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05 Teatro
GOD, COM JOAQUIM MONCHIQUE
04.mai.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / M/12
Entrada / 3€
____________________________________________________________
Preparem-se: Ele está de regresso! GOD, uma comédia divinal! 
Deus, através de JOAQUIM MONCHIQUE, volta a descer à Terra 
para que o público O possa ver e ouvir e para anunciar o estado 
das coisas. Chegou pois a hora de Deus e os seus dois anjos, Miguel 
e Gabriel, tentarem mudar o rumo da humanidade e tornarem a 
vida terrena mais aprazível.

05 Evento
COMEMORAÇÕES DO XX ANIVERSÁRIO DE 
MACEDO CIDADE
10 a 12 de maio.2019
____________________________________________________________
Consultar Programa

05 Música
CONTA-ME HISTÓRIAS COM … 
SÉRGIO GODINHO
10.mai.2019 // 21.30h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 3€
____________________________________________________________
Conta-me Histórias é um ciclo de conversas-concerto em que a 
palavra e a música se entrelaçam com o objetivo de proporcionar 
ao público um espetáculo mais próximo do artista e onde quem 
dita as regras são a boa disposição e a irreverência. A conversa 
em palco será mediada pelo programador cultural e jornalista 
musical Artur Silva e o pivot de informação da RTP Jorge Oliveira.

05 Desporto
CAMINHADA XX ANIVERSÁRIO DE MACEDO 
CIDADE
11.mai.2019 // 9.30h
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. 

Há períodos do ano em que a programação que apresentamos 
nos parece particularmente feliz. Julgamos ser esse o caso 
deste terceiro bimestre de 2019. Nos meses de maio e junho, 
Macedo enche-se de música e cor com a variedade de 
espetáculos e atividades que lhe propomos.

É de teatro o primeiro espetáculo de maio, por isso por ele 
começamos. God, com Joaquim Monchique, é uma comédia 
musical que encheu salas em 2016 e voltou à cena em 2019. 
Não temos dúvidas de que encherá a sala do Centro Cultural 
de alegres gargalhadas. 

Mais para o final do mês, voltamos a ter teatro. Desta feita, 
a última peça em cartaz no âmbito do Festival da Boa 
Vizinhança, no Dia Europeu dos Vizinhos, é-nos trazida pela 
Companhia Urze Teatro, que nos apresenta Agnus Dei. 

Mas maio é muito mais do que teatro. É mês de festa. O mês 
em que celebramos os 20 anos de elevação de Macedo 
de Cavaleiros a cidade. E porque não há festa sem música, 
abrimos com Sérgio Godinho, no dia 10. 

Em maio, assinalamos também o 10.º aniversário do Museu de 
Arte Sacra, onde, entre outras atividades, poderá fazer parte 
da festa criando o seu próprio bolo.

Mas a festa não se esgota nestas celebrações. Há ainda a 10.ª 
edição do Prof. Maio Cultural, a comemoração do Dia Mundial 
da Criança, atividades várias na biblioteca municipal ou 
promovidas pelo AEMC e pelo Geopark Terras de Cavaleiros… 
Todas boas razões para o/a fazer sair de casa.

Em junho, mês em que abrimos as portas ao verão, teremos 
muitos momentos de boa disposição. Começamos o mês com 
atividades dedicadas às crianças e que farão, certamente, 
as delícias dos adultos: workshops de cupcakes e bolachas 
e a peça de teatro Hakuna Matata. Siga a frase do idioma 
suaíli que dá título a esta peça e “não se preocupe”. Não 
se preocupe, porque a meio do mês lhe oferecemos 2 Dias 
D’Humor, fechando o bimestre com muito riso que, como bem 
sabemos, é o melhor remédio. 

Junho é também mês de arte - seja numa homenagem 
à terceira idade ou nas exposições que estarão patentes 
no centro cultural e na biblioteca municipal. E junho é, 
obviamente, mês da incontornável Feira de S. Pedro! 

Deixe-se, pois, levar pelo coração no coração do Nordeste 
Transmontano e aproveite ao máximo. Nós contamos consigo 
e fazemos votos de que se divirta e que esta oferta cultural 
contribua para o nosso enriquecimento enquanto comunidade.

Elsa Escobar

Vereadora da Cultura

A Forma Justa

Sei que seria possível construir o mundo justo 

As cidades poderiam ser claras e lavadas 

Pelo canto dos espaços e das fontes 

O céu o mar e a terra estão prontos 

A saciar a nossa fome do terrestre 

A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia 

Cada dia a cada um a liberdade e o reino 

— Na concha na flor no homem e no fruto 

Se nada adoecer a própria forma é justa 

E no todo se integra como palavra em verso 

Sei que seria possível construir a forma justa 

De uma cidade humana que fosse 

Fiel à perfeição do universo 

Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco 

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in O Nome das Coisas

05 Desporto
II PASSEIO ZEN NO AZIBO, COM EXPERIÊNCIA 
DE REIKI
12.mai.2019 // 9.30h
Praia da Fraga da Pegada
Público / Geral
____________________________________________________________
Uma atividade que convida ao relaxamento através das 
magníficas paisagens da Albufeira do Azibo, terminando com uma 
experiência de Reiki. Participação gratuita, mediante inscrição 
prévia. E-mail: turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Telf:278099166

05 Leitura
HORA DO CONTO
14 e 15.maio.2019 // 10.00h
Biblioteca Municipal
Público / 3 aos 6 anos
Entrada / Livre
Livro: Coração de mãe
Autora: Isabel Minhós Martins
Oficina: Criação de um retrato da mãe
____________________________________________________________
Sinopse: Afinal o coração de mãe não é só um músculo que 
bate sem parar… É um lugar mágico onde acontecem as mais 
extraordinárias das coisas…

05 Desporto
II JORNADAS TÉCNICAS DE ATLETISMO 
ADAPTADO
17.maio.2019 // 10.30h
Pista de Atletismo – Estádio Municipal
Público / Geral
____________________________________________________________
A Associação de Atletismo de Bragança promove, em parceria 
com a Câmara Municipal, as II Jornadas Técnicas de Atletismo 
Adaptado.  

05 Evento
X PROF. MAIO CULTURAL
17.mai.2019 // 21.30h
Org.: Casa do Professor
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / 1€
____________________________________________________________
São 10 anos de Prof. Maio Cultural que, ininterruptamente, têm 
sido apresentados no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. 
Este ano, como tem sido hábito, a Casa do Professor apresenta um 
conjunto de atividades diversificadas, protagonizadas pelos seus 
associados e alguns convidados.
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05 Evento
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS| COME-
MORAÇÃO DO 10.º ANIVERSÁRIO DO MUSEU 
DE ARTE SACRA
18.mai.2019 // 10.00h às 17.00h
Público / Geral
Entrada / Livre*
____________________________________________________________
O Museu de Arte Sacra celebra 10 anos de existência. Comemore 
connosco aprendendo a confecionar e decorar um bolo de 
aniversário*; participando na visita guiada com a colecionadora 
das Contas de Rezar, Júlia Lourenço, ou assistindo à cerimónia de 
doação de peças ao Museu, por Elisa Cepeda.
Consultar Programa.
*A participação está sujeita a inscrição prévia através do e-mail 
museuartesacra@cm-macedodecavaleiros.pt.

05 Desporto
TORNEIO OLÍMPICO JOVEM - ASSOCIAÇÕES 
DE ATLETISMO DE BRAGANÇA E VILA REAL
25.mai.2019 // 14.00h
Pista de Atletismo – Estádio Municipal
Público / Geral
____________________________________________________________

05 Evento
ENTRELAÇOS - PORQUE CADA UM DE NÓS 
PODE FAZER MAIS E MELHOR 
25.mai.2019 // 17.00h
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
O Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros desenvolveu, 
ao longo do ano letivo, um conjunto de atividades de voluntariado 
com os utentes da Santa Casa da Misericórdia e a Cooperativa 
de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Macedo 
de Cavaleiros.
Apresentamos, nesta pequena mostra, um pouco do que foi 
possível fazer para tornar ainda melhores os dias de cada um de 
nós.

05 Teatro
FESTIVAL DE TEATRO BOA VIZINHANÇA – 
AGNUS DEI, UMA HISTÓRIA TRÁGICA ENTRE 
A FÉ E A PAIXÃO, PELA COMPANHIA URZE 
TEATRO
27.mai.2019 //21.30h
Centro Cultural
Público / M/14 
Entrada / 2€
____________________________________________________________
Agnus Dei é uma obra inédita, que nos conta a história dramática 
e comovente de uma relação amorosa condenada a um fim 
trágico. Maria e José - uma freira e um padre - vivem num conflito 
interior, entre a fé e a intensa paixão que sentem um pelo outro, 
entre o desejo de felicidade e a realidade.

05 Evento
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA
31.mai.2019 // 9.30h
Parque Municipal de Exposições
Público / Crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Numa antecipação do Dia da Criança, que se celebra no dia 1 de 
junho, e ainda na esteira do Dia Mundial do Brincar, comemorado 
a 28 de maio, a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas 
oferecem, através da ação dos professores e das professoras das 
AEC, diversas atividades em que as crianças são o centro das 
atenções e que visam relembrar que brincar é um direito.

05 Exposição
EXPOSIÇÃO DO AMBIENTE
31.mai.2019
Parque Municipal de Exposições
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Exposição dos trabalhos efetuados ao longo do ano letivo 
2018/2019 no âmbito do projeto Eco-Escolas. A organização está a 
cargo do Geoparque Terras de Cavaleiros

05 Leitura
APRESENTAÇÃO DO LIVRO HISTÓRIAS 
E NARRATIVAS DA TRADIÇÃO ORAL 
TRANSMONTANA, DE ACÁCIO PRADINHOS
31.mai.2019 // 21.30h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A obra reúne uma vintena de histórias da tradição oral e que 
foram transformadas em peças de teatro. O livro tem a chancela 
da Editora Flordopassarinho e conta com ilustrações de DaFonte. 
Serão sorteados 5 livros entre os presentes.

JUNHO

06 Oficina
WORKSHOP DE CUPCAKES / WORKSHOP DE 
BOLACHAS
01.jun.2019// 14.30h* e 16.30h**
Museu de Arte Sacra
Público / *crianças a partir dos 6 anos e 
** crianças dos 3 aos 5 anos
Entrada / cupcakes 10€ por participante; 
bolachas 8€ por participante
____________________________________________________________
Neste workshop, só para crianças, serão decoradas bolachas e 
cupcakes em pasta de açúcar colorida e comestível. 
As crianças, a partir dos 6 anos, vão decorar cupcakes sob o tema 
“praia”, e as dos 3 aos 5 anos vão decorar bolachas subordinadas 
ao tema “animais da quinta”. 
A participação está sujeita a inscrição prévia através do e-mail 
museuartesacra@cm-macedodecavaleiros.pt.

06 Evento
MERCADO DE PRODUTOS DA TERRA E CEREJA 
DA SERRA
01.a 02.jun.2019
Bornes
____________________________________________________________
Consultar Programa

05 Exposição
COMEMORAÇÃO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
05.jun.2019
Jardim 1.º de Maio
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Exposição da “Estação da Biodiversidade em Arte Urbana”. 
Trabalhos realizados pelos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

06 Seminário
ENVELHECIMENTO, UMA OBRA DE ARTE!
07.jun.2019 // 9.30h
Org.: Licenciatura em Gerontologia da Escola Superior de 
Saúde de Bragança, em parceria com a 
Universidade Sénior de Macedo de Cavaleiros. 
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
Ao longo deste seminário, através da presença de vários oradores 
das diversas áreas ligadas ao envelhecimento, pretende-se dar a 
conhecer a toda a comunidade a importância da valorização do 
Sénior como membro ativo na sociedade, bem como a relevância 
da sua experiência de vida. Aberto à população em geral, com 
entrada gratuita.

06 Exposição
EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA “ASSOMO”, DE 
MOISÉS PRETO PAULO
08.jun. a 08.set.2019*
Centro Cultural
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A exposição de escultura integra obras executadas em pedra 
e metal, salientando-se a representação de figuras históricas e 
composições abstratas, onde se destacam o espirito lúdico e os 
jogos de linguagens contemporâneas. 
Abertura no dia 08 de junho às 18.00h.  
* Pode ser vista durante o horário de funcionamento do Centro 
Cultural

06 Musical
HAKUNA MATATA, PROTAGONIZA MAGIA, 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
09.jun.2019 // 15.00h
Centro Cultural
Público / M/3
Entrada / 2€
____________________________________________________________
A história transporta as crianças para o interior da savana, onde a 
mais famosa das suricatas resolve partir para conhecer a cidade, 
deixando para trás a família e os amigos. A nova vida está cheia 
de surpresas e peripécias, mas a pequena suricata percebe que 
o seu coração está na selva, junto daqueles de quem mais gosta. 
O dia do seu regresso é também um momento de festa, pois nesse 
dia nasce o novo rei da selva…

06 Desporto
CAMINHADA TRILHOS DO SABOR
10.jun.2019 // 9.00h
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. 

06 Leitura
HORA DO CONTO
11 e 12.jun.2019 // 10.00h
Biblioteca Municipal
Público / 3 aos 6 anos
Entrada / Livre
Livro: Uma Vaca de Estimação
Autora: Luísa Ducla Soares
Oficina: Criação de uma caricatura
____________________________________________________________
Sinopse: Que bela companhia nos faz um bichinho de estimação! 
Mas… e se for uma vaca? 
Foi justamente esse o animal que um velho professor levou para 
o seu apartamento atulhado de livros. Então começaram as suas 
aventuras e desventuras extravagantes e divertidas. 
Cuidado, não se engasguem de tanto rir!

06 Evento
2 DIAS D’HUMOR
14 e 15.jun.2019
Macedo de Cavaleiros
____________________________________________________________
Rir faz bem – reduz os níveis de stress, reforça o sistema imunitário 
e reduz a tensão arterial! Quando rimos sentimo-nos melhor e, 
porque é mais fácil rir se estivermos acompanhados, venha rir 
connosco! Celebre o riso neste festival de humor.
Consultar Programa.

06 Leitura
CONTO NO COLO
15.jun.2019 // 15.00h
Biblioteca Municipal
Público / 6 meses aos 3 anos
Entrada / Livre
Livro: História do Livro Activo 
Autor: Conceição Areias
Editora: Livros Horizonte
Oficina: Vamos fazer um mini livro
____________________________________________________________
Sinopse do livro: História em verso sobre um livro muito ativo, mas 
que estava fechado numa estante, pois o seu dono já tinha 
crescido e agora morava numa terra distante. E se conseguisse 
voar? Voar dali para fora? 
Era um livro com esperança, em cima de uma prateleira. Para dar 
alegria a uma criança: Desafiou-a para a brincadeira.

06 Exposição / Livro
“UMA VOLTA AO MUNDO COM LEITORES 
- ACORDO FOTOGRÁFICO”, 
DE SANDRA BARÃO NOBRE
19.jun. a 31.jul.2019 // 09.00h às 18.00h
Biblioteca Municipal
Público / Geral
Entrada / Livre
____________________________________________________________
A exposição é uma mostra de algumas fotografias, captadas 
pela autora, de pessoas a ler, em diferentes lugares e tempos. 
Os retratos transmitem uma mensagem importante: a leitura é 
transversal a todas as idades, culturas e países e cumpre funções 
primordiais para o desenvolvimento humano e social, como são a 
fruição, o conhecimento e o lazer. A exposição pode ser visitada, 
de segunda a sexta, das 09h às 18h, na Biblioteca Municipal.
Os textos que fazem parte do livro foram escritos a propósito dos 
leitores que a autora conheceu durante a viagem e dos lugares 
onde esses encontros ocorreram. 
A abertura da exposição e a apresentação do livro serão no dia 
19 de junho às 18.00h. Serão sorteados 5 livros entre os presentes.

06 Desporto
ENCONTRO DE ESCOLAS DE NATAÇÃO
22.jun.2019 // 9.00h
Piscinas Municipais
Público / Geral
____________________________________________________________

06 Desporto
II CAMPEONATO DE TRÁS OS MONTES E ALTO 
DOURO EM PISTA 
22.jun.2019 // 11.00h
Org.: Associação de Atletismo de Bragança e Vila Real 
Pista de Atletismo – Estádio Municipal
Público / Geral
____________________________________________________________

06 Evento
36.ª FEIRA DE S. PEDRO
29.jun. a 06.jul.2019
Parque Municipal de Exposições
____________________________________________________________
Consultar Programa

06 Desporto
CAMINHADA S. PEDRO
30.jun.2019 // 9.00h
Parque Municipal de Exposições
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. 


