais da modalidade e a juntar milhares de 
pessoas em torno deste evento desportivo.

21 julho
21h00m . estádio municipal

22 julho
14h30m . avenida heróis de castelo rodrigo

XX SLALOM SPRINT
CASTELO RODRIGO

21e 22 de julho

DESPORTO



agenda cultural 9

FIGUEIRA COM VIDA
10 a 15 de agosto

EVENTO

DIA DOS IDADES
11 de agosto

EVENTO

DIA DO EMIGRANTE
LUÍS FILIPE REIS
12 de agosto

MÚSICA

MIGUEL GAMEIRO
11 de agosto

MÚSICA

Em 2010 Miguel Gameiro lança o seu disco de 
estreia a solo, "A Porta ao Lado". “A Porta ao 
Lado” atinge o galardão de Disco de Ouro com 
mais de 13.000 unidades vendidas. 
2017, marca o regresso de Miguel Gameiro 
com um novo disco a solo e com um novo 
espetáculo.

largo serpa pinto . 22h00m . entrada livre

largo serpa pinto . 22h00m . entrada livre

PLANETA TUNDRA
RILUFE
10 de agosto

MÚSICA

Planeta Tundra é um bioma humano,  resiliente 
e em constante mutação como todos nós . 
Rico em vitamina D, este planeta lançou em 
2017  para o Planeta Terra "Vigantol" o primeiro 
disco desta viagem.

largo serpa pinto . 22h00m . entrada livre

É uma tradição antiga que se caracteriza pelo 
encontro dos homens que faziam a inspeção 
juntos. Hoje esta festa tomou outras 
proporções, centenas de pessoas, cujo único 
requisito é terem nascido no mesmo ano, 
juntam-se para comemorar e confraternizar.

6 dias de certame que se caracterizam pelos 
excelentes espetáculos musicais que trazem 
nomes bem conhecidos do mundo da música 
nacional e pela promoção e divulgação dos 
nossos produtos endógenos.

Este é um evento de Verão que se realiza numa 
altura em que o Concelho se enche com os 
lhos da terra, que a viver longe, vêm gozar do 
merecido descanso. 

largo serpa pinto . entrada livre

largo serpa pinto

AGOSTO
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HOMEM FORMIGA
E A VESPA
31 de agosto

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
M/12 . ação, aventura . 2,5�

Depois de “Capitão América: Guerra Civil”, 
Scott Lang tem de lidar com as consequências 
das suas escolhas como super-herói e pai. 
Scott terá uma vez mais de vestir o fato de 
Homem-Formiga e aprender a lutar ao lado de 
Vespa, enquanto a equipa trabalha em 
conjunto para descobrir segredos do passado.

CINEMA

MÚSICA AO VIVO
31 de agosto . recinto de bailes . 22h30m
JOGOS TRADICIONAIS
1 de setembro . zona de lazer . 15h00m
BAILE
1 de setembro . recinto de bailes . 22h30m

Org.: associação cultural e desportiva de 
vilar torpim

FESTAS DE VERÃO
VILAR TORPIM
31 de agosto e 1 de setembro

EVENTO

CAMINHADA PELOS
VELHOS SOBREIROS
18 de agosto

ATIVIDADE

reserva da faia brava
Org.: associação transumância e natureza

A ATNatureza irá dinamizar uma caminhada 
com a população, para explorar o novo Trilho 
dos Sobreiros da Reserva da Faia Brava.

FEIRA DE ANO
19 de agosto

ATIVIDADE

gueira de castelo rodrigo

Dia da tradicional Feira de Ano, um dos dias 
mais movimentados do nosso Concelho. Pela 
noite dentro a festa continua com Renovação 3.
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REBECA
ORGANISTA BETO
15 de agosto

MÚSICA

largo serpa pinto . 22h00m . entrada livre

Duas décadas de dedicação, em que os 
palcos, o público e essencialmente a música, 
fazem de Rebeca uma das cantoras mais 
acarinhadas por uma vasta legião de fãs.

BANDA CIKLONE
14 de agosto

MÚSICA

largo serpa pinto . 22h00m . entrada livre

REMEMBER REVIVAL
BAND
13 de agosto

MÚSICA

largo serpa pinto . 22h00m . entrada livre

MISSÃO IMPOSSÍVEL
FALLOUT
17 de agosto

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
M/12 . ação, aventura . 2,5�

Quando uma importante missão corre mal, 
Ethan Hunt e a sua equipa do IMF unem forças 
numa corrida contra o tempo para acertar as 
contas com os erros do passado.

CINEMA

CAMINHADA
MATA DE LOBOS
STº. ANDRÉ
ROMARIA À FESTA DE 
STº ANDRÉ E SANTA EUFÊMEA
12 de agosto

DESPORTO

junta de freguesia de mata de lobos . 9h00m
9 km . diculdade baixa
Org.: caminheiros do águeda

AG
OS

TO
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junho

HOTEL
TRANSYLVANIA 3
14 de setembro

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
M/6 . animação, familiar, comédia
2,5� (adultos) 1,5� (crianças até 12 anos)

Com Dennis, o neto de Drácula, totalmente 
transformado em vampiro, as coisas não 
p o d e r i a m  e s t a r  m e l h o r e s  n o  H o t e l 
Transylvania. Mas eis senão quando, um 
bilionário ganancioso ameaça destruir o hotel e 
substituí-lo por um resort turístico.

CINEMA

CAMINHADA DAS
BORBOLETAS
15 de setembro

ATIVIDADE

reserva da faia brava
Org.: associação transumância e natureza

Venha descobrir o mundo das borboletas que 
embelezam as nossas paisagens com os seus 
voos saltitantes.

DIA INTERNACIONAL
DA ALFABETIZAÇÃO
7 de setembro

ATIVIDADE

ABERTURA DAS
ESCOLAS DE NATAÇÃO
E HIDROGINÁSTICA
17 de setembro

ATIVIDADE

piscinas municipais . gueira de castelo rodrigo

SETEM
BRO

Data criada no âmbito das Nações Unidas com 
a nalidade de aumentar os níveis de 
alfabetismo e promover a igualdade de direitos. 
Todos os anos este dia assume uma temática 
diferente, este ano será “Alfabetização - O 
saber não ocupa lugar!”

biblioteca municipal . entrada livre 
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LENDA DA MAROFA
31 de agosto e 1 de setembro

EVENTO

Segundo a tradição, o caso de amor entre um 
cavaleiro cristão e a linda lha de um rico judeu 
que se refugiou em Castelo Rodrigo, de seu 
nome OFA é que deu origem ao nome Serra da 
Marofa.

SEXTA-FEIRA . 31 de agosto
9h00 | Tour fotográco*
15h00 | Corda d' Imagens pela Aldeia  *
16h00 | Encontros com a história “Ephraim 
Bueno”*
19h30 | Por do sol na Marofa*
20h30 | Show Cooking  - Chef Alvaro Costa*
20h00 | Jantar Comunitário - por marcação

22h00 | Concerto – Les Saint Armand*
 
SÁBADO . 1 de setembro
10h00 | Visitas Guiadas informais*
13h30 | Almoço em casa dos próprios 
habitantes  - por marcação

19h30 | Por do Sol na Marofa*
22h00 | “Amar Ofa” – teatro-performance*
23h30 | Fogo-de-artifício*

castelo rodrigo . entrada livre*

O Chef Álvaro Costa, acompanhado pela 
comunidade de Castelo Rodrigo, trabalhará os 
produtos típicos desta região, caracterizada pela 
existência de ótimos produtos onde se destacam 
a lebre/coelho e a perdiz, e ainda a amendoeira e 
a oliveira. A isto devemos somar o Borrego que 
por estas terras é Borrego da Marofa.

SHOW COOKING
31 de agosto

ATIVIDADE

Uma criação artística singular em residência 
artística misturando prossionais das artes 
cénicas com atores locais da comunidade. 
Esta performance teatral que mistura história, 
estórias mito, amor e religião, acontecerá 
mesmo no coração da aldeia e com as 
muralhas e a serra a servirem de cenário ideal.

AMAR OFA
1 de setembro

TEATRO

castelo rodrigo . 22h00m . entrada livrecastelo rodrigo . 20h30m . entrada livre

Música por tuguesa com um toque de 
vanguarda misturando assim a herança 
patrimonial com o arrojo musical.

LES SAINT ARMAND
31 de agosto

MÚSICA

palácio cristóvão de moura . castelo rodrigo
22h00m . entrada livre

Propomos um nal de dia voltado para a Serra 
da Marofa apreciando música e degustando 
produtos regionais potenciando assim a 
contemplação. Este evento acontecerá em 4 
espaços em simultâneo e em colaboração 
com o comércio local. Cada espaço terá uma 
proposta musical e gastronómica diferente.

POR DO SOL 
NA MAROFA
31 de agosto e 1 de setembro

ATIVIDADE

castelo rodrigo . 19h30m . entrada livre
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posto de turismo de gueira de castelo rodrigo
9h00m - 18h00m . entrada livre
Org.: academia senior gueirense

EXPOSIÇÃO
PINTURA E 
ARTES DECORATIVAS

EXPOSIÇÃO

castelo rodrigo
sábados - 17h00m . domingos - 11h00m

VISITAS PELA 
HISTÓRIA
VISITAS GUIADAS ENCENADAS

ATIVIDADE

Personagens ligadas à nossa história 
conduzem os visitantes de Castelo Rodrigo, 
uma das 7 Maravilhas de Portugal na categoria 
de Aldeia Autêntica, a um passeio mais atento 
pelos pontos de maior referência deste  
histórico lugar . Projeto no âmbito da Cultura 
em Rede, CIMBSE.

JULHO E AGOSTO
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O PREDADOR
28 de setembro

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
M/12 . ção cientíca, terror, aventura
2,5� (adultos)

Quando um rapaz acidentalmente desencadeia 
o regresso dos caçadores mais letais do 
universo à Terra, apenas uma tripulação 
disfuncional de ex-soldados e um professor de 
ciências descontente pode impedir o m da 
raça humana.

CINEMA

pavilhão dos desportos . 9h00m

BICHOS
21, 22 e 23 de setembro

TEATRO

CAMINHADA
TRILHOS DA ALDEIA
VERMIOSA
29 de setembro

DESPORTO

Descubra connosco os trilhos inesquecíveis 
da Vermiosa, caminhos que nos levarão a 
percorrer trilhos encaixados entre vales de 
vinhas. Deixe-se surpreender a cada passo 
neste passeio pedestre.

Nesta compilação de contos de Miguel 
Torga(14, no total), não existe uma distinção 
entre o humano e o animal, entre o ser racional 
e o ser que vive do instinto. Personicados ao 
máximo na sua "animalidade", os animais 
assumem almas quase humanas e os seres 
humanos descobrem-se na sua bestialidade. 
Torga mostra-nos os sentimentos (medos, 
alegrias, vontades e desejos) de touros 
(Miura), insectos (Cega-Rega), cães (Nero) e 
gatos (Mago), entre outros. Mas também os 
homens e mulheres que se desumanizaram 
(Madalena, Jesus, Senhor Nicolau), que 
perderam a sua capacidade de pensar, de agir 
conforme a sua índole, têm espaço para "falar" 
e inserem-se no mesmo molde. Bichos somos 

todos, anal, quando a vida chega a um ponto 
em que deixa de fazer sentido para a razão que 
conhecemos. 
A Carb leva assim a cena, num cenário natural 
e selvagem, uma criação teatral a par tir desta 
obra prima de Miguel Torga com encenação de 
Miguel Fonseca e participação de um elenco 
amador local. 

formação - Ginásio Clube Figueirense
produção - CARB

reserva da faia brava
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