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A programação que apresentamos para este 
trimestre, não sendo tão diversicada quanto 
desejamos, dá enfoque às especicidades do 
território, contextualizando-a com memórias e 
acontec imentos ún icos desta  reg ião 
ribacudana e beiro-transmontana.
Desde logo o convite que a natureza nos dirige 
para desfrutarmos da incomparável beleza que 
a oração das amendoeiras, num prenúncio da 
primavera, nos proporciona nas arribas dos 
rios Douro, Côa e Águeda, em particular no 
miradouro da Sapinha (Barca de Alva – 
Escalhão), mas também nas estradas Penha 
de Águia - Quintã de Pero Martins – Freixeda do 
Torrão e de Almofala e na encosta de Castelo 
Rodrigo. 
As saídas de campo – passeios natureza – a 
pé, de bicicleta ou em TT marcam, quem neles 
participa, pela diversidade geológica e agrícola 
– a humanização da paisagem, mas também 
pela especicidade da fauna e ora locais e 
p e l a  s i n u o s i d a d e  d o s  t r i l h o s ,  q u e 
proporcionam apreciar e recolher imagens de 
raríssima beleza. 
A reabilitação do património imaterial do 
concelho tem acolhido signicativo empenho 
do Município e indiscutível envolvimento das 
comunidades, pois entendemos que a 
memória “do que fomos e como fomos” não 
pode apagar-se, pelo que, a breve trecho, 
iremos dar conhecimento das recolhas 
entretanto feitas e que queremos continuar a 
fazer. 
Assim, convidamos TODOS a participar nas 
festividades carnavalescas que se iniciam com 
o desle de Carnaval dos alunos das escolas, 
dia 21 de fevereiro, e atingem maior fulgor com 

as atividades associadas ao ENTRUDO 
LAGARTEIRO, dia 22 fevereiro, sábado, em 
Vilar de Amargo. Uma diferente forma de viver 
esta tradição das nossas GENTES, num 
ambiente de folia e boa disposição, com a 
possibilidade de degustar o “caldo das viúvas”.
Reconhecendo o território como de elevado 
potencial turístico, estaremos representados 
na FITUR (Feira Internacional de Turismo – 
Madrid), integrados no stand das ALDEIAS 
HISTÓRICAS DE PORTUGAL, e na BTL (Bolsa 
de Turismo de Lisboa) para promoção e 
divulgação do Concelho, a par da feira de 
Produtos Regionais de Escalhão e da feira das 
Amendoeiras em Flor onde, quem nos visita, 
pode adquirir os produtos endógenos de 
excelência.
Celebramos o Dia da Proteção Civil, o Dia das 
Ciências, o Dia Mundial do Teatro, com a 
apresentação da peça “A Farsa de Inês 
Pereira”, pela FILANDORRA, e, pelo segundo 
ano, o Dia de Espanha, integrado nas 
festividades da Rainha da Amendoeira em Flor 
– 7 de março.
As  p r eocupações  amb ien t a i s  es t ão 
subjacentes a hábitos de proteção e defesa do 
meio, pois desejamos um concelho bom para 
VIVER, VISITAR e INVESTIR, estando o 
Município, através da Plataforma de Ciência 
Aberta – Open Science Hub, a participar no 
projeto drinkable rivers, bem como a sua 
associação à iniciativa “A Hora do Planeta”.
Esta programação dirige-se a TODOS os que 
aqui habitamos, aos que nos visitam e aos que 
nos pretendem visitar. FIGUEIRA SABE 
ACOLHER!!!
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Henrique Silva | Vereador da Cultura

Carnaval
…
Uma pândega esta existência toda
Que embrulhada se mete por mim dentro
E sempre em mim desloca o crente centro
Do meu psiquismo, que anda sempre à roda…
…
Esta balbúrdia de carnaval tolo,
Esta mistura de europeu e zulu
Este batuque tremendo chulo
E elegantemente em desconsolo…

s.d.
“Carnaval” Álvaro de Campos - Livro de Versos . Fernando Pessoa. 
(Edição crítica. Introdução, transcrição, organização e notas de 
Teresa Rita Lopes.) Lisboa: Estampa, 1993. - 7aeditorial

CÂMARA MUNICIPAL
Largo Dr. Vilhena nº1
Tel.: 271 319 000
cm-fcr@cm-fcr.pt

POSTOS DE TURISMO
Figueira de Castelo Rodrigo
Largo Mateus de Castro
Tel.: 271 311 365
Castelo Rodrigo
Palácio de Cristóvão de Moura
Tel.: 271 311 277
Barca D´Alva
Cais Turístico-Fluvial 
Tel.: 271 355 930

CASA DA CULTURA
Biblioteca Municipal
Largo Serpa Pinto nº22
Tel.: 271 319 190

ESTÁDIO MUNICIPAL
Ginásio de Musculação
Sauna Seca, Banho Turco, Jacuzzi
Estrada Nacional
Tel.: 271 311 196

PISCINAS MUNICIPAIS
Escola de Natação
Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro
Tel.: 271 311 305

PAVILHÃO DOS DESPORTOS
Ginásio de Cardiotness
Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro
Tel.: 271 313 013

MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS
Rua da Barca D'Alva, n.º 14, Escalhão
Tel.: 271 346 142

CENTRO INTERPRETATIVO
Largo de São Sebastião, Algodres
Tel.: 271 397 971

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Rua Cónego Patrício nº 56
Tel.: 271 312 405 / 271 312 745

GNR
Rua Doutor Aníbal de Azevedo nº 7
Tel.: 271 319 060

CENTRO DE SAÚDE
Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro
Tel.: 271 312 277

cha técnica
.

TÍTULO
Agenda Cultural 2020
EDIÇÃO 
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Vereador da Cultura, Henrique Silva
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 ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES

SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS
19h00m às 20h00m

PAVILHÃO DOS DESPORTOS

CAPA | Barca d´Alva, anos 40



FESTA DE S. VICENTE  
19 de janeiro

EVENTO

igreja matriz de gueira de castelo rodrigo
Org.: paróquia de gueira de castelo rodrigo .
freguesia de gueira de castelo rodrigo

FESTA DE S. ANTÃO
19 de janeiro

EVENTO

igreja matriz de mata de lobos
Org.: comissão de festas
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janeiro

ATIVIDADE

PARLAMENTO DOS
JOVENS 
22 de janeiro

FITUR
22 a 26 de janeiro

EVENTO

A Paróquia de Figueira de Castelo Rodrigo vai 
celebrar a Festa do seu Padroeiro, São Vicente. 
Como é tradição a festa conta com a Sagrada 
Eucaristia seguida da Procissão pelas ruas da 
Vila. Durante a tarde o tradicional "Ramo" terá 
lugar no auditório da Casa da Cultura.

A Paróquia de Mata de Lobos realiza a Festa de 
Santo Antão, a tradicional Festa das Chouriças. 
Na arrematação do "Ramo" não faltarão as 
chouriças, os farinheiros e toda a tradicional 
doçaria regional.

Um programa organizado pela Assembleia da 
República, em colaboração com outras 
entidades, com o objetivo de promover a 
educação para a cidadania e o interesse dos 
jovens pelo debate de temas de atualidade. 
Este ano sob o tema «A Violência Doméstica e 
no Namoro» pretende promover a reexão e o 
debate sobre o tema e proporcionar a 
experiência de participação em processos 
eleitorais.

Org.: agrupamento de escolas de gueira de
castelo rodrigo

O Município de Figueira de Figueira de Castelo 
Rodrigo vai, uma vez mais, estar presente na 
edição deste ano da FITUR, Feira Internacional 
de Turismo de Madrid. A participação do 
Município vai estar integrada no stand das 
Aldeias Históricas de Portugal. A FITUR é o 
primeiro evento anual para prossionais do 
turismo mundial e a principal feira para os 
mercados da América Latina.
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JUMANJI
O NÍVEL SEGUINTE 
3 de janeiro

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
fantasia, aventura, ação  . M12 . 2,5�

O gangue está de volta, mas o jogo mudou. 
Quando regressam a Jumanji para resgatar um 
deles, descobrem que nada é como estavam à 
espera. Os jogadores terão de enfrentar 
lugares desconhecidos e inexplorados, desde 
os áridos desertos às montanhas nevadas, 
para escapar do jogo mais perigoso do mundo.

CANTAR AS JANEIRAS  
17 de janeiro

MÚSICA

câmara municipal . 15h00m
Org.: agrupamento de escolas de gueira de
castelo rodrigo

STAR WARS
A ASCENÇÃO DE SKYWALKER  
17 de janeiro

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
cção cientíca, aventura, ação . M12 . 2,5�

A Lucaslm e o realizador J.J. Abrams voltam a 
unir forças para levar os espectadores numa 
jornada épica para uma galáxia muito, muito 
distante, com este novo e nal capítulo da saga 
Skywalker, a fascinante conclusão da saga 
Skywalker, onde vão nascer novas lendas e a 
batalha nal pela liberdade está para chegar.

Nave Redonda recebe a tradicional Festa de 
Santo Amaro, que reúne todos os anos 
centenas de devotos, que em pagamento das 
suas promessas fazem ofertas de pão. Este 
pão tem características muito peculiares, é 
feito com as formas que os éis pretendem em 
cumprimento das suas promessas, braços, 
pernas e até mesmo animais.

SANTO AMARO
NAVE REDONDA  
12 de janeiro

EVENTO

igreja matriz de nave redonda
Org.: paróquia de nave redonda

A tradição mantém-se, as crianças do 1º Ciclo 
e do Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas 
de Figueira de Castelo Rodrigo, virão cantar as 
Janeiras à Câmara Municipal e ao som de 
cânticos festivos da época desejar a todos um 
ano muito feliz. Momentos importantes na 
cultura do povo e de rearmação das nossas 
tradições.



CURSO DE AVES
INVERNANTES  
25 e 26 de janeiro

ATIVIDADES

Pretende-se com este curso dar a conhecer a 
diversidade de aves que acorrem no Inverno na 
região de Figueira de Castelo Rodrigo, dar a 
conhecer as particularidades das migrações e 
das adaptações ao frio e dar a conhecer alguns 
dos melhores locais da Região para observar 
as aves invernantes. A formação decorrerá em 
Figueira Castelo Rodrigo, na Reserva da Faia 
Brava e no Parque Natural do Douro 
Internacional.

casa da cultura . 9h30m
Formador: Carlos Pacheco
Org.: associação transumância e natureza
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pavilhão gimnodesportivo de escalhão
RAID TT . início do percurso: 9h00m . inclui 
pequeno almoço, reforço e almoço
Org.: associação de caçadores

EVENTO

FEIRA DE PRODUTOS
REGIONAIS DE ESCALHÃO 
24, 25 e 26 de janeiro

pavilhão gimnodesportivo de escalão
Org.: associação de caçadores . freguesia de
escalhão

MONTARIA AO JAVALI 
25 de janeiro

EVENTO

pavilhão gimnodesportivo de escalão
Org.: associação de caçadores

RAID TT
CAMINHADA 
26 de janeiro

EVENTO

Esta mostra e venda de produtos tem como 
objetivo a promoção e divulgação dos nossos 
produtos regionais. É uma forma de valorizar 
as nossas raízes e dinamizar a economia, e 
também, porque não, incentivar outros a 
recuperar tradições que, de outra forma, 
correm o risco de se perder.

24 de janeiro | sexta-feira
Organista Beto  . 21h00m

25 de janeiro | sábado
Republika  . 21h00m
Dj Rúben F  . 1h00m

26 de janeiro | domingo
Stand Up Alexandre Santos  . 17h00m
Rancho Flor do Campo  . 18h30m
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janeiro . fevereiroA OVELHA CHONÉ
A QUINTA CONTRA-ATACA 
31 de janeiro

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
animação, comédia, familiar . M6 . 2,5�

Quando uma adorável extraterrestre, com 
poderes espantosos, cai por acidente perto da 
quinta Mossy Bottom, Choné percebe 
rapidamente que é uma oportunidade para 
diversão e aventura com poderes alienígenas, 
e embarca numa missão para acompanhar a 
visitante intergaláctica de volta a casa, antes 
que uma organização sinistra a capture...

BAD BOYS
PARA SEMPRE  
14 de fevereiro

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
ação, comédia . M14 . 2,5�

Will Smith e Mar tin Lawrence estão de 
regresso às ruas de Miami, a dar corpo aos 
detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett, do 
Depar tamento de Narcóticos. Agora, ao 
mesmo tempo que lidam com problemas a 
nível pessoal – que incluem mudanças de 
carreira, envelhecimento e crises de meia-
idade –, vão ter de enfrentar Armando Armas, o 
líder do mais perigoso cartel de drogas a actuar 
em todo o estado da Flórida.

FARSA DE INÊS PEREIRA 
7 de fevereiro

TEATRO Uma diver tida comédia de caracteres e 
costumes que conta a história de Inês Pereira, 
jovem caprichosa e ambiciosa, que anda 
encantada por Brás da Mata, galante 
combatente, mas é pressionada a casar com 
Pêro Marques, um lavrador simples e sem 
cultura. É na escolha de pretendentes e suas 
consequências que se centra esta farsa 
vicentina, uma das mais divertidas e satíricas 
da vida quotidiana do tempo de Gil Vicente, 
escrita a partir do ditado popular «Mais vale 
asno que me leve que cavalo que me derrube». 
A versão da Filandorra respeita elmente o 
texto original, mas é atualizado no tempo e 
espaço ao século XXI, assim como todo o 
contínuo da solução dramatúrgica que traz o 
texto para a intemporalidade da obra vicentina. 

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
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ENTRUDO LAGARTEIRO 
22 de fevereiro

ATIVIDADE

AS AVENTURAS DO
DR. DOLITTLE  
28 de fevereiro

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
fantasia, aventura, comédia . M12 . 2,5�

Sete anos após ter perdido a esposa, o 
excêntrico Dr. John Dolittle, famoso médico e 
veterinário da Inglaterra vitoriana, esconde-se 
atrás dos muros altos da mansão, contando 
apenas com a companhia dos seus animais.
Mas quando a rainha ca gravemente doente, 
Dolittle é forçado a viajar até uma mítica ilha em 
busca da cura, recuperando a sua perspicácia 
enquanto reencontra velhos adversários e 
descobre criaturas maravilhosas.

O Entrudo de Vilar de Amargo, vai uma vez 
mais, trazer à rua, foliões vestidos de preto e 
rostos cober tos por rendas brancas, os 
mesmos que irão protagonizar o velório do 
Entrudo, a refeição comunitária “o caldo das 
viúvas”, o cortejo fúnebre, acompanhado por 
músicos, a leitura do Sermão e a queima do 
Entrudo.
O Entrudo Lagarteiro é uma celebração que 
envolve toda a comunidade, com as mulheres 
mascaradas de homens e homens de 
mulheres, com rendas e máscaras de cortiça a 
esconder a face para que ninguém seja 
reconhecido nas pantominices que fazem aos 
outros “ …enfarinhar e tisnar com a fuligem 
das panelas de ferro era a tradição…”

Org.: associação lagarto

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
22 de fevereiro

EXPOSIÇÃO

sala de exposições da Casa da Cultura
9h00 às 12h30m e das 14h00m às 17h30m

Exposição de Pintura conjunta de dois artistas 
plásticos, naturais da Figueira da Foz (Lavos), 
Maria Almeida e Mário Silva (lho). 
Pintar é transpor a beleza das paisagens, das 
terras e das gentes para as telas de forma 
genuína e sentida.
ABERTURA: 22 de fevereiro . 14h30m

ENCONTRO EDUCATIVO
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
E CONFLITO ESCOLAR 
19 de fevereiro

ATIVIDADE

Com disfarces cheios de cor, centenas de 
jovens e crianças vão encher de alegria e 
fantasia as ruas gueirenses.
A folia tem início junto à Escola Secundária, e 
todos estão convidados a sair à rua e contribuir 
para uma tarde fantasia e de diversão.

DESFILE DE CARNAVAL 
21 de fevereiro

ATIVIDADE

Org.: gabinete de educação CM FCR
auditório da Casa da Cultura . 18h00m

A Inteligência Emocional, é uma ferramenta 
que ajuda a entender e a lidar melhor com as  
emoções, podendo ser desenvolvida desde 
cedo, por meio da educação na escola e no 
seio familiar. Neste sentido, o Município de 
Figueira de Castelo Rodrigo, promove o 
próximo Encontro Educativo sobre o tema 
“Inteligência Emocional e Conito Escolar”. 
Pretende-se estimular a Inteligência Emocional 
de forma a contribuir para uma vida mais feliz e 
equilibrada dos alunos e das suas famílias. 

Org.: agrupamento de escolas de FCR

Encontros
EDUCATIVOS

2020
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BIRDS OF PREY  
6 de março

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
crime, ação . M12 . 2,5�

"Já ouviram falar da história com a detetive, o 
canário, a psicopata e a princesa da máa?"
"Birds of Prey (E a Fantabulástica Emancipação 
de Uma Harley Quinn)" é a versão distorcida 
dessa história, contada pela própria Harley, 
como só ela a poderia contar.

OFICINA DE ORIENTAÇÃO
DE VISITAS PEDESTRES
NA FAIA BRAVA
29 de fevereiro e 1 de março

ATIVIDADES

Com esta ocina pretende-se capacitar 
pessoas interessadas em orientar visitas 
pedestres à Reserva da Faia Brava no trilho dos 
biólogos. Nesta ocina será abordada a 
história da Reserva, a importância ao nível da 
conservação, espécies emblemáticas e boas 
práticas de recepção e acompanhamento dos 
visitantes. Possibilidade de integrar a bolsa de 
guias da ATNatureza mediante experiência e 
avaliação nal. 

casa da cultura . 9h30m
Formador: Marco Ferraz 
Org.: associação transumância e natureza

AMENDOEIRA EM FLOR 
fevereiro e março

EVENTO

DIA DA PROTEÇÃO CIVIL 
4 de março

ATIVIDADE

Org.: proteção civil gueira de castelo rodrigo

O programa das comemorações do Dia da 
Proteção Civil é dedicado à prevenção 
rodoviária, e serão concretizadas várias ações 
junto da comunidade estudantil. Esta ação visa 
sensibilizar todas as crianças, para a 
importância do cumprimento das regras de 
trânsito.

É no início de mais uma Primavera que os 
campos ganham nova vida, tornando-os mais 
coloridos, salpicados com o branco e o rosa 
desta pequena, mas bela Flor da Amendoeira. 
Em terras de Ribacôa esperam-se milhares de 
forasteiros, que entusiasmados pela natureza 
em festa, procuram nestas paragens a história, 
a hospitalidade e a tradição destas gentes.

março
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RIFULE 
6 de março

MÚSICA

RUIZINHO 
DE PENACOVA 
6 de março

MÚSICA

RAID TT 
7 de março

DESPORTO

Figueira de Castelo Rodrigo prepara-se para 
receber o 10° Raid TT Amendoeiras em Flor. 
Este evento é já uma imagem de marca por 
estas alturas, e traz até nós muitos acionados 
deste desporto automóvel. Todos os anos são 
criados trilhos novos mas há alguns que são 
míticos e que os participantes não se cansam. 
Para além da prática em si, o evento 
proporciona um dia de muito convívio e 
camaradagem.

pavilhão dos desportos . 22h30m

pavilhão dos desportos . 23h30m

O Cartaz festivo das Amendoeiras em Flor tem 
para lhe propor noites bem animadas, onde 
não pode faltar um pézinho de dança ao som 
dos Rilufe, uma banda sobejamente conhecida 
entre nós, e que já nos habituaram a grandes 
atuações, garantido a diversão do público.

A música não vai faltar durante toda a noite, 
estando essa missão entregue ao Ruizinho de 
Penacova, que terá a seu cargo a animação de 
mais um dia de festa da Rainha da Amendoeira 
em Flor.
Acima de tudo queremos que o público se sinta 
bem disposto e se divir ta com a música 
tradicional Portuguesa.

FEIRA DA FLOR 
DA AMENDOEIRA 
22 de fevereiro a 15 de março

ATIVIDADE

mercado municipal de gueira de castelo rodrigo

pavilhão dos desportos . 8h00m

Tal como tem sido habitual, durante a  
Amendoeira em Flor, decorre um mercado 
onde é possível comprar e degustar o melhor 
dos nossos produtos endógenos e genuínos 
de qualidade comprovada.
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BTL 
11 a 15 de março

EVENTO

RENOVAÇÃO 3 
7 de março

MÚSICA

LUCAS & MATHEUS 
7 de março

MÚSICA

feira internacional de lisboa 

Com a participação na Bolsa de Turismo de 
Lisboa, a autarquia Figueirense pretende 
fomentar ainda mais o turismo  nesta região de 
Ribacôa, uma terra privilegiada, com uma 
gastronomia de excelência. Este ano a BTL 
2020 terá um reforço do Enoturismo, um 
espaço para promoção e apresentação da 
oferta vitivinícola associado ao turismo rural e 
a hotéis de charme, com área de exposição, 
talks e degustação.

pavilhão dos desportos . 22h30m

pavilhão dos desportos . 23h30m

O projeto Renovação 3, já com 36 anos de 
história, prima pela qualidade dos espetáculos. 
Aceite a nossa sugestão e venha passar umas 
horas ao som de boa música portuguesa, onde 
destacamos um dos maiores êxitos desta 
banda, «Roça e encosta».

Prepare-se para assistir a um concer to 
verdadeiro, único e inesquecível com a dupla 
brasileira, Lucas e Mateus. São detentores de 
alguns dos maiores sucessos na sua terra 
natal, Brasil. 
Mas não é só do outro lado do Atlântico que 
esta dupla é sucesso, em Portugal contam 
com uma vasta legião de fãs.

DIA DE ESPANHA 
7 de março

EVENTO

Este dia de comemoração transfronteiriça vai 
contar, para além dos atos solenes, com 
momentos artísticos e musicais. Seguido de 
uma visita pelos locais mais emblemáticos do 
Concelho.

paços do concelho . 11h00m

PINTOR| Luis Canário Rocha | CARB

junho
m

arço
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SONIC: O FILME  
20 de março

CINEMA

auditório da Casa da Cultura . 21h30m
aventura, fantasia, ação . M12 . 2,5�

Baseado no videojogo da Sega, conta a história 
do ouriço mais rápido do mundo a partir do 
momento em que  chega à sua nova casa – o 
planeta Terra. Sonic e o seu novo melhor 
amigo, Tom juntam-se para defender o planeta 
de um génio do mal.

DIA MUNDIAL 
DA ÁRVORE  
21 de março

ATIVIDADES

Org.: gabinete orestal CM-FCR

OFICINA DE REGENERAÇÃO
DE SOLOS DEGRADADOS 
21 de março

ATIVIDADES

Com esta ocina pretende sensibilizar para a 
importância do estado de conservação do solo 
como primeira condição de qualquer projeto de 
regeneração de habitats. A saúde do solo 
depende sempre do histórico de exploração, 
mas pode ser signicativamente melhorado 
com gestão sustentável de pastagens e de 
herbívoros.

casa da cultura . 9h30m
Formador: João Neves 
Org.: associação transumância e natureza

O Município, para assinalar este dia, vai 
promover a plantação de árvores em alguns 
pontos estratégicos do Concelho. Esta 
comemoração visa consciencial izar a 
comun idade  pa ra  a  impor tânc ia  da 
preservação das árvores e da oresta, quer ao 
nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como 
da própria qualidade de vida dos cidadãos.

DIA DO ALMENDRO 
15 de março

EVENTO

A Festa do Almendro, que se real iza 
anualmente em Barca d'Alva, une dois países, 
dois povos em festa. Milhares de visitantes, 
tornam esta aldeia ribeirinha do Concelho 
gueirense, um dos destinos mais procurados 
neste m-de-semana. É um dia em que a língua 
castelhana se mistura nas histórias e nas 
tradições partilhadas. A animação musical 
estará a cargo do organista Beto.
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DIA DAS CIÊNCIAS 
25 de março

ATIVIDADE

Sessões ordinárias 
da Assembleia Municipal
28 fevereiro
Sessões extraordinárias 
da Assembleia Municipal
31 janeiro e 27 de março

CALENDARIZAÇÃO DAS
SESSÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Reuniões ordinárias da Câmara Municipal 
2 janeiro, 5 fevereiro e 4 março

Reuniões ordinárias da Câmara Municipal  
Públicas
15 janeiro, 19 fevereiro e 18 março

CALENDARIZAÇÃO DAS
REUNIÕES ORDINÁRIAS
DA CÂMARA MUNICIPAL

CAMINHADA DA
AMENDOEIRA EM FLOR 
29 de março

EVENTO

DIA MUNDIAL 
DO TEATRO 
27 de março

ATIVIDADE

HORA DO PLANETA 
28 de março

EVENTO

Largo Serpa Pinto . 9h00m
Org.: gabinete de desporto CM-FCR

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo vai 
participar mais uma vez na iniciativa “A Hora do 
Planeta” em parceria com a WWF (World 
Wildlife Fund), desligando a luz durante uma 
hora (num ato simbólico), uma ação para nos 
recordar os hábitos que devemos adotar para 
contribuirmos para um Planeta melhor.

Org.: gabinete orestal CM-FCR

Nesta altura do ano em que a Primavera 
começa a dar os seus primeiros passos, e os 
campos começam a ganhar nova vida, irá 
realizar-se a Caminhada da Amendoeira em 
Flor. É em ambiente de convívio que os 
participantes irão percorrer trilhos escolhidos 
para contemplar mais de perto a beleza natural 
dos nossos campos.

O objetivo deste dia é enaltecer o papel da 
ciência para o desenvolvimento humano, 
assim como destacar grandes nomes da 
ciência, colocar desaos para o futuro e 
instigar o gosto pela ciência nas gerações mais 
novas.

Org.: agrupamento de escolas de FCR

O Dia Mundial do Teatro celebra-se com o 
objetivo de promover a arte do teatro. É uma 
arte milenar e funciona como um meio de 
divulgação da cultura de diferentes povos. 
Desde a antiguidade, que o homem usa o teatro 
como forma de expressão.

A Plataforma de Ciência Aberta - Município de 
Figueira de Castelo Rodrigo integrou o projeto 
europeu “Rios Potáveis” (nome original: 
“Drinkable Rivers”) e realizou no passado dia 
21 de outubro as primeiras medições para 
analisar a qualidade da água do rio Douro, junto 
ao cais uvial de Barca D’Alva.
 
Desta forma, o Município de Figueira de 
Castelo Rodrigo faz parte dos 32 “Laboratórios 
de Água” (no original: “WaterLab Hubs”), 
espalhados por 14 países diferentes, que nas 
últimas três semanas mobilizaram 640 
pessoas para monitorizar 36 rios, num esforço 
conjunto pela saúde do rios europeus e dos 
ambientes que os rodeiam.
 
O “Rios Potáveis” é um projeto internacional de 
ciência cidadã que envolve as populações 
locais para monitorizar a qualidade da água 
dos seus rios. Foi iniciado por Li An Phoa, 
ambientalista e professora universitária, que 
no passado verão realizou esta investigação, 
pela primeira vez, desde a nascente do rio 
Meuse, no sul de França, até ao Mar do Norte 
na Holanda, ao longo de 1061 quilómetros.
 
Ao longo do próximo ano, a equipa da 
Plataforma de Ciência Aberta, em conjunto 
com a comunidade local, irá repetir, a cada 
mês, este conjunto de análises ao rio Douro, o 
que vai permitir monitorizar de forma regular e 
sistemática a qualidade da água e perceber, por 
exemplo, como poderá ser modicada pelo 
turismo uvial.

DRINKABLE RIVERS
janeiro . fevereiro . março

Próximas Sessões
4 de janeiro, 22 de janeiro, 19 de fevereiro e 18 
de março
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