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Município assinala época natalícia com agenda cultural diversificada 

 

Concerto e Parada assinalam o início das 

festividades de Natal em Macedo de Cavaleiros 

 

Com o acender da iluminação nas principais artérias da cidade ao final da tarde, 

o Município de Macedo de Cavaleiros inicia no próximo dia 01 de dezembro 

uma preenchida agenda natalícia, que irá contar ainda este sábado com o 

concerto "Clássicos de Natal", pela Orquestra Típica Albicastrense. 

No dia seguinte a animação sai às ruas centrais de Macedo, a partir das 15 

horas, com a já tradicional Parada de Natal, num desfile de figuras e engenhos 

resgatados do imaginário natalício. Um cortejo que promete deixar um rasto de 

alegria e cor pelas ruas da cidade e onde pode ainda tirar uma fotografia com o 

Pai Natal. 

O mês de dezembro conta com várias iniciativas para assinalar o Advento e a 

época natalícia, entre as quais se destaca o concerto com as bandas 

filarmónicas do concelho, que se realiza a 08 de dezembro, pelas 21h30m, no 

Centro Cultural. No dia seguinte, pelas 17 horas, a Igreja de São Pedro recebe 

o concerto "Carmina Cordis Ensemble", que irá apresentar ao público uma 

seleção de cânticos Marianos, juntando voz à tiorba e à viola de gamba. 



Do próximo dia 10 de dezembro até 06 de janeiro de 2019 será também 

possível visitar a exposição de presépios de Natal. Fruto do trabalho e 

criatividade das associações, coletividades e da comunidade escolar, do ensino 

pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico, as peças vão estar patentes no 

Jardim 1.º de Maio e na Praça das Eiras. 

Nas próximas semanas será ainda possível participar em várias oficinas na 

Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros. Sempre às 14 horas, as crianças 

dos 6 aos 10 anos têm à sua disposição as oficinas "Reciclar para inovar" (17 

de dezembro), "Vamos meditar? Ioga para crianças" (18 de dezembro), "Vamos 

construir um presépio" (20 de dezembro) e "Construção de adereços para 

selfies" (27 de dezembro). A estes eventos junta-se a Hora do Conto: A Avó 

Leitura e o baú das histórias...", a 19 de dezembro, também às 14 horas, na 

Biblioteca Municipal. 

Durante o mês de dezembro a animação está de volta às ruas de Macedo de 

Cavaleiros. E nada melhor que um Mercado de Natal para fazer as últimas 

compras, ao mesmo tempo que desfruta da animação de rua no Jardim 1.º de 

Maio, com modelagem de balões, ilusionismo e música. 

 

Venha a Macedo e descubra muito do que temos para oferecer a quem nos 

visita. 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 

Serviço de Comunicação do Município de Macedo de Cavaleiros 
 
Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 

 

E-mail: comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt | carla.mendonca@msimpacto.com | 

paulo.maia@msimpacto.com | miguel.pinto@msimapcto.com | helder.robalo@msimpacto.com 
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