
JANEIRO
01 Evento

XVII ENCONTRO DE CANTARES DE REIS
06.jan.2019 // 15.00h
Centro Cultural
Público / Geral
________________________________________________

O encontro de Cantares de Reis encerra o ciclo de 12 
dias de festejos natalícios. É uma tradição ligada ao 
nascimento de Jesus Cristo e ao desejo de um feliz ano 
novo. É com este espírito que muitas das associações e 
freguesias participam neste encontro, interpretando os 
cantares desta quadra.

01 Exposição

PINTURA DE FLORENTINA RESENDE - 
“Diálogos do Azul e outras Cores”
06.jan. a 25.fev.2019// 17.00h
Centro Cultural
Público / Geral
________________________________________________

As obras que integram esta exposição resultam, nas 
palavras da sua autora, da “necessidade de se materializar 
como cor e como luz, (…) num diálogo constante em que 
as formas aparecem de maneira cúmplice”. Da liberdade 
do gesto “nascem na tela audaciosamente Diálogos 
de Azul e Outras Cores… a composição, movimento e 
energia… a obra!”

01 Exposição

1.º ENCONTRO FOTOGRÁFICO EM 
CAVIDADES ARTIFICIAIS
11. a 31.jan.2019
Sala de Exposições Temporárias do Posto de Turismo
Público / Geral
________________________________________________

Esta exposição resulta do trabalho fotográfico dos 
participantes no 1.º encontro fotográfico em cavidades 
artificiais, que decorreu nos dias 16 e 17 de julho de 2016, 
em Valongo, promovido pelo GEM – Grupo de Espeleologia 
e Montanhismo.

No seu poema “Receita de Ano Novo”, Carlos 
Drummond de Andrade, poeta brasileiro, escreveu que 
“Para ganhar um Ano Novo/ que mereça este nome,/ 
você, meu caro, tem de merecê-lo,/ tem de fazê-lo 
novo,/ (…) tente, experimente, consciente./ É dentro 
de você que o Ano Novo/ cochila e espera desde 
sempre.” Acorde, pois, o Ano Novo e permita-lhe ser 
uma oportunidade para fazer novos planos, lançar 
projetos, criar expectativas e encetar novos caminhos. 

Nós comprometemo-nos a manter e reforçar o 
mesmo objetivo no que diz respeito às ofertas cultural, 
educativa e desportiva, nomeadamente no que toca 
à proposta de atividades de qualidade dirigidas a 
diferentes públicos, à valorização dos equipamentos e 
dos recursos artísticos e patrimoniais locais, com foco 
no envolvimento de associações e agentes culturais do 
Concelho de Macedo de Cavaleiros. 

O ano de 2019 será promissor. Neste bimestre, contamos 
com exposições, com a atuação do auspicioso quinteto 
vocal “Vozes da Rádio”, com a emblemática Feira da 
Caça e do Turismo, com a presença de grandes nomes 
do teatro e da televisão, na peça O Deus da Carnificina, 
com a jovem fadista Beatriz, com leituras e com muito 
desporto. 

O ano de 2019 será também o ano em que Macedo 
celebra 20 anos enquanto cidade, pelo que teremos, 
a partir de fevereiro, um ciclo de palestras que visam 
“Pensar Macedo”. 

Desejo a todos e a todas um 2019 cheio de sucessos 
e sonhos concretizados. Acorde o Ano Novo e, como 
escreveu José Saramago, “não tenha[mos] pressa, mas 
não perca[mos] tempo” – enriqueça o seu tempo com 
as nossas propostas.

Elsa Escobar

Vereadora em Regime de Tempo Inteiro

Ode à Paz

Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, 
Pelas aves que voam no olhar de uma criança, 
Pela limpeza do vento, pelos actos de pureza, 
Pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, 
Pela branda melodia do rumor dos regatos, 

Pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, 
Pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego 
dos pastos, 
Pela exactidão das rosas, pela Sabedoria, 
Pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, 
Pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, 
Pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, 
Pelos aromas maduros de suaves outonos, 
Pela futura manhã dos grandes transparentes, 
Pelas entranhas maternas e fecundas da terra, 
Pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas 
Arrebatam os filhos para a torpeza da guerra, 
Eu te conjuro ó paz, eu te invoco ó benigna, 
Ó Santa, ó talismã contra a indústria feroz. 
Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, 
Com o teu esconjuro da bomba e do algoz, 
Abre as portas da História, 
                               deixa passar a Vida! 

Natália Correia, in Inéditos (1985 – 1990)

01 Desporto

ATLETISMO: FORMAÇÃO DE 
LANÇAMENTOS
12.jan.2019 // 09.00h
Pista de Atletismo de Macedo de Cavaleiros
Público / Geral
________________________________________________

Atividade promovida em colaboração com a Federação 
Portuguesa do Atletismo.

01 Desporto

MEGA SESSÃO DE HIDROGINÁSTICA 
14.jan.2019 // 11.00h
Piscina Municipal
Público / População Sénior
________________________________________________

Atividade promovida em colaboração com os discentes 
da Universidade Sénior.

01 Leitura

SESSÃO DE CONTOS LITERÁRIOS
Peripécia Teatro
14.jan.2019 // 10.30h e 12.30h
Centro Cultural
Público / Alunos do Ensino Secundário
________________________________________________

As sessões de contos são dinamizados pela atriz Sónia 
Botelho, que, por sua vez, convidará os participantes a 
partilhar as histórias que sabem, de que se lembram, que 
lhes contaram certa vez. Estilisticamente, é um espetáculo 
que está na fronteira da narração com a representação 
teatral, mantendo sempre uma relação de extrema 
proximidade entre o ator e o espetador. 

O universo dos contos a abordar vai desde a tradição oral 
aos contos literários, passando inevitavelmente por obras 
do, também, contista Miguel Torga. Além deste autor, 
caberão nestas sessões contos de João de Araújo Correia 
e A. M. Pires Cabral.
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01 Leitura

HORA DO CONTO 
15 e 16.jan.2019 // 10.00h
Biblioteca Municipal
Público / 3 aos 6 anos
________________________________________________

A informação chega hoje por várias vias, designadamente 
a televisão, a Internet e o cinema, mas nada tira o mérito 
a uma boa história para ativar o imaginário, adquirir 
conhecimento, aprimorar a capacidade interpretativa 
e estimular o raciocínio. É com este propósito que 
promovemos mensalmente a Hora do Conto e o Conto no 
Colo, a partir de um livro, e lhe associamos uma oficina 
onde os participantes, com a orientação dos técnicos da 
biblioteca e a partir dos materiais disponibilizados, podem 
materializar a temática do livro.

Livro: Em Que Pensas Tu?
Autor: Laurent Moreau
Editora: O Bichinho de Conto 
Oficina: Desenhar e pintar o que pensamos ou 
desejamos.

Sinopse: Em que pensa a Ana quando se sente triste? Em 
que pensas tu? Toda a gente pensa na sua vida quando 
caminha pelas ruas. Algumas pessoas pensam em coisas 
simples, outras em coisas mais complicadas, toda a gente 
enche e esvazia a cabeça de sons, palavras e imagens.

01 Música

AS VOZES DA RÁDIO
19.jan.2019 // 21.30h
Centro Cultural 
Público / Geral
________________________________________________

As “Vozes da Rádio” são um quinteto vocal do Porto, 
formado em 1991. Desde essa altura cantam à capela os 
mais variados estilos musicais, embora a convivência com 
instrumentos musicais não lhes seja estranha.

Além de terem gravado vários trabalhos efetuaram 
centenas de concertos e participaram em discos e 
concertos de outros artistas. O cantar à capela, aliado 
ao humor e à boa disposição são características deste 
quinteto, que fazem dele um dos mais originais projetos 
musicais de Portugal.

01 Evento

XXIII FEIRA DA CAÇA E TURISMO
24 a 27.jan.2019
Parque Municipal de Exposições
Público / Geral
________________________________________________

A XXIII Feira da Caça e Turismo vai decorrer, como 
habitualmente, em simultâneo com a XXV Festa dos 
Caçadores do Norte, de 24 a 27 de janeiro. Nas naves do 
Parque Municipal de Exposições e em tendas alugadas 
propositadamente para albergar o certame, vão estar 
muitos stands com representações institucionais, de 
exposição e venda de artigos para a caça, de produtos 
locais, artesanato, bares e tasquinhas, onde será possível 
saborear a gastronomia local.

Em várias localidades do Concelho, decorrerão as 
montarias ao javali. Quer no interior, quer no exterior 
dos pavilhões, haverá animação musical e atividades 
diversificadas, designadamente corrida de galgos, provas 
de cetraria, de beleza de cães de caça e de gado, 
exposição e prática de falcoaria, passeios pedestres, 
exposição de fauna viva.

CAMINHADA “Feira da Caça”: 
PR6 - CORREDOR VERDE DE VALE 
PRADOS
26.jan.2019 // 09.00h
Parque Municipal de Exposições
Público / Geral
________________________________________________

FEVEREIRO

02 Teatro

O DEUS DA CARNIFICINA, com 
Diogo Infante, Rita Salema, Patrícia 
Tavares e Pedro Laginha
01.fev.2019 // 21.30h
Centro Cultural 
Público / Geral
________________________________________________

Dois casais, adultos e aparentemente civilizados, 
encontram-se para resolver um incidente protagonizado 
pelos seus filhos menores. Há uma certa sofisticação na 
forma como o encontro decorre na tentativa de apurar 
responsabilidades na luta física que ocorreu entre os 
respetivos filhos, dois jovens de 11 anos. O que acontece na 
realidade é a queda progressiva das máscaras a que nos 
obrigamos no ato social e um estalar do verniz, que deixa 
a nu a natureza violenta dos relacionamentos humanos.

O tema da peça é, necessariamente, a Hipocrisia, ou se 
preferirmos, a dupla moral e de como perspetivas éticas 
se mostram flexíveis para defenderem certos interesses. O 
que é curioso é que toda esta dimensão ética e política é 

colocada neste texto em termos profundamente cómicos. 
Deus da Carnificina é, por isso uma comédia, mesmo que 
o riso tenha como fronteira a dor que sempre sentimos, 
quando constatamos a nossa fragilidade humana.

02 Desporto

ATLETISMO: PROJETO MEGA DISTRITAL
02.fev.2019 // 09.00h
Pista de Atletismo de Macedo de Cavaleiros
Público / Geral
________________________________________________

Atividade promovida em colaboração com o AEMC 
(Desporto Escolar) e Federação Portuguesa de Atletismo.

02 Exposição

CARVÃO DE AÇO – EXPOSIÇÃO 
DO FOTOJORNALISTA ADRIANO 
MIRANDA
01. a 27.fev.2019
Sala de Exposições Temporárias do Posto de Turismo
Público / Geral
________________________________________________

A exposição “Carvão de Aço” é uma exposição de 
fotografia a preto e branco, sobre os últimos tempos de 
laboração das minas de carvão do Pejão, Castelo de 
Paiva. O autor é Adriano Miranda, repórter e fotojornalista 
do jornal Público, vencedor de vários prémios nesta área.

02 Exposição

CICLO DO PÃO de Manuel Falcão 
Malzbender (Agência Calipo)
02.fev.2019 // 15.00h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
________________________________________________

O ciclo do pão começa com o agricultor que amanha 
as terras, semeia os cereais e aduba a terra. Quando 
está seco, vem a ceifa e a malha, que separa a palha 
do grão que será moído para fazer farinha. É aqui que 
começa esta exposição, quando tem início o processo de 
fabrico do pão, pelas mãos experientes da D.ª Maria Luísa. 
Esta exposição, além de ser uma viagem ao processo 
tradicional de fabrico do pão, traz-nos à memória uma das 
culturas que predominaram no concelho, que nos anos 40 
chegou a ser o segundo maior produtor nacional de trigo, 
logo a seguir a Beja.

02 Desporto

ENCONTRO DE ESCOLINHAS DE 
CICLISMO
10.fev.2019 // 15.00h
Parque Municipal de Exposições
Público / Geral
________________________________________________

Atividade promovida em colaboração com o Clube de 
Ciclismo de Macedo de Cavaleiros.

02 Desporto

ENCONTRO DE ATLETISMO SÉNIOR
12.fev.2019 // 10.00h
Pista de Atletismo de Macedo de Cavaleiros
Público / População Sénior
________________________________________________

Atividade promovida em colaboração com a Universidade 
Sénior e a Associação de Atletismo de Bragança.

02 Leitura

HORA DO CONTO
12 e 13 .fev.2019 // 10.00h
Biblioteca Municipal
Público / 3 aos 6 anos
________________________________________________

A partir do livro O Ciclo do Pão e da exposição presente na 
biblioteca, com o mesmo denominativo, vamos conhecer 
a planta,  o processo de fabrico do pão e lembrar uma das 
atividades que já teve grande relevância no concelho, 
como o provam as esculturas presente no Largo e que 
homenageiam os segadores.  

Livro: O Ciclo do Pão
Autor: Cristina Quental e Helena Magalhães
Editora: Gailivro
Oficina: Visita a uma padaria.

Sinopse: A professora Tita entrou na sala carregando um 
enorme tabuleiro cheio de plantas. Para que serviriam…? 
Depois de muitas descobertas na sala de aula, eis que a 
turma parte para mais uma visita de estudo, percorrendo 
o circuito dos cereais, passando por um moinho, uma 
moagem até chegar à padaria da Ana.

02 Música

BEATRIZ - FADO 
16.fev.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
________________________________________________

Beatriz é o nome de uma jovem fadista que nasceu 
em Coimbra. Os álbuns de Amália Rodrigues, Alfredo 
Marceneiro, Carlos do Carmo e Rodrigo, entre outros, 
foram a banda sonora da sua infância, apesar de escutar 
e apreciar outros géneros musicais. Gravou um álbum com 
os temas que lhe marcaram os seus, ainda, verdes anos, 
sendo autora e compositora dos dois temas originais.

Beatriz já atuou em vários festivais, designadamente no 
Caixa Alfama, e canta com regularidade em várias casas 
de fado em Lisboa onde se destaca o Clube de fado.

02 Palestra

PENSAR MACEDO - Educação
21.fev.2019 // 21.00h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
________________________________________________

Macedo de Cavaleiros ganhou o estatuto de concelho 
em 1853, de vila em 1863, e de cidade em 1999. Este 
percurso foi acompanhado e participado por pessoas que 
construíram património e criaram cultura, na esperança de 
construir um lugar cada vez melhor para viver.

Com o objetivo de preservar o património e a cultura 
que nos legaram, a pretexto dos 20 anos de cidade, que 
ocorrerá a 13.05.2019, propomos pensar e viver Macedo 
no presente para poder encarar o futuro, que não 
conhecemos, sem receio. Para o efeito, propomos refletir 
e sugerir ações que tornem Macedo um Concelho mais 
atrativo na área da educação, do desenvolvimento rural, 
do património, da cultura e da democracia participativa.

Uma vez por mês, durante os meses de fevereiro, março 
e abril, e duas vezes em a maio, a Biblioteca Municipal 
acolhe macedenses convidados para refletir e fazer 
propostas sobre as 5 áreas referidas.

02 Desporto

CAMINHADA MENSAL: PR ROTA DO 
CARETO
23.fev.2019 // 09.00h
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral

02 Leitura

CONTO NO COLO
23.fev.2019 // 15.00h
Biblioteca Municipal
Duração. 50 minutos
Público /dos 6 meses aos 3 anos
________________________________________________

Livro: Gosto de ti
Autor: Elen Lescoat
Editora: Presença
Oficina: Fazer uma coroa com corações.

Sinopse: Identifica diferentes formas de gostar que se 
descobrem desde os primeiros anos de vida. É isso que Rosa 
aprende ao ouvir Hugo, o pai, a mãe e a avó dizerem que 
gostam dela. E no fim Rosa fica a perceber o verdadeiro 
significado do amor com a sua avó.


