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A Câmara Municipal de Celorico da Beira informa 
que a programação pode ser alterada por motivos 
imprevistos e reserva-se o direito de aceitar ou 
recusar todo e qualquer material de natureza 
redatorial e publicitária. No âmbito da elaboração 
da 4.ª edição da Agenda Cultural - 2.º Trimestre (abril, 
maio e junho de 2020), solicita-se a vossa colaboração 
no sentido de nos remeterem, até ao próximo dia 13 
de março de 2020, a informação relativa a eventos 
e iniciativas a incluir da próxima edição, através do 
email: comunicacao@cm-celoricodabeira.pt ou do 
contacto telefónico 271 747 400 (ext. 308). Deve a 
informação a ser-nos remetida dar cumprimento 
à seguinte estrutura: Data; Local; Público-alvo e 
Descrição sumária.

SUBSCREVA A NOSSA NEWSLETTER

www.cm-celoricodabeira.pt

Câmara Municipal de Celorico da Beira
Rua Sacadura Cabral, n.º 39
6360-350 Celorico da Beira
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GNR
Largo Santa Eufêmea, nº 10
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Caras e caros Celoricenses,

O mês de janeiro começa e inicía um novo 
ano. Um ciclo de boas oportunidades, 
de novas energias, projetos e esperança, 
portanto, permita-se ter um olhar otimista 
para 2020 e inspire-se por cá. 

Aceite o nosso convite e venha visitar-
nos! Nesta época invernal organizámos 
uma pequena mão cheia de atividades 
socioeconómicas, culturais e desportivas, 
direcionadas para diversos públicos, com 
vista a fomentarem o bem-estar físico e 
social, o lazer e o conhecimento.

No primeiro trimestre do ano, por altura do 
carnaval, realiza-se o maior evento deste 
município, a Feira do Queijo Serra da Estrela. 
Excecionalmente, a edição deste ano terá 
lugar no fim-de semana a seguir ao carnaval 
(28 e 29 de fevereiro e 1 de março). 

É justo homenagearmos aqueles que, com 
o seu árduo trabalho - lutando contra os 
caprichos do tempo e as agruras do território 
- conseguem resistir e manter uma atividade 
que constitui o melhor cartão-de-visita da 
região demarcada do Queijo Serra da Estrela, 
preservando a excelência e singularidade 
deste produto endógeno que confere uma 
identidade secular a este território plantado 
no sopé da Serra da Estrela.

A Feira do Queijo tem contribuído, ao 
longo dos anos, para promover a atividade 
pastoril, valorizar e escoar este produto 
“rei”, de qualidade ímpar, inigualável, o 
maior embaixador de Celorico aquém e 
além-fronteiras. Tem-se afirmado como 
uma grande janela de oportunidades, 
para divulgar e abrir novos mercados 
para o queijo e outros produtos locais de 
qualidade, ganhando uma maior projeção 
nos últimos anos, com o programa da TVI, 
Somos Portugal, emitido a partir da Feira 
do Queijo. Também este ano, a TVI já tem 
presença assegurada no certame. 

Amigas e amigos,

Devemos ter orgulho nas nossas raízes 
e tradições e preservar aquilo que nos 
distingue, nos diferencia e nos torna únicos. 
Por isso, e pelo peso que a produção de 
queijo representa na economia celoricense 
é um imperativo valorizarmos e divulgarmos 
este produto nobre da pastorícia e 
prestarmos tributo aos bravos celoricenses 
que persistem na sua produção, para 
satisfação dos apreciadores desta iguaria. 

Esperamos por si o ano inteiro!

Editorial

Carlos Ascensão
O Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira,



janeiro / fevereiro Agenda Cultural 2020

www.cm-celoricodabeira.pt4

 25 janeiro  
e  26 janeiro

Ratoeira

Público 
em Geral

FESTA EM HONRA DO 
MÁRTIR S. SEBASTIÃO
Vai ter lugar nos dias 25 e 26 de janeiro, na 
freguesia da Ratoeira, a festa religiosa em 
honra do Mártir São Sebastião.

Provérbio Popular

“A vinte de janeiro, S. Sebastião primeiro.”

5 de 
fevereiro

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

4.º ANIVERSÁRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL
No dia 5 de fevereiro a Biblioteca Municipal  
de Celorico da Beira, comemora o seu 4.º 
aniversário. Para assinalar a data serão 
oferecidos livros aos melhores leitores e 
todos os utilizadores serão convidados a 
participar na comemoração.

11 de 
janeiro

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

3.º CONCERTO DE REIS
O Centro Cultural de Celorico da Beira vai ser 
palco do 3.º Concerto de Reis Solidário, no dia 
11 de janeiro, pelas 21H00. 

Terminada a quadra festiva de Natal mas, 
ainda imbuídos do espírito natalício, em que 
os valores da solidariedade e da fraternidade 
estão bem presentes, os artistas locais, de 
forma gratuita, unem-se num espetáculo 
solidário. O ingresso para o espetáculo tem 
um custo de 2,00€ e a receita apurada será 
sorteada e reverterá a favor de uma das IPSS 
do concelho, instituições que despenham um 
papel social fundamental na comunidade, 
cuidando carinhosamente dos mais vulnerá-
veis e necessitados de amor.
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9 de
fevereiro

Vale de 
Azares

Público 
em Geral

FESTA EM HONRA 

DE SÃO BRÁS
Realiza-se na freguesia de Vale de Azares, 
no dia 9 de Fevereiro, a festa em honra de 
São Brás.

Provérbio Popular

“Diz de São Brás, a cegonha verás e, se não a 
vires o inverno vem atrás.”

28 a 29 de
fevereiro

e 1  de março

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

FEIRA DO QUEIJO DE CELORICO DA BEIRA 2020
A Câmara Municipal de Celorico da Beira vai realizar nos dias 28, 29 de fevereiro e 
1 de março, a tradicional Feira de Queijo.

O evento tem o propósito de promover e valorizar o queijo, enquanto produto 
rei desta região plantada nos contrafortes da Serra da Estrela e principal pilar da 
economia local, para além, de prestar tributo aos produtores, homens e mulheres 
celoricenses, que diariamente lutam arduamente para retirar da terra e do leite da 
ovelha o seu sustento.

À semelhança dos anos anteriores, durante três dias a feira consistirá num espaço 
de exposição e venda de queijo de excelência, requeijão e de outros produtos de 
produção caseira, típicos desta região como as filhós, biscoitos, bolos de ovos, 
pão centeio, etc.. A Feira do Queijo, evento de cariz sócio económico, ocupa 
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QUEIJO
Devido às características do clima e do relevo, o 
produtor de Queijo Serra da Estrela encontra neste 
município as condições ideais para a produção do 
queijo, por muitos considerado, o melhor queijo 
do mundo. Produzido a partir do melhor leite cru 
de ovelha da raça autóctone Bordaleira da Serra da 
Estrela e/ou Churra Mondegueira, flor de cardo e 
sal, misturados com mestria e arte pelas mãos da 
queijeira, segundo processos ancestrais sabiamente 
guardados e transmitidos de geração em geração. O 
queijo é depois, submetido a maturação ou cura num 
local com temperatura entre 6ºC e 12ºC e humidade 
entre 80% e 95%.

O processo de maturação até sair para o mercado 
leva no mínimo 45 dias. Quando chega à mesa dos 
comensais apresenta uma pasta semi-mole, branca 
ou ligeiramente amarelada, e sem olhos. A forma é 
cilíndrica baixa, com abaulamento lateral, sem bordos 
definidos e com um peso superior a 500g.

Para testemunhar a ruralidade do território e o 
modo de vida dos celoricenses que, desde tempos 
imemoriais, encontram na agricultura e na silvo-
pastorícia os principais pilares da economia local, a 
Câmara Municipal de Celorico da Beira construiu duas 
infraestruturas: o Solar do Queijo Serra da Estrela e o 
Museu do Agricultor e do Queijo. 

lugar de destaque no calendário anual de eventos 
promovidos pela Câmara Municipal de Celorico 
da Beira. Pese embora o facto de o queijo ser o rei 
da festa, a Feira do Queijo é uma festa com muita 
animação e música. Os Quinta do Bill, na sexta-feira 
e José Malhoa, no sábado, são os cabeças de cartaz 
da edição deste ano. Além destes concertos o 
programa conta também com artesanato, pinturas 
faciais, animação de rua, animação infantil, 

showcooking, gastronomia, a caminhada “A Rota 
do Pastor”, no âmbito do Passaporte Caminhadas 
por Vales e Serras, entre outras atividades. O 
certame encerra com chave de ouro, no domingo, 
com o programa “Somos Portugal” da TVI  que 
projetará aqui e além fronteiras, a imagem do 
queijo, do Município de Celorico da Beira, do seu 
património e o modo de vida das suas gentes.
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SOLAR DO QUEIJO 
SERRA DA ESTRELA
No Centro Histórico de Celorico da Beira, nas 
imediações do castelo em frente à igreja de Santa 
Maria, ergue-se o Solar do Queijo Serra da Estrela, 
casa solarenga da 2.ª metade do século XVIII, 
autêntica catedral do queijo Serra da Estrela.

O concelho de Celorico da Beira beneficia de 
condições edafoclimáticas e da flora específicas 
e únicas que propiciam uma produção de queijo 
Serra da Estrela (DOP) de excelência e em grande 
quantidade, dado que, nos seus pastos férteis 
e verdejantes pastoreiam os maiores rebanhos 
de ovelhas da raça autóctone Bordaleira Serra 
da Estrela e Churra Mondegueira, situação que 
granjeou para Celorico da Beira o epíteto de 
Capital do Queijo Serra da Estrela. 

O Solar do Queijo Serra da Estrela é hoje, um dos 
ex-libris do património celoricense, verdadeira 
montra do melhor queijo produzido no concelho 
e espaço nobre de exposição, degustação e venda 
deste produto nobre da pastorícia, cartão-de-visita 
do concelho. 

1 de
março

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

CAMINHADA
“A ROTA DO PASTOR”
A Câmara Municipal de Celorico Beira vai 
levar a efeito, no dia 1 de março de 2020, 
a caminhada “A Rota do Pastor”, no âmbito 
do “Passaporte Caminhadas por Vales e 
Serras”, com saída do edifício do Mercado 
Municipal, pelas 9H00. Enquadrada na 
programação da Feira do Queijo de 
Celorico da Beira, a caminhada estima um 
percurso de cerca  15 km, com um grau de 
dificuldade média. A participação implica 
um custo de 6€ (inclui seguro de saúde 
e almoço convívio no final) e, carece de 
inscrição prévia: 
online: https://valeseserras.wordpress.com; 
telefone: 271 747 400.  

MUSEU DO AGRICULTOR E 
DO QUEIJO
Desde tempos imemoriais, a agricultura e a silvo-
pastorícia têm sido os principais motores da 
economia e do desenvolvimento do concelho de 
Celorico da Beira.

A Câmara Municipal de Celorico da Beira recuperou 
e adaptou um edifício na Quinta dos Cedros para 
instalar o Museu do Agricultor e do Queijo, com o 
intuito de retratar esta ruralidade. 

Uma visita ao Museu do Agricultor e do Queijo 
permite ficar a conhecer, através da exposição de 
alfaias agrícolas e artefactos ligados ao fabrico 
do queijo e fotografias de trabalhos no campo, o 

dia-a-dia dos celoricenses, que em tempos, ainda 
não muito distantes, retiravam o seu sustento e 
contribuíram para a preservação das nossas raízes, 
património e identidade cultural.
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7 a 30 de 
março

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

EXPOSIÇÃO “PORTUGAL 
NO FEMININO” , RETRATOS 
DE MULHERES NOTÁVEIS 
EM FOLHAS DE ÁRVORES. 
Vai estar patente ao público no Centro 
Cultural de Celorico da Beira, durante o 
mês de março - mês dedicado à Mulher 
-  a Exposição “ Portugal no Feminino”, de 
Sérgio Carvalho. Constituida por retratos de 
mulheres que se destacaram em diversas 
áreas da nossa sociedade, os seus rostos 
são-nos apresentados em colagens de 
folhas de árvores, que depois de secas são 
minuciosamente recortadas e agrupadas à 
medida das imagens.

20 de 
março

Ratoeira

Jardins de
Infância e

Escolas Básicas 
do 1.º Ciclo

DIA MUNDIAL DA ÁGUA E 
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
O Município de Celorico da Beira comemora 
a 20 de março, o Dia Mundial da Água e o 
Dia Mundial da Árvore, na praia fluvial da 
Ratoeira, com  um programa orientado para 
sensibilizar e alertar as crianças dos jardins-
de-infância e 1º ciclo, para a escassez da 
água e a importância da árvore para a vida 
do Homem e do planeta terra. 

As atividades lúdico-pedagógicas abordarão 
as problemáticas do consumo racional da 
água, a necessidade premente de despoluir os 
recursos hídricos e a preservação e proteção 
da floresta.

8 de 
março

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER
A Biblioteca Municipal assinala o Dia 
Internacional Mundial da Mulher com a 
exposição “Natália Correia - A Feiticeira 
Cotovia”, com o intuito de sensibilizar a 
população para a desigualdade da mulher 
na sociedade, portuguesa e mundial, em 
todas as áreas, inclusive, a do trabalho. 
A poetisa Natália Correia foi uma Mulher fora 
do seu tempo, uma Mulher do futuro. Usando 
como arma as palavras combateu o poder 
político, derrobou preconceitos enraizados, 
agitou a sociedade conservadora, moralista 
e machista da época. A Exposição ficará 
patente ao público durante o mês de março.
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21 de 
março

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

DIA MUNDIAL
DA POESIA  
 
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira 
vai comemorar o Dia Mundial da Poesia, no 
dia 21 de março, com diversas atividades.
Com o mote “ A Poesia está na Rua”, as ruas e 
os espaços públicos vão receber a poesia e 
os poetas, nas mais variadas manifestações.
A iniciativa tem o propósito de inculcar 
o interesse, em pequenos e graúdos, 
pela literatura e, em especial, pela poesia 
portuguesa e mundial e, de aproximar o 
cidadão a esta forma sublime de arte.

22 de
março

Fornotelheiro

Público 
em Geral

FESTIVAL DO REQUEIJÃO
A freguesia de Fornotelheiro vai acolher no 
dia 22 de março o VI Festival do Requeijão.
Integrada no concelho de Celorico, a 
freguesia de Fornotelheiro é  pois, uma terra 
de  bom queijo, pelo que,  o certame visa 
divulgar e valorizar o que de melhor nela se 
produz , como o requeijão, o queijo e outros 
produtos da gastronomia local, de confeção 
caseira,  para além do artesanato, das 
tradições e da sua cultura. A edição deste ano 
conta também com a habitual caminhada 
cuja participação tem um custo de 6€ 
(inclui seguro de saúde e almoço convívio 
no final) e, carece de inscrição prévia: 
online: https://valeseserras.wordpress.com; 
telefone: 271 747 400.

março a
junho

Celorico
da Beira

Público 
em Geral

II CURSO DE INICIAÇÃO 
TEATRAL
Vai decorrer no Centro Cultural de Celorico da 
Beira, de março a junho, o II Curso de Iniciação 
Teatral, sob a orientação de Alexandre 
Sampaio. 

Concebido para 12 a 20 participantes 
funcionará em horário pós-laboral uma vez 
por semana. O curso de iniciação teatral vem 
possibilitar aos amantes das artes cénicas, 
experienciarem as técnicas da representação 
e da dramatização, bem como, adquirirem 
boas posturas, aprenderem a controlar 
a respiração e a projetar a voz, a falar em 
público de forma desinibida e, acima de tudo, 
a fazerem arte, ainda que, de forma amadora. 
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28 e 29
setembro

Fornotelheiro

Público 
em Geral

ESPAÇO A PREENCHER 
PARA ENTIDADES: GNR 
, CENTRO DE SAUDE, 
BOMBEIROS

OU  CARNAVAL

23
setembro

Celorico
da  Beira

Crianças e
Idosos

TEATRO ACERT???
A 

21
setembro

Cadafaz

Público 
em Geral

FESTA DE S. JOSE ???
Realiza-se na localidade de Quintas do 
Salgueiro, a x de março, a festa em honra 
de S. José.



Parque A25
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