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»» Março 

» Exposição Fernando Lanhas: Fragmentos - Algumas Obras na Coleção de Serralves 

19 de março a 7 de maio 

Galeria Municipal 

A referida mostra contará com obras de 
Fernando Lanhas pertencentes à coleção de 
Serralves. Obras a óleo e seixos pintados 
tendo como tema central o abstracionismo 
geométrico.   

 

 

 

 

 

» Exposição 'Matosinhos, Uma Viagem no Tempo 

24 março a 07 maio 

Galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca  

Exposição com fotografias do acervo do Arquivo Fotográfico Municipal sobre a história, 
costumes e tradições da cidade 

 

»» Abril 

» Exposição 20 Anos Museu 

2 de abril até 28 Maio 

Museu da Quinta de Santiago 

Exposição que assinala o 20º aniversário do Museu da Quinta de Santiago e o 120º aniversário 
da Quinta de Santiago. A mostra irá apresentar um núcleo documental e outro artístico cok 
especial incidência no percurso deste equipamento ao longo dos 20 anos, a par de toda a sua 
história. 

 

»» Maio 

» Feira do Livro 

1 a 31 de maio 

Frente à Câmara 
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Feira do Livro que terá na sua programação sessões de lançamento de livros, sessões de 
autógrafos com diferentes autores, conferências. 

 

» Festa de Abertura à população da Capital da Cultura - Vídeo mapping 

6 e 7 maio 

Frente à Câmara 

Projeção de uma narrativa audiovisual, associada a Matosinhos, através da combinação da 
projeção de um vídeo com áudio na fachada do edifício da Câmara Municipal. Contará ainda 
com uma performance em revezamento com videomapping . 

Conceitos: Matosinhos e o mar, O mar: formas, movimentos e perspetivas poéticas// O mar: 
mnésico, de fé, de futuro, coletivo encerrando com fogo-de-artifício. 

 

» Exposição Coleção Cerâmica Cristóvam Dias 

6 de maio até 19 junho 

Átrio CMM 

Apresentação ao público, pela primeira vez, de uma parte da coleção de 3000 peças de olaria 
reunidas pelo fotógrafo Cristóvam Dias e doadas em 2015 à Autarquia. A exposição inclui 
peças de uso quotidiano tradicional e um significativo núcleo de figurado de artistas de 
nomeada como Júlia Ramalho, Rosa Ramalho, Manuel Macedo, Rosa Côta, Sérgio Amaral, 
entre outros. Conferência subordinada à temática da olaria. 

 

» Festas da Romaria do Senhor de Matosinhos 

6 a 29 de maio 

Cidade 

Feriado dia 17 maio. Inclui na programação atividades de 
enorme envolvimento da comunidade local e que terá 
como pontos altos da programação uma Feira de 
Artesanato, Noite de Tunas portuguesas e da Galiza, 
Tardes populares, noite de fados, mostra de modelismo 
estático-auto, animação musical, capítulo da Confraria 
Gastronómica do Mar, Arraial, espetáculo de Fanfarras, 
Festival Folclórico Luso Galaico, Fogo-de-artifício, fogo de 
bonecos, tardes dançantes, concertos, exposições, 
lançamento de livros, etc. 

 

 

 



MATOSINHOS – Capital da Cultura do Eixo Atlântico                                                PROGRAMAÇÃO 

 
WWW.CM-MATOSINHOS.PT                                                                                                                                                                    

» Concerto OJM Maria João - cerimónia oficial de inauguração da Capital da Cultura 

 

12 de maio 

Cineteatro Constantino Nery 

Concerto que marca a abertura institucional da Capital da Cultura. A OJM (Orquestra de Jazz 
de Matosinhos) atuará em parceria com a cantora Maria João, ícone do jazz numa sala 
emblemática do concelho destinada a convidados. 

 

» LEV - Festival de Literatura em Viagem 

13 a 15 de maio 

Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

Encontro com importantes escritores e personalidades, 
provenientes dos quatro cantos do mundo, num evento que 
promove o livro, o confronto de ideias, o espaço de debate, 
a leitura e o diálogo intercultural. Inclui na conferência de 
abertura a presença de Pacheco Pereira, estando ainda 
programada uma exposição, sessões de homenagem, visitas 
guiadas, feira do livro, concerto, lançamento de livros, 
envolvimento da comunidade escolar com ações com os 
escritores nas escolas, designada de LeVzinho. 

 

» Festival de percussão e bateria de Lavra 

14 de maio 

Auditório de Lavra 

Diferentes abordagens ao instrumento através do recurso a workshops de demonstração. 
Interligação dos vários estilos de música com a bateria e percussão, com a participação de 
jovens músicos, que pretendem iniciar a sua carreira. 
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» Concerto com Quarteto de Cordas de Matosinhos 

17 de maio 

Casa da Música 

Concerto com a formação premiada 
como um dos valores a ter em conta 
no panorama musical europeu pela 
European Concert Hall Organisation 
(ECHO). 

 

 

 

» Exposição de André Letria 

18 maio a 18 junho 

Galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca  

Exposição de ilustração de André Letria. Integrada no Plano Municipal de Leitura. 

 

» Rally de Portugal 

19 a 22 de maio 

50ª edição de uma das provas 
maiores do automobilismo mundial. 
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» Concerto Camané e Cuca Roseta 

 

 

 

 

20 ou 21 de maio 

Frente à Câmara 

Projeto musical que junta os reconhecidos cantores e intérpretes do fado português Camané e 
Cuca Roseta. Em conjunto apresentam um projeto que leva aos palcos a singularidade e 
universalidade do fado português através das suas vozes como cúmplices musicais. 

 

» Exposição de pintura de José Emídio 

21 de maio até 2 de julho 

Galeria Municipal 

Exposição retrospetiva do artista, que irá apresentar uma mostra de três décadas de atividade 
artística. 

 

» Arte 

21 de maio   

Cineteatro Constantino Nery 

A compra de uma “tela branca com riscas brancas, transversais”, assinada pelo famoso pintor 
Antrios, não é consensual para 3 amigos de longa data. Conhecem-se bem mas têm gostos 
diferentes. Discutem-nos até à exaustão, até se zangarem, até dizerem tudo o que queriam e 
não queriam. 

Assinado por YasminaReza, ARTE é um texto belíssimo sobre a amizade, seus limites e valor. 
No fim, a questão permanece: Deverá dizer-se a um amigo querido que o quadro que 
comprou, e tanto aprecia, de nada vale? 

 

» Uma Noite na Lua 

24 de maio 

Cineteatro Constantino Nery 

Uma noite na lua é a comédia que fala de um escritor sem um único título publicado que luta 
para, enfim, terminar uma peça sobre um homem solitário. A personagem intensa processa as 
suas ideias em cima de um palco e vive atormentado pela recordação de Berenice, sua ex-
mulher. 
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» OJM Pesca Sonora 

27 de maio 

Marginal de Matosinhos 

A Pesca Sonora é projeto inovador de criação e performance musical, abrangendo também 
trabalho visual que culmina com um concerto que integra comunidades escolares, associações 

locais e a Orquestra de Jazz de Matosinhos, num espetáculo concebido colaborativamente e 
assim um concerto onde todos “têm voz”. Esta ação é preparada desde o início do ano letivo, 
com sessões semanais com todos os envolvidos, culminando no espetáculo de apresentação 
final. 

 

» Abertura da Casa do Design 

28 de maio 

Casa do Design 

Abertura da Casa do Design. Novo equipamento cultural onde estará patente uma exposição 
temporária inaugural de ARTE POPULAR e apresentação da exposição permanente - Coleção 
de Design Português Paulo Parra. 

 

» Gala 7/1 

28 de maio 

Cineteatro Constantino Nery 

Apresentação dos projetos de curtas metragens e de cinema produzidas com as escolas 
secundárias. 

 

» Teatro para bebés 

29 de maio 

Cineteatro Constantino Nery 
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Com a proximidade entre os artistas e o público promove-se o contacto direto. Com este 
encurtamento da distância entre público e artistas, fica facilitada a interação entre os 
participantes, outro dos princípios deste conceito. Todas as estórias e encenação têm a 
preocupação de envolver as crianças, através de estímulos de caráter sensorial, para que estas 
usufruam de uma experiência diferente, que apela não só aos sentidos da visão e audição, mas 
também aos do tato, havendo também estímulo à fala. 

 

»» Junho 

» Festival de Arte Urbana 

Junho 

Intervenção em vários locais da cidade 

Festival com uma programação eminentemente alternativa, com a realização de murais, um 
ciclo de palestras, uma exposição coletiva e realização de workshops e espetáculos de rua. Este 
projeto será realizado ao longo de três meses. 

 

» Simpósio de Escultura 

1 a 15 de junho 

Parque 25 de abril 

Três escultores convidados executarão, cada um deles, uma escultura em mármore tendo 
como tema central a exaltação e comemoração da atribuição à cidade de Matosinhos de 
Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2016. Uma das esculturas será instalada em local a 
designar, representando o marco desta data em que Matosinhos é Capital da Cultura do Eixo 
Atlântico. 

 

» Os 3 Porquinhos 

1 de junho 

Cineteatro Constantino Nery 

Peça de teatro que recria uma história da nossa infância 
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» Cayo Carpo 

3 a 5 de junho 

Praia de Matosinhos e Senhor do 
Padrão 

Recriação da época romana e da 
Lenda de Cayo Carpo, que vem do 
tempo em que o território de 
Matosinhos ainda não era cristão e 
explica a famosa associação da 
concha da vieira à devoção e aos 
Caminhos de Santiago de 
Compostela. Reza a lenda que Cayo 
Carpo, um senhor romano, pagão, 
casou com Cláudia Lobo na praia de 
Matosinhos. A boda, sumptuosa e 
magnificente, juntou bailarinas e 
bailarinos de diferentes regiões do 
Império Romano, danças exóticas, 
largada de pombas brancas e muita 
música. Decorriam as grandes festas 
junto ao mar quando Cayo Carpo 
avista uma embarcação. O seu cavalo 
corre para a água e entra mar 
adentro. No fundo do mar, Cayo 
Carpo entra numa nau que 

transporta o corpo do Apóstolo Santiago para Compostela. Às suas vestes de noivado agarram-
se as famosas vieiras. Deslumbrado com o que viu, o romano manifestou a intenção de ser 
batizado e converteu-se ao cristianismo. 

 

» Gala Cineescolas 

3 de junho 

Cineteatro Constantino Nery 

Apresentação dos projetos de curtas metragens e de cinema produzidas com as escolas 
básicas. 

 

» Concerto com Quarteto de Cordas de Matosinhos 

5 de junho 

Serralves 

Premiada como um dos valores a ter em conta no panorama musical europeu pela European 
Concert Hall Organisation (ECHO), esta formação irá apresentar-se num local carismático que 
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apresenta características completamente diferentes do registo habitual, explorando os jardins 
e as dinâmicas do programa "Serralves em Festa". 

 

» Espetáculo expressões Artísticas - Escola de Música Óscar da Silva 

5 de junho 

Cineteatro Constantino Nery 

Espetáculo da Escola de Musica Óscar da Silva que pretende evidenciar na comunidade o 
trabalho desenvolvido pelos alunos, abrindo espaço para dar a conhecer novos e promissores 
artistas. 

 

» À Conquista do Polo Sul 

9 de Junho 

Cineteatro Constantino Nery 

Conquista do Pólo Sul foi escrita no final dos anos 80. Numa combinação de classicismo e 
contemporâneo, realismo e artifício, prosa e verso, a peça resulta de um jogo altamente 
teatral “despolossulizado” pela energia anárquica daqueles que vão sendo marginalizados pelo 
sistema. Encontramos num sótão 4 amigos - por quem poderíamos igualmente passar na rua - 
destruídos pelo empobrecimento, pelo desemprego, pelo vazio que ocupa o lugar do futuro. 

 

» Tarde de Fados 

10 de junho 

Jardim Basílio Teles 

Tarde dedicada ao fado, com a presença e atuação de diversos fadistas locais. 

 

» Inauguração Broadway 

11 de junho 

Intervenção no espaço urbano com base em imagens já existentes, que pretendem 
estabelecer relações entre o passado e o futuro, criando uma espécie de "manifesto" 
cultural.  Pretende-se com esta ação criar um espaço onde a população se reveja e aprecie. A 
par desta intervenção, será realizado um concerto com uma banda jovem, assumindo o 
espirito da arte urbana. 

 

» FITEI 

15, 18 e 19 de junho 

Cineteatro Constantino Nery 
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O FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, é um festival anual com uma 
visão de destaque na Península Ibérica, e que procura firmar públicos, acolher obras artísticas 
de referência, clássicas e contemporâneas, bem como descobrir projetos de carácter 
experimental e transdisciplinar, dando assim atenção às novas linguagens artísticas no âmbito 
das artes performativas. 

 

» Exposição Aurélia de Sousa 

13 de junho a 30 outubro 

Museu da Quinta de Santiago 

Mostra comemorativa do 150º aniversário do nascimento da 
pintora Aurélia de Sousa. Em parceria com a CM Porto, terá lugar 
no Museu Quinta de Santiago (MQS) e na Casa Museu Marta 
Ortigão Sampaio. 

 

 

 

 

» Ciclo Piano - António Rosado 

17 de junho 

Cineteatro Constantino Nery 

Concerto com o pianista António Rosado, possuidor de 
uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, 
corolário do seu talento e do gosto pela diversidade, 
expressos num extenso repertório pianístico. 

 

 

» Romani 

18 de junho 

Praça Guilhermina Suggia 

Espetáculo de música e de dança marcado 
pela alegria e pelo espírito livre da cultura 
cigana. O espetáculo junta a música e a 
dança dos ciganos, interpretadas pelos 
moradores dos bairros de Matosinhos, por 
músicos profissionais, por alunos da escola 
de dança Balleteatro e ainda por técnicas da 
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ADEIMA. A participação dos romani de Matosinhos parte do esforço continuado de integração 
social dos moradores do bairro, no âmbito do projeto Escolhas. 

 

» Porto Cartoon - Sara Sampaio 

22 de junho a 16 julho 

Galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca  

“O Entendimento Global” serve de mote para o PortoCartoon - World Festival de 2016, 
organizado pelo Museu Nacional da Imprensa. O convite à participação foi lançado aos 
cartunistas de todo o mundo e apresenta as figuras emblemáticas de Charlie Chaplin e Sara 
Sampaio para prémio especial de caricatura. Matosinhos acolherá a exposição alusiva à 
manequim portuense.  

 

» Espetáculo final ano letivo - universidade sénior 

23 de junho 

Cineteatro Constantino Nery 

Espetáculo final do ano letivo da Universidade Sénior Florbela Espanca. 

 

»» Julho 

» Beach Party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 e 2 de julho 

Praia de Leça   

Câmara de Matosinhos apresenta Nova Era/EDP Beach Party, é uma iniciativa dedicada à 
música eletrónica, faz parte do roteiro deste estilo musical, sendo já uma referência, e 
considerado o 5º Melhor Festival de Portugal. Este festival assenta num conceito único, 
fazendo da praia uma verdadeira pista de dança, tendo o mar como cenário. 
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» Apresentação internacional Casa da Arquitetura 

1 e 2 de julho 

Real Vinícola 

Conferências com 
arquitetos 
internacionais 
que irão 
impulsionar a 
importância de 
criação deste 
novo 
equipamento. 

 

» Don't Walk Dance 

3 de julho 

Praia Matosinhos 

Teatro Marionetas, Balleteatro e Música. 

 

» Piratas 

8 a 10 de julho 

Envolvente Forte Nossa Senhora das Neves 
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“Os Piratas”, um projeto pioneiro a nível nacional, que retrata a época áurea dos sécs. XVII e 
XVIII, dos piratas e corsários que cruzavam os mares e impunham a lei. Esta iniciativa, 
concentrada no simbolismo pirata, faz as delícias principalmente dos mais pequenos. As 
diversas ações focadas nas personagens piratas, o movimentado mercado, a música, dança, 
baile de máscaras, lutas e julgamento dos piratas, leilão de escravos, caça do tesouro, etc. são 
o mote perfeito para a recriação do ambiente de um porto de mar, da agitação dos embarques 
e desembarques dos navios. 

 

» Espetáculo musical Liga Renascer 

9 de julho 

Cineteatro Constantino Nery 

Espetáculo Musical de Apoio à Liga Nacional Criança Esperança Renascer. 

 

» 4ª Gala de Fados de Matosinhos 

15 de julho 

Cineteatro Constantino Nery 

4ª Gala de Fado Amador da Associação Amigos do Fado Amador de Matosinhos. 

 

» Dancem Todos 

15 e 16 de julho 
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Escadaria da Casa do Design 

O projeto “Dancem Todos” pretende essencialmente ser um momento de partilha entre todos 
aqueles que praticam e nutrem um gosto pela dança. Este festival de dança conta com a 
participação de todas escolas de dança do concelho. 

 

» O Som do Algodão 

17 de julho 

Cineteatro Constantino Nery 

O Som do Algodão é um projeto artístico e educativo que une narração oral e música para 
miúdos e graúdos. 

 

» Concerto OJM e Leonor Watling 

21 de julho 

Marginal de Matosinhos 

Concerto com a Orquestra Jazz de Matosinhos, uma formação única no país, que reúne na sua 
génese a vontade em criar dinâmicas que irão fazer história no jazz português. Podemos 
afirmar que o seu percurso já conquistou uma projeção ímpar a nível nacional e internacional. 

 

» Shakespeare para ignorantes 

22 de julho 

Cineteatro Constantino Nery 

Shakespeare para ignorantes é um espetáculo de teatro galego adaptado e dirigido por Quico 
Cadaval, “influenciado pela poética de Mosqueira, a pragmática de Calvo e a épica de Cadava”.  

O inteligente público de MOFA&BEFA poderá tirar deste espetáculo valiosos recursos para 
resolver problemas da sua vida privada, laboral ou pública. 

 

» Bienal de Pintura do Eixo Atlântico 

22 de julho até 17 setembro 

Galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca  

Organizada pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, a mostra reúne pinturas inéditas de 
artistas naturais ou residentes no Norte de Portugal e região da Galiza, selecionadas entre os 
trabalhos admitidos a concurso. 
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» Concerto com Quarteto de Cordas de Matosinhos 

23 de julho 

Igreja de Leça 

Premiada como um dos valores a ter em conta no panorama musical europeu pela European 
Concert Hall Organisation (ECHO), esta formação irá apresentar-se nas igrejas do Concelho, 
locais carismáticos que apresentam características completamente diferentes do registo 
habitual. 

 

» Exposição Julião Sarmento 

23 de julho até 15 outubro 

Galeria Municipal 

Autor de uma obra multifacetada, Julião Sarmento 
inicia atividade nos anos de 1970, enquadrando-se nas 
práticas artísticas mais avançadas desse período. Na 
década seguinte irá afirmar-se como um dos artistas 
plásticos portugueses com maior projeção, nacional e 
internacional, expondo em galerias e museus de 
grande prestígio. 

 

 

 

 

 

 

» Moda Mar 

23 e 24 de julho 

Marginal de Matosinhos 

Passagem de modelos com a temática do mar, que terminará com um concerto do rapper" 
Jimmy P, o cantor que funde hip hop com reggae. 

 

» 24 Curtas Vila do Conde 

28 de julho 

Cineteatro Constantino Nery 

Mostra de curtas premiadas em Vila do Conde. 
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» Concerto com GNR 

29 de julho 

Leça da Palmeira 

Concerto com a banda GNR, ativa desde a década de 80. Atualmente mantêm uma legião de 
fãs e apresentaram em 2015 o seu último álbum. 

 

» Os amores de Jacques o fatalista 

29 de julho 

Cineteatro Constantino Nery 

É um espetáculo de teatro galego adaptado da obra de Diderot e dirigido por Quico Cadaval. 

 

» FESTARTE 

29 de julho a 7 de agosto 

Leça da Palmeira – exterior 

Festival Internacional de Artes e Tradições Populares de Matosinhos, um evento que incide 
sobre a preservação e difusão das tradições etnográficas, gastronómicas e culturais, nacionais 
e de diversas comunidades provenientes de diferentes continentes. 
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» Concerto com Pedro Abrunhosa 

 

30 de julho 

Marginal de Matosinhos 

Concerto com um dos artistas portugueses mais reconhecidos internacionalmente, que ao 
longo dos anos cativou o grande público e as grandes audiências com um estilo de rock cheio 
de jazz e de vida. 

 

»» Agosto 

» Rock na Rua e Festival de comida de rua 

6 de agosto 

Marginal de Matosinhos 

Atuação de 5 bandas jovens que fazem uma viagem pela história da música e reproduzem o 
som de diversas épocas, desde os anos 50 até à atualidade. Em simultâneo decorre no mesmo 
local um festival de comida de rua, criando as dinâmicas tão procuradas pelo público jovem. 

 

» ADN - Óscar Branco 

 

6 e 7 de agosto 
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Cineteatro Constantino Nery 

As sucessivas correntes artísticas do século XX, contribuíram para o acelerar da luta sem 
quartel em que os antagonistas extremam as suas posições. Se alguns artistas necessitam de 
um texto que explique as suas obras, as mulheres da limpeza também perderam o seu 
paradigma e já não sabem exatamente o que limpar. 

 

» Máquinas 

13 de agosto  

Marginal de Matosinhos  

Desfile de seres mecânicos do mar, tripuladas por entidades encantadas que os animam. 

 

» Noite de Fados  

14 de agosto  

Escadaria Casa do Design  

Tarde dedicada ao fado, com a presença e atuação de diversos fadistas. 

 

» Dança Aérea pela companhia Voalá  

20 de agosto  

Marginal de Matosinhos  

Dança Contemporânea aérea (Argentina) que permite uma imagem cénica extremamente 
atrativa e espetacular cativando a população para um momento de beleza inesquecível. É um 
espetáculo intenso que vive da interação constante entre a música e os efeitos visuais. 
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» Concerto com D.A.M.A  

27 de agosto  

Marginal de Matosinhos  

Os D.A.M.A são uma banda portuguesa de pop/rap que nos últimos anos tem-se afirmado no 
mundo da música nacional com diversas atuações nos maiores palcos e festivais do país. 

 

»» Setembro 

» SALT - festival de cinema de surf  

2 a 4 de setembro   

A marginal de Matosinhos ficará transformada numa sala de cinema ao ar livre, na qual 
poderão ser visionadas as mais recentes propostas cinematográficas internacionais em torno 
da cultura do surf, nomeadamente algumas das curtas e longas-metragens premiadas na 
última edição do “SAL- Surf at Lisbon Film Festival”. 

 

» Canções Nómadas   

3 de Setembro  

Cineteatro Constantino Nery  

"É um espetáculo-itinerário que procura ligar o Mundo através de canções de várias culturas e 
continentes. Na escrita desta diáspora musical lançámos um apelo a amigos e amigos de 
amigos e amigos de amigos de amigos para que nos enviassem a sua canção de embalar 
favorita do seu país. Das muitas que recebemos, houve uma mão cheia delas em espanhol, 
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catalão, sueco, japonês, napolitano, inglês e até em português de Portugal e do Brasil, que 
decidiu ficar connosco e dar corpo a este mapa de afetos. 

Com malas e vassouras, peixes de madeira e latas de atum, tijelas e copos de cristal 
construímos os instrumentos musicais de navegação que nos guiassem nesta partitura 
itinerante, com forte componente visual." 

 

» Nana Nana  

4 de Setembro CTCN  

"É um espetáculo sensorial. Uma performance plástico-sonora para bebés. Rodeados por 
novelos-estalactites de lã, habitaremos esta tenda-universo onde socas de madeira se 
transformam em instrumentos musicais, espanta-espíritos afugentam o papão em cima do 
telhado e um comboio de madeira cruza linhas, novelos e meadas. Dois cantadores envolvem-
nos num poema sonoro e visual, uma viagem onírica ao mundo mágico da primeira infância." 

 

» Os Hospitalários no Caminho de Santiago  

8 a 11 de setembro  

Envolvente Mosteiro Leça do Balio  

Esta iniciativa permite uma viagem à época medieval, colocando especial ênfase no rigor 
histórico e na aprendizagem informal dos usos, costumes, hábitos e tradições da época 
medieval, com uma tónica muito acentuada na divulgação e desenvolvimento dos Caminhos 
de Santiago. Com efeito, visando também a promoção do Mosteiro de Leça do Balio, 
monumento nacional e durante séculos local importante de apoio e assistência aos que 
rumavam para Compostela, este acontecimento valoriza fundamentalmente as recriações de 
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episódios históricos relacionados com este mosteiro da Ordem do Hospital e com as 
peregrinações. A inquestionável qualidade das inúmeras ações desenvolvidas potenciou esta 
iniciativa como um veículo privilegiado de informação sobre os hábitos e costumes da época 
medieval, mas, principalmente de aprendizagem sobre os Caminhos de Santiago e o Mosteiro 
de Leça do Balio, assim como a sua importância na história local e nacional 

 

» Arte fora do Sítio  

15 e 16 de setembro   

Projeto que visa promover a descontextualização da arte, desafiando os artistas a sair da zona 
de conforto. Há lugar para tudo! Cultura, artes plásticas e performativas, workshops e 
desportos radicais são alguns exemplos do que se encontra neste festival de artes urbanas. 

 

» Macbeth  

16 de setembro 

Cineteatro Constantino Nery  

“"Macbeth"" uma tragédia de William Shakespeare inadaptada pela Companhia do Chapitô. 
Desenrolada na Escócia, a peça conta a história de um dos mais bem-sucedidos generais do rei 
Duncan, Macbeth. Começa com a visita de três bruxas, que predizem seu destino como futuro 
Barão de Glamis, Barão de Cawdor e finalmente como Rei de Inglaterra. Uma das tragédias 
mais sangrentas do autor revisitada em comédia." 
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» Concerto com Quarteto de Cordas de Matosinhos  

24 de setembro 

Igreja de S. Mamede  

Premiada como um dos valores a ter em conta no panorama musical europeu pela European 
Concert Hall Organisation (ECHO), esta formação irá apresentar-se nas igrejas do Concelho, 
locais carismáticos que apresentam características completamente diferentes do registo 
habitual. 

 

» Animador  

24 de setembro 

Cineteatro Constantino Nery 

"O Animador (The Entertainer no original), de 1957, é a segunda peça de John Osborne, logo 
depois de ter tomado de assalto a cena londrina com Look Back in Anger, em 1956, naquela 
que viria a ser umas das peças mais impactantes do pós-guerra britânico. Em O Animador, 
Osborne ensaia uma crítica a Inglaterra – que considerava caduca e hipócrita – falando da 
decadência do teatro musical e, em particular, da família Rice, uma família de artistas de 
variedades liderada pelo extravagante “animador” Archie Rice." 

 

»» Outubro 

» Ciclo voz - Cappella Duriensis  

1 de outubro  

Igreja Matosinhos  

Quem observa o seu trabalho percebe que a alegria, a partilha e o entusiasmo nascem do 
contributo de cada voz para a harmonia conjunta. Capella Duriensis promove a cultura musical 
portuguesa através de atuações em mosteiros e monumentos dentro e fora de Portugal.  

 

» Caminhada dos elefantes  

1 de outubro  

Cineteatro Constantino Nery 
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"A Caminhada dos Elefantes” é um espetáculo sobre a existência, a vida e a morte, e o 
caminho que todos temos de fazer, um dia, para nos despedirmos de alguém. Um espetáculo 
que reflete sobre o fim, que é um mistério para todos nós, crianças ou adultos." 

 

» Associação passado Futuro  

7 de outubro a 5 de novembro  

Galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

Exposição de Fotografia com os premiados do concurso de fotografia criado no âmbito da 
Capital da Cultura, lançado pela Associação. 

 

» Wonderland  

7 e 8 de outubro  

Cineteatro Constantino Nery 

"WONDERLAND é o sonho de Alice sonhado por nós. Vamos com ela, atravessamos a floresta 
luminosa cheia de medos e segredos, inventamos caminhos que antes lá não existiam e 
deixamos Alice perdida. E quando Alice, no seu percurso iniciático, alcança o jardim 
maravilhoso de rosas brancas da rainha nós estalamos os dedos para que o seu sonho (e o 
nosso) acabe no momento certo. Final feliz?". 

 

» Teatro para bebés  

9 de outubro  

Cineteatro Constantino Nery 

Com a proximidade entre os artistas e o público promove-se o contacto direto. Com este 
encurtamento da distância entre público e artistas, fica facilitada a interação entre os 
participantes, outro dos princípios deste conceito. Todas as estórias e encenação têm a 
preocupação de envolver as crianças, através de estímulos de caráter sensorial, para que estas 
usufruam de uma experiência diferente, que apela não só aos sentidos da visão e audição, mas 
também aos do tato, havendo também estímulo à fala. 

 

» Vozes da Rádio  

14 de outubro  

Cineteatro Constantino Nery 

"As “Vozes da Rádio” são um quinteto vocal formado em 1991 na cidade do 
Porto. Desde essa altura cantam a cappella os mais variados estilos musicais. 
O seu som aliado ao humor e à boa disposição são a principal característica e 
que faz deste quinteto um dos mais originais projetos musicais de Portugal." 
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» Exposição Victor Hugo e lançamento do livro Personalidades  

12 de novembro   

Museu da Quinta de Santiago  

Exposição de fotografia sob o tema "Personalidades" da autoria do conceituado fotógrafo 
Victor Hugo. 

 

» Concerto com Quarteto de Cordas de Matosinhos  

18 de outubro  

Casa da Música  

Premiada como um dos valores a ter em conta no panorama musical europeu pela European 
Concert Hall Organisation (ECHO), esta formação irá apresentar-se num local carismático e 
intimista para mais um concerto. 

 

» O Feio  

22 de outubro  

Cineteatro Constantino Nery  

"O senhor Lette, um inventivo engenheiro, descobre algo de aflitivo: é insuportavelmente feio. 
Por que é que ninguém ainda lho tinha dito? Após muita insistência, a sua mulher acaba por 
confessar-lho. Recorre-se à intervenção cirúrgica, e o renascimento de Lette como um homem 
belo e irresistível granjeia-lhe fama imediata. O cirurgião que o opera gosta tanto da sua obra 
que a regista e repete em série. O superior de Lette passa a utilizar a beleza do seu 
colaborador para atrair investidores ricos, mas o idílio da fama não será duradouro: à medida 
que se criam duplos, o valor de Lette diminui. E mesmo a sua mulher acabará por “desvalorizá-
lo” também." 

 

» Oficina de escrita criativa  

26 de outubro  

Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

Workshop de criatividade orientado por um escritor, integrado no Plano Municipal de Leitura, 
e que permitirá aos jovens aspirantes a escritores iniciar a sua carreira de forma mais 
orientada. 

 

» Salve a Língua de Camões  

Última quinta-feira de cada mês  

Museu da Quinta de Santiago 
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Projeto que pressupõe o intercâmbio de textos para teatro em língua portuguesa, fomentando 
a defesa e difusão da Língua Portuguesa, bem como a sensibilização e o fomento do gosto pelo 
teatro. As leituras encenadas são feitas pela Companhia Teatro Reactor de Matosinhos e 
envolve todos aqueles que pretendam enveredar por esta arte do espetáculo. 

 

» Um escritor no Concelho  

Mensalmente  

Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

Um escritor por mês fará a apresentação de uma obra em diferentes locais, quer sejam 
estabelecimentos de ensino, estabelecimentos prisionais, lares da terceira idade, jardins de 
infância.  

Projeto integrado no plano municipal de leitura. 

 

» Abertura da Casa da Memória  

outubro   

Equipamento cultural destinado à salvaguarda, divulgação e estudo da memória histórica do 
território do concelho de Matosinhos e das suas comunidades 

 

 

• Nota: A programação está sujeita a alterações de diversa ordem, havendo a 
possibilidade de inclusão/eliminação de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


