
MARÇO
03 Exposição
EXPOSIÇÃO DE MÁSCARAS DE CARLOS FERREIRA
01 a 31.mar.2019 
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A máscara é um adereço utilizado em diferentes situações, como 
disfarce, objeto lúdico, religioso ou artístico. Tanto pode revelar como 
esconder uma identidade ou, ainda, transformar a identidade e a vida 
de quem a usa. No passado, o trabalho artesanal de elaboração da 
máscara era, por norma, executado por quem a utilizava. No entanto, 
a máscara podia também ser encomendada. 
O artesão de Sendim, Carlos Ferreira, cuja obra será exposta no Centro 
Cultural, define manualmente as feições da máscara a partir de um 
pedaço de madeira de amieiro, cerejeira ou outra e dá-lhe o aspeto 
adequado ao ritual onde vai ser usada. A máscara pode ter diferentes 
feições, designadamente demoníacas. 
Abertura no dia 01 de março às 17:00h.

03 Exposição
EXPOSIÇÃO “CARETOS DE PODENCE 
- PATRIMÓNIO IMATERIAL DE PORTUGAL”
01 a 31.mar.2019  
Sala de Exposições Temporárias do Posto de Turismo
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Exposição que resulta de uma recolha de pintura, fotografia e objetos 
da Casa do Careto.

Para mais informações: e-mail turismo@cm-macedodecavaleiros.pt, 
telf: 278099166.

03 Evento
FESTA DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
01.mar.2019 // 10.00H
Jardim 1.º de Maio*
Público / Alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico
____________________________________________________________
Constituindo o Carnaval uma época propícia para as crianças 
imaginarem um mundo de fantasias, que pode contribuir para torná-
las adolescentes e adultos criativos e com raciocínio mais rápido, a 
Câmara Municipal e o AEMC propiciam, às crianças da Educação 
Pré-escolar e aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, momentos de 
alegria e socialização. Entre máscaras, música, desfiles e danças, não 
faltarão serpentinas e papelinhos a marcar as traquinices próprias da 
folia carnavalesca.
* A festa realizar-se-á nas Naves do Parque Municipal de Exposições, 
caso as condições atmosféricas sejam adversas.  

03 Evento
ENTRUDO CHOCALHEIRO
02 a 05.mar.2019
Podence
Público / geral
____________________________________________________________
O Entrudo Chocalheiro, festa de Carnaval dos Caretos de Podence, 
já obteve o reconhecimento de entidades públicas nacionais devido 
à sua singularidade e autenticidade, a adesão dos habitantes locais, 

“Se não tivéssemos inverno, a primavera não seria tão 
agradável: se não experimentássemos algumas vezes 
o sabor da adversidade, a prosperidade não seria tão 
bem-vinda.” 

Anne Bradstreet

Damos as boas vindas a um março ainda com sabor 
a inverno e às suas festas. Um março com exposições, 
desfiles, passeios, concertos, chocalhadas e 
gargalhadas a alimentarem a folia carnavalesca, que 
no nosso concelho se sente de forma tão autêntica e 
única. 

Mas damos também as boas vindas a um março 
com sabor a primavera e a novidade, em que lhe 
oferecemos um programa dinâmico e diferenciado, 
que com certeza irá ao encontro das suas expectativas. 
O calendário está repleto de grandes nomes, como o 
comediante Francisco Menezes, a artista internacional 
Josephine Foster, o conceituado pianista e cantor André 
Sarbib ou o grande nome da música Pop portuguesa, 
Rui Veloso. Mas há também espaço para “os da casa”, 
com a AJAM a estrear uma nova peça e a abrir o Festival 
de Teatro Boa Vizinhança, com início no Dia Mundial do 
Teatro e término no Dia Europeu dos Vizinhos.

Abril, por sua vez, será mês de férias de Páscoa muito 
ativas, com inúmeras sugestões de atividades dirigidas 
às nossas crianças. Será mês de teatro, com mais duas 
peças de companhias de teatro transmontanas, no 
âmbito do Festival de Teatro Boa Vizinhança, e com a 
comédia Procuro homem, marido já tive da Dramax-
Oeiras. E será o mês de comemorações naturais de uma 
época que marca o profundo sentimento de Liberdade 
no coração do povo português. 

Despeço-me com uma palavra de apreço a todos 
os e a todas as munícipes e simpatizantes dos nossos 
eventos, certa de que esta programação diversificada 
constituirá um convite a virem, a sentirem e a viverem 
Macedo de Cavaleiros.

Elsa Escobar

Vereadora da Cultura

O Dia da Liberdade

Este dia é um canteiro

com flores todo o ano

e veleiros lá ao largo

navegando a todo o pano.

E assim se lembra outro dia febril

que em tempos mudou a história

numa madrugada de Abril,

quando os meninos de hoje

ainda não tinham nascido

e a nossa liberdade

era um fruto prometido,

tantas vezes proibido,

que tinha o sabor secreto

da esperança e do afecto

e dos amigos todos juntos

debaixo do mesmo tecto.

José Jorge Letria

daqueles que aqui não residem habitualmente, mas que aqui regressam 
nesta época do ano para se vestirem de careto e o entusiasmo de um 
número cada vez maior de visitantes que se querem sentir parte da 
festa.

DESFILE NOTURNO DE CARNAVAL
02.mar.2019 // 21.30h
Macedo de Cavaleiros
Público / Geral
____________________________________________________________
A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros organiza, mais uma 
vez, o Desfile Noturno de Carnaval. Trata-se de uma festa que reunirá 
participantes de todas as idades, numa noite que se pretende cheia de 
animação, alegria e imaginação. A iniciativa resulta da colaboração 
entre o Município, as juntas de freguesia e as associações do concelho.

03 Formação
WORKSHOP “BIBLIOTERAPIA: LER PARA VIVER 
MELHOR”
Formadora: Sandra Barão Nobre
09.mar.2019 // 14.30h às 18.30h
Biblioteca Municipal
Público / Professores, Técnicos de Biblioteca, Animadores 
Socioculturais, Técnicos de Lares e Centros de Dia
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A biblioterapia, parece paradoxal, ganha importância no momento 
em que a Internet e os ecrãs ocupam cada vez mais o nosso tempo 
e espaço de lazer. Que livro ler para ultrapassar certo problema ou 
desafio? Esta é a resposta que poderá encontrar com a biblioterapeuta 
Sandra Barão Nobre no workshop que aqui propomos. 
Inscrição obrigatória através do e-mail bibliotecamunicipal@cm-
macedodecavaleiros.pt até ao dia 6 de março, limitada às primeiras 
25 inscrições.

03 Leitura
HORA DO CONTO
12 e 13.mar.2019 // 10.00h
Biblioteca Municipal
Público / 3 aos 6 anos
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Livro: Ou isto ou aquilo
Autora: Cecília Meireles
Oficina: Criação de um retrato da avó.
Sinopse: É um dos mais belos e importantes livros de poesia para 
crianças, nascido da extrema sensibilidade da autora. Os poemas 
falam dos sonhos e fantasias que povoam o mundo infantil. A casa da 
avó, os jogos e brinquedos, os anjos, animais e flores ganham vida nos 
poemas suaves e musicais de Cecília Meireles.

03 Palestra
CICLO DE PALESTRAS “PENSAR MACEDO” - 
Desenvolvimento rural e empreendedorismo
14.mar.2019 // 21.30h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A questão a ser pensada prende-se com o papel do empreendedorismo 
no desenvolvimento rural. Este pode contribuir para estancar o 
despovoamento do interior e criar as comodidades necessárias para 
atrair e fixar pessoas.
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03 Comédia
ESPETÁCULO STAND-UP COMEDY COM 
FRANCISCO MENEZES
16.mar.2019 // 21.30h
Centro Cultural 
Público / M/16
Entrada / 3€
____________________________________________________________
Sozinho em palco, Francisco Menezes faz humor acerca de Portugal 
e dos portugueses, tudo é ilustrado com vários momentos musicais, 
interpretações de temas imortais dos artistas mais conhecidos, músicas 
tradicionais portuguesas e hits internacionais, que fazem parte de um 
imaginário coletivo, adaptados pelo humorista.

03 Educação
PROJETO JUNTO À TERRA 
- “OS MINERAIS E A BIODIVERSIDADE”
19.mar.2019 // 10h
Sede do Geoparque Terras de Cavaleiros
Público / Alunos do 8.º Ano
____________________________________________________________
O Projeto Junto à Terra é uma iniciativa que decorre no âmbito das 
medidas compensatórias do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 
Sabor (AHBS) - Programa de Sensibilização e Divulgação do Património 
Natural do Baixo Sabor. Este projeto, é uma iniciativa de valorização 
do património natural (biodiversidade) como fator de desenvolvimento 
do território.
Para mais informações: e-mail educacao@geoparkterrasdecavaleiros.com, 
telf: 278428101

03 Recital
POESIA NA BIBLIOTECA: CANTO DOS POETAS
21.mar.2019 // 21.00h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
O Dia Mundial da Poesia assinala-se por todo o mundo. A Biblioteca 
Municipal associa-se a esta comemoração com uma noite de poemas 
cantados, dado que a relação entre a poesia e a música sempre foi 
íntima, quase complementar. 

03 Desporto
ENCONTRO DE ESCOLINHAS DE CICLISMO
23.mar.2019 // 15.00h
Parque Municipal de Exposições
Público / Geral
____________________________________________________________
Atividade promovida em colaboração com o Clube de Ciclismo de 
Macedo de Cavaleiros, Associação de Ciclismo e Cicloturismo de 
Bragança e da Velo Clube de Bragança.

03 Teatro
FESTIVAL DE TEATRO BOA VIZINHANÇA 
- UM ESTRANHO CASO…
AJAM
27.mar.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 1€
____________________________________________________________
O Festival de Teatro Boa Vizinhança é um projeto criado para assinalar 
o Dia Mundial do Teatro, que se comemora a 27 de março e o Dia 
Europeu dos Vizinhos, que se celebra no dia 27 de maio. Este consiste 
num festival de teatro que, nesta 1.ª edição, é realizado com grupos 
de teatro de Trás-os-Montes e que ocorrerá com a apresentação de 4 
peças, em março, abril e maio. 
O Festival abre com a peça um Estranho Caso… da AJAM. 
Num mundo de crueldade e falsidade até os mais próximos parecem ter 
motivos para matar. Nesta história, que junta o suspense e a comédia, 
exploram-se os laços familiares nas profundezas da avareza. um drama 
onde reina o mistério do princípio ao fim.

03 Música
CONCERTO COM JOSEPHINE FOSTER
28.mar.2019 // 21.30H
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 2€
____________________________________________________________
Josephine Foster não é a mulher de tez pálida é, sim, garimpeira de 
folk que explora a guitarra, o ukelele, a harpa e o piano como quem 
procura pepitas de ouro e som num ribeiro rico de história, a do 
cancioneiro do oeste norte-americano. 
Não é possível contar a história da folk norte-americana dos últimos 15 
anos sem referir o nome de Josephine Foster. O seu mais recente disco, 
o duplo Faithful Fair Harmony, é mais uma prova da vitalidade e beleza 
da sua proposta. 

03 Música
THIS IS IT - CONCERTO COM ANDRÉ SARBIB E 
RUI VELOSO
30.mar.2019 // 21.30H
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
____________________________________________________________
André Sarbib, conceituado pianista e cantor, apresenta-nos o seu novo 
álbum This is It. um concerto que constituirá, certamente, um deleite 
para qualquer amante da boa música e que conta com a participação 
de Rui Veloso. 

03 Desporto
CAMINHADA SOLIDÁRIA CONTRA O CANCRO
31.mar.2019 // 09.00h
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
____________________________________________________________
A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, Núcleo Regional do Norte, promovem esta 
caminhada com o intuito de sensibilizar a comunidade para que adote 
estilos de vida saudáveis, prevenir o cancro e de angariar fundos a 
favor do doente oncológico.
 

ABRIL
04 Concurso
ADOTE UM LIVRO CENSURADO
01 a 25.abr.2019 
Público / Alunos do 3.º Ciclo e Secundário
____________________________________________________________
No Estado Novo, período que medeia entre 11/04/1933 e 25/04/1974, 
tudo o que era publicado nos jornais, revistas, livros, filmes, música e 
até os programas de rádio passavam pela censura, que aprovava 
ou não o seu conteúdo e até corrigia ou riscava o que entendia que 
não podia ser dito. O Investigador José Brandão contabilizou 900 livros 
proibidos, de 1933 a 1974. A Biblioteca Municipal desafia os jovens, que 
frequentam o 3.º Ciclo do Ensino Básico e o Secundário, a “adotar” um 
dos livros censurados pelo Estado Novo e, a partir dele, elaborarem 
um pequeno vídeo, com o máximo de 5 minutos de duração, que 
denuncie uma situação /comportamento/ prática censurável ou uma 
que mereça ser promovida. 

É possível consultar a lista referida na Biblioteca Municipal.

04 Exposição
EXPOSIÇÃO “ROCHAS E MINERAIS - MINAS E 
GEOLOGIA A NORTE DE PORTUGAL”
05.abril a 31.maio.2019
Sala de Exposições Temporárias do Posto de Turismo
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A exposição itinerante “Rochas e Minerais - Minas e Geologia a Norte 
de Portugal” pretende desvendar a riqueza geológica e mineira da 
região norte do país, partindo de amostras de rochas e minerais dos 
vários locais dos parceiros que integram o “Roteiro das Minas e Pontos 
de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal”.

Para mais informações: e-mail turismo@cm-macedodecavaleiros.pt, 
telf: 278099166.

04 Teatro
FESTIVAL DE TEATRO BOA VIZINHANÇA 
- À MANHÃ DE JOSÉ LUÍS PEIXOTO
Filandorra - Teatro do Nordeste
05.abr.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / M/12
Entrada / 1€
____________________________________________________________
À Manhã retrata o quotidiano do mundo rural, abordando problemas 
como o despovoamento e o envelhecimento da população. A ação 
desenrola-se numa aldeia envelhecida e desertificada do interior do 
país onde cinco personagens, três mulheres e dois homens, dão corpo 
aos seus próprios desejos e receios, numa “viagem” pelo tempo das 
estações: as primaveras e os segredos, os enganos e o verão, os beijos 
nunca dados e o outono onde se retarda o último frio.

04 Desporto
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA 
- CAMINHADA 
“Feira do Folar de Vilarinho de Agrochão”
06.abr.2019 // 08.30h
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
____________________________________________________________
A Câmara Municipal promove mais uma caminhada que visa contribuir 
para a criação de estilos de vida saudáveis, aliando o exercício à saúde 
física e mental, bem como dar a conhecer melhor o nosso concelho a 
quem participa.

04 Música
CONCERTO MAIS PEQUENO DO MUNDO
Ajam
06.abr.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
O “Concerto mais pequeno do mundo”, inspirado numa criação 
da Rádio Comercial, tem como objetivo mostrar que Macedo de 
Cavaleiros, ainda que seja uma cidade de pequena dimensão, é 
grande em talentos.

04 Evento
XIX FEIRA DO FOLAR
06 e 07.abr.2019
Vilarinho de Agrochão
Público / Geral
____________________________________________________________
Neste fim-de-semana decorre a 19.ª edição da Feira do Folar em 
Vilarinho de Agrochão, no concelho de Macedo de Cavaleiros. É 
um certame em que o produto que lhe dá o nome tem impressos a 
qualidade e o saber de muitas gerações de pessoas desta localidade e 
que, por isso, tem tido uma adesão crescente de ano para ano e igual 
relevância na economia local. Folar, doces, pão, chouriças, salpicão e 
alheiras são produtos que pode encontrar nesta feira.

04 Evento
FÉRIAS VIVAS 
08 a 18.abr.2019 // 09.00h
Centro Escolar – Polo 1
Público / 6 a 18 anos
____________________________________________________________
Durante as férias da Páscoa e de Verão, a Câmara Municipal promove 
as “Férias Vivas”, destinadas aos jovens com idades compreendidas 
entre os 6 e os 18 anos. Os jovens podem usufruir de atividades 
desportivas, lúdicas e culturais, de uma oportunidade de convívio e de 
ações de sensibilização de defesa e preservação do meio ambiente e 
do património cultural.

04 Oficinas
PÁSCOA NA BIBLIOTECA: Escrever, 
representar, criar e dançar…
09 a 17.abril.2019 // 14.30h
Biblioteca Municipal
Público / 6 a 12 anos
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A Páscoa Cristã é penitência, renúncia, mas sobretudo a celebração 
da vida, da ressurreição de Jesus Cristo. É a celebração da vida, da 
alegria, da liberdade e da criatividade que propomos nas oficinas que 
seguidamente referimos.

A participação nas oficinas é gratuita, mas sujeita a inscrição através 
do e-mail bibliotecamunicipal@cm-macedodecavaleiros.pt. O número 
de participantes é limitado às primeiras 15 inscrições efetuadas até ao 
dia 5 de abril.
Oficinas de:
- Escrita Criativa (uma sessão para jovens entre os 6 -11 anos, uma para 
+ de 11 anos e outra para adultos)
- Hora do Conto a partir do livro “História de uma flor”, de Matilde Rosa 
Araújo, seguida de uma oficina de construção de um cravo (6-12 anos)
- Dança – Hip Hop (6-12 anos)
- Representação, “Os Músicos da Aldeia” (a partir dos 6 anos e serão 
aceites até 30 inscrições)
- Construção do Ovo da Páscoa (6-12 anos)

04 Exposição
EXPOSIÇÃO “MEMÓRIA DO SALTO”
11.abril a 24.maio.2019
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A exposição dá a conhecer os testemunhos dos emigrantes dos 
concelhos do Nordeste Transmontano que, na década de 60 e 70 do 
século passado, passaram a fronteira a salto, rumo a França, à procura 
de melhores condições de vida. É possível ainda ouvir relatos de outros 
intervenientes na emigração, desde os engajadores aos passadores e 
dos guardas-fiscais aos elementos da PIDE. 
Abertura no dia 11 de abril às 17.00h.

04 Teatro
PROCURO HOMEM, MARIDO JÁ TIVE
12.abr.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / M/16
Entrada / 3€
____________________________________________________________
Procuro homem, marido já tive é um woman show de três mulheres, 
que nos contam as suas experiências de vida e da grande dificuldade 
nos tempos hoje de encontrar um homem perfeito, com as atrizes Paula 
Marcelo, Sónia Brazão e Marisa Carvalho.
uma obra muito divertida, baseada no livro bestseller de Daniela di 
Segni  e adaptado por Andrés Tulipano, sob a direção de Celso Cleto.

04 Desporto
WORKSHOP DE PESCA DESPORTIVA
13.abr.2019 // 09.00h
Albufeira do Azibo
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Pretende-se com esta atividade lúdico/desportiva fomentar a prática 
da modalidade e contribuir para a criação de estilos de vida saudáveis, 
aliando o exercício à saúde física e mental.

04 Evento
COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
18.abr.2019 
Sala de Exposições Temporárias do Posto de Turismo
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
O Geopark Terras de Cavaleiros, mais uma vez, promove atividades 
para a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. 
Para mais informações: e-mail turismo@cm-macedodecavaleiros.pt, 
telf: 278099166.

04 Leitura
CONTO NO COLO
20.abr.2019 // 15.00h
Biblioteca Municipal
Duração: 50 minutos
Público /dos 6 meses aos 3 anos
____________________________________________________________
Livro: um Presente de Páscoa
Autor: Coby Hol
Oficia: Pintar um coelhinho de Páscoa.
Sinopse: A história de um coelhinho que, contente com a chegada 
da Primavera, resolve decorar ovos de Páscoa e distribuí-los pelos 
amiguinhos.

04 Teatro
BULLYING - UMA HISTÓRIA DE HOJE
Contrapalco
24.abr.2019 // 10.00h
Centro Cultural
Público / Alunos do Ensino Secundário
Entrada / 1€
Org.: CPCJ de Macedo de Cavaleiros e Equipa de Saúde 
Escolar
____________________________________________________________
Será que sabemos tudo o que se passa nas escolas? Na vida de quem 
julgamos estar em segurança? Esta é a história de Pedro. Uma história 
como tantas outras espalhadas pelo país e pelo Mundo. uma história 
de alguém que se esconde para não ser maltratado. Que baixa a 
cabeça para não ser notado. Que não fala para não ser humilhado. 
Razões para isso? Nenhumas. Humilhação gratuita feita normalmente 
por um grupo anónimo que se quer evidenciar perante os outros.
Rodrigo é o nome do líder do grupo desta história, um adolescente sem 
arrependimentos, sem moral, que vive para mostrar uma força que não 
tem. Mas haverá saída? Será a violência um esconderijo para algo que 
quer esconder? Um desfecho imprevisível para Pedro e para Rodrigo, 
que certamente mudará da vida de ambos.

04 Música
TRIBUTO A ZECA AFONSO E ARY DOS SANTOS 
COM O QUINTETO JAZZ DE LISBOA
24.abr.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
____________________________________________________________
O Quinteto Jazz de Lisboa foi formado em 1998 e desde a sua criação 
que é dos grupos de jazz português mais solicitados para espetáculos e 
com mais CDs vendidos. O principal motivo desse êxito tem a ver com 
a sonoridade do grupo, que resulta da fusão do jazz com a música de 
raiz popular portuguesa e o fado. 

04 Desporto
II CORRIDA E CAMINHADA DA LIBERDADE:
Campeonato Distrital de Corrida em Estrada
25.abr.2019 // 09.00h
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
____________________________________________________________
No âmbito das comemorações do 45.º aniversário do 25 de Abril, 
a Câmara Municipal e a Associação de Atletismo de Bragança 
organizam a II Corrida e Caminhada da Liberdade. 

04 Evento
COMEMORAÇÕES OFICIAIS DO 25 DE ABRIL
25.abr.2019
Público / Geral
____________________________________________________________
Consultar programa.

04 Teatro
FESTIVAL DE TEATRO BOA VIZINHANÇA             
- PAS DE DEUX
Teatro Experimental do Nordeste
27.abr.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público/ M/16
Entrada / 1€
____________________________________________________________
Pas de Deux é uma peça de teatro, a partir da obra Nada de Dois, de 
Pedro Mexia. Procura-se aqui analisar as relações humanas, sobretudo 
conjugais, com indagações profundas nas questões de género que 
percorrem os nossos dias. Em tempos de questionamento de papéis 
sociais, que ideia de homem e de mulher ainda defendemos, ainda 
sonhamos, ainda somos?

04 Evento
39.º ANIVERSÁRIO DO CLUBE DE CAÇA E PESCA
28.abr.2019 // 12.30h
Campo de Tiro, Nogueirinha
Público / Geral
____________________________________________________________


