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Caro(a) visitante

Chegou maio e com ele uma grande diversidade de iniciativas que estarão ao seu dispor neste mês, que se espera, se mantenha solarengo 

e quentinho.

São vários os pontos em destaque na programação. A Feira de Artesanato de Matosinhos é, sem dúvida, um deles. Doces conventuais 

e produtos tradicionais para todos os bolsos e gostos estarão ao seu dispor nesta concentração de artesanato já com tradição no concelho.

Mas as iniciativas do mês de Maio não ficam por aqui. De 3 a 5 de maio, vai haver festa nas ruas de Matosinhos, no Titan, junto ao 

Cine-Teatro Constantino Nery e no Parque Basílio Teles. Espetáculos para todos os públicos, uma festa onde se aliam várias disciplinas 

teatrais procurando e surpreendendo os transeuntes nos seus espaços diários de passagem ou ócio, transformando-os em espetadores 

e participantes ativos dos espetáculos teatrais de animação que se realizarão nos jardins, praças e ruas da cidade, misturando público 

e atores nos jogos dramáticos que serão levados à cena, numa ação de animação cultural de sensibilização e aproximação ao teatro de 

novos públicos, apresentando os espetáculos em locais não convencionais. O Teatro em festa e ao ar livre, para todas as idades, durante 

três dias em Matosinhos.

A Feira do Livro no Parque Basílio Teles, o 8º aniversário da Biblioteca Municipal, nos dias 8 e 9 de maio, e o LEV – Literatura em Viagem, de 

24 a 26 de maio, ajudarão a completar a agenda de eventos deste mês.

As Festas do Senhor de Matosinhos e a sua recheadíssima programação (que oportunamente lhe daremos conta), a que se acrescentam um 

vasto leque de iniciativas, são excelentes motivos para se deslocar a Matosinhos.

Fica aqui o convite e o incentivo para que aproveitem o clima festivo destes dias para refletir e descontrair. Saiam à rua, sintam o bulício da

 cidade e tudo o que ela oferece. Venham até Matosinhos.



cine-teatro constantino nery
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03
MAI

04
MAI

05
MAI

Fazer a festa nas ruas de Matosinhos
Dia 3 – Titan – 22h00
Dia 4 - Fachada do Cine-Teatro Constantino Nery – 14h30
Dia 5 - Parque Basilio Teles – 14h30

Espetáculos de rua pelas ruas de Matosinhos. Espetáculos 
para todos os públicos, uma festa onde se aliam várias 
disciplinas teatrais procurando e surpreendendo os 
transeuntes nos seus espaços diários de passagem ou ócio, 
transformando-os em espetadores e participantes ativos 
dos espetáculos teatrais de animação que se realizarão nos 
jardins, praças e ruas da cidade, misturando público e 
actores nos jogos dramáticos que serão levados à cena, 
numa acção de animação cultural de sensibilização e 
aproximação ao teatro de novos públicos, apresentando os 
espectáculos em locais não convencionais. O Teatro em 
festa e ao ar livre, para todas as idades, durante três dias 
em Matosinhos.

Público: geral

Novas diretrizes em tempos de paz
Sala Principal do Cine-Teatro Constantino Nery – 21h30

“Novas diretrizes em tempos de paz”, peça do dramaturgo 
brasileiro Bosco Brasil, é a história de um emigrante polaco 
que desembarca no porto do Rio de Janeiro, em busca de 
uma nova vida como agricultor, no final da II Guerra 
Mundial. No cais é colocado perante Segismundo, um oficial 
da alfândega que desconfia das suas intenções. Sem o 
salvo-conduto assinado por Segismundo, Clausewitz será 
obrigado a voltar ao cargueiro e a seguir viagem. Para a 
obtenção desse salvo-conduto, Segismundo propõe um
desafio ao estrangeiro, o que leva as duas personagens a 
confrontar as suas memórias: de um lado um ator que 
perdeu familiares e amigos, do outro um ex-torturador que 
sempre cumpriu ordens.
Produção Escola da Noite

Público: M/16

10
MAI 25

MAI Negócio Fechado
Sala Principal do Cine-Teatro Constantino Nery – 21h30

Em Negócio fechado (no original, Glengarry Glen Ross), 
Prémio Pulitzer 1984, David Mamet desmistifica o chamado 
sonho americano. Centrando-se no ambiente de uma 
agência imobiliária, “Negócio fechado” sintetiza alguns dos 
temas habitualmente tratados por Mamet (o excesso de 
competitividade, a ausência de escrúpulos, e a impiedade 
para com os mais fracos), imputáveis a alguns setores da 
sociedade norte-americana. Nesta peça assiste-se à ruína 
de um velho vendedor caído em desgraça, numa empresa 
que promove concursos de vendas com prémios peculiares: 
um Cadillac para o vencedor, uma coleção de facas para o
segundo classificado, e o despedimento imediato para os
restantes. 
Produção Companhia Teatro de Almada.
De David Mamet, Encenação de Rodrigo Francisco.

Público: M/12

15
MAI Pedro Burmester na homenagem a Helena Sá e

 Costa com o Quarteto de Cordas de Matosinhos 
- Ciclo Quarteto de Cordas
Cine-Teatro Constantino Nery – 21h30

Concerto de Homenagem a Helena Sá e Costa. Quarteto de
 Cordas e Pedro Burmester - piano.
Serão apresentadas obras de Quarteto de cordas em Ré 
menor, nº2, Luiz Costa (1879-1960), Quarteto de cordas 
- Movimentos do Subsolo, António Pinho Vargas (1951),
 Quinteto com Piano, nº2, op.81, Antonín Dvorak
 (1841-1904).

Público: geral



museu da quinta de santiago
espaço irene vilar
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Durante todo o mês 

Vem descobrir a CASCATA GIGANTE!
Casa do Bosque – De terça a sexta entre as 10h00 e as 13h00 
e 15h00 e as 18h00 - por marcação

Visita à cascata gigante seguida por atividade de expressão 
plástica: modelagem em barro ou gesso. Desenvolvimento 
pedagógico, no conhecimento dos costumes e tradições do 
séc. XIX. Desenvolvimento do manuseamento da matéria e 
do processo criativo.

GRATUITO para escolas do concelho de Matosinhos; 3€ p/ participante
Publico: Geral

Até 5 de maio

Exposição “30 Obras, 30 Mestres 
na Coleção Municipal”
Inauguração às 16h00
Museu da Quinta de Santiago – 3ª a 6ª das 10h-13h/15h-18h |
 sábado, domingo e feriados:  das 15h00 às 18h00

A exposição engloba um conjunto de trinta obras de 
pintura, escultura, desenho e gravura de trinta artistas que 
integram a vasta coleção artística da autarquia. Estarão 
patentes obras de arte moderna e contemporânea de
 artistas portugueses e estrangeiros, entre os quais Auguste 
Roquemont, Soares dos Reis, Marques de Oliveira, John 
Sargent, Teixeira Lopes, António Carneiro, Vieira da Silva, 
Augusto Gomes, Júlio Resende, Antoni Tàpies, Fernando 
Távora, Manuel Cargaleiro, Irene Vilar, Nikias Skapinakis, 
José Rodrigues, Ângelo de Sousa, Siza Vieira, Armanda 
Passos, Souto Moura, entre outros.

Taxas: 1€ (entrada no Museu) + 1€ (visita guiada) /2€ (visita especial); 
Domingo das 15h às 18h ENTRADA no Museu gratuita.
Nas visitas desconto de 50% para portadores de Matosinhos Jovem 
e Matosinhos Sénior.
Público: geral

De 2 a 31 de maio 

Visitas guiadas e ateliês pedagógicos
Museus da MuMa – das 09h30 às 12h30/ das 14h30 às 17h30

A MuMa – Rede de Museus de Matosinhos, em parceria 
com os núcleos museológicos que a integram e com os 
Serviços Educativos da C. M. Matosinhos promove visitas 
guiadas e ateliês lúdico-pedagógicos nos doze espaços 
museológicos do concelho.

Público: Geral e públicos com necessidades especiais

De 2 a 31 de maio 

A MuMa visita…
Museus da MuMa – das 09h30 às 12h30/ das 14h30 às 17h30

Dois personagens, Gervásio, o cocheiro, e Rosa Maria, a 
criada, descobrem a máquina do tempo e visitam o séc. XXI. 
Na incursão por Matosinhos, eles descobrem a MUMA e 
dão a conhecer fora de portas os museus do concelho em 
Escolas, Centros de Dia, Lares, Coletividades, …)

Público: Geral e públicos com necessidades especiais

Dias 4, 11 e 25 de maio  

O MUSEU É MAIS VELHO DO QUE EU| FESTAS 
DE ANIVERSÁRIO PARA CRIANÇAS
Museu da Quinta de Santiago
das 10h00 às 13h00 / das 15h00 às 18h00.

"O Museu é + velho do que eu" e uma atividade promovida 
pela Casa do Bosque – Serviços Educativos da Câmara 
Municipal de Matosinhos, sedeada no Museu da Quinta de 
Santiago, e consiste na realização de festas de aniversário 
destinadas a crianças entre os 6 e 12 anos, disponibilizando 
atividades ludicopedagógicas que incluem uma visita 
guiada especial ao Museu da Quinta de Santiago ou a 
Cascata Gigante e realização de uma oficina selecionada 
pelo aniversariante.

Público: Infantil
Taxas em vigor: até 15 convidados (crianças), 
o valor é de €5,00 por criança; a partir de 16 convidados (crianças), 
o valor é de €4,50 por criança.

05
MAI Domingo de Famílias: Criança traz Adulto

Museu e Espaço Irene Vilar – das 10h00 às 13h00

Tema – A Visita – visita animada ao Museu.

Gratuito mediante marcação prévia
Público: Famílias (crianças a partir dos 4 anos)

07

museu da quinta de santiago
espaço irene vilar

Dias 2, 9, 16, 23 e 30 de maio 

Programação universidade Sénior no Museu da 
Quinta de Santiago
Espaço Irene Vilar – 15h00

Conhecer a História e Património de Matosinhos. Conhecer 
a História e Património de Portugal e do Porto. História de 
Arte.
Dinamizar a comunidade sénior.

Gratuito. Duração: 60 min (aprox)
Público: geral

18
MAI Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia 

dos Museus
Museus da MuMa – das 10h00 às 13h00/das 14h30 às 00h00

Comemoração do Dia Internacional Museus e da Noite 
Europeia dos Museus nos 11 núcleos da MuMa.

Público: geral

18
MAI Exposição “Vamos a Banhos a Leça”

Inauguração: dia 18 às 18h00

Museu da Quinta de Santiago: 3ª a 6ª das 10h-13h/15h-18h | 
Sábado, Domingo e Feriados: 10h-13h/15h-18h

O Museu da Quinta de Santiago, estrutura museológica da 
C.M. Matosinhos, vai promover de 18 de Maio a 15 de 
Setembro de 2013 a exposição “Vamos a banhos a Leça”. 
Esta mostra de carácter artístico e documental visa 
sublinhar a relevância de Leça da Palmeira que foi, em 
especial a partir da segunda metade do século XIX, em 
plena época romântica, uma importante estância de 
veraneio.

Entrada gratuita da inauguração.
Taxas: 1€ (entrada no Museu) + 1€ (visita guiada)/2€ (visita especial); 
Domingo das 10h às 13h ENTRADA no Museu gratuita.
Nas visitas desconto de 50% para portadores de Matosinhos Jovem 
e Matosinhos Sénior.
Público: geral

18
MAI DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

+ NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS - MEMÓRIA
+CRIAVIVIDADE = PROGRESSO SOCIAL
Museu da Quinta de Santiago – Durante todo o dia

Em 2013 o Museu da Quinta de Santiago irá celebrar o Dia 
Internacional e Noite Europeia dos Museus, com uma 
programação diversificada, explorando as memórias de Leça 
como estância de veraneio, com a Exposição “Vamos a 
Banhos a Leça”, cultivando espaços para mentes criativas 
através da aproximação ao público Jovem, e [quem sabe] 
outras acções que permitirão fruir da estadia de uma noite 
ao relento com o Museu.

Entrada Gratuita.
Público: geral

18
MAI Q2|Museu aberto até à meia noite

Visita Sonâmbula
Museu da Quinta de Santiago- 22h00

O Museu associa-se à celebração da Noite Europeia dos 
Museus, propondo aos espíritos mais noctívagos e 
temerários uma visita inédita, sonâmbula, pelos aposentos 
mais misteriosos da Casa dos Santiago. Conheça as 
personalidades ocultas, nunca antes reveladas pelos antigos 
criados deste palacete centenário. Venha ao Museu, 
divirta-se sem medo!

Entrada gratuita.
Público: geral

30
MAI Salve a Língua de Camões

Museu da Quinta de Santiago- Espaço Irene Vilar – 21h30

TRÊS VEZES VÊNUS OU A PELEJA DAS TRÊS MARIAS COM O 
ESPINHO DA ROSA VERMELHA de CLAUDIA PUCCI (SP).
Três Vezes Vênus é a história de três mulheres que buscam 
seu sustento apresentando um show mambembe de 
variedades ao longo de pequenas cidades. A peça narra o 
momento em que as tensões já iminentes dessa jornada 
vêm à tona, revelando não apenas os conflitos que as 
fizeram sair pelo mundo, mas aspectos femininos 
soterrados numa cultura embrutecida. 

1€ | Lotação: 40 participantes sentados
Duração: 60 min aprox.
Público: Geral (maiores de 12 anos, senão acompanhados por adulto)



ambiente
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Até ao final do ano letivo

“OCIIMAR na escola”
Escolas do concelho de Matosinhos.

Plataforma online onde se disponibilizam protocolos 
experimentais aos professores e uma oferta de palestras a 
realizar na escola.

Público: Alunos do ensino básico e secundário.
Necessária pré-inscrição das escolas.

Até 26 de junho 

Exposição "O sucesso dos bioprodutos com 
saber a mar"
CMIA – das 10h00 às 17h00

Exposição com painéis informativos sobre as 
potencialidades do mar relativamente aos bioprodutos do 
mar; a relação dos bioprodutos com a sociedade humana e 
utilização de novas tecnologias para os adquirir.

Público: geral e escolar

04
MAI XIV Jornadas do Fapas - Conservação 

da Natureza e Educação Ambiental
Salão Nobre da Câmara de Matosinhos – todo o dia

Vários debates inseridos nas temáticas da conservação da 
natureza, do ordenamento de território e ambiente.

É necessário pré-inscrição
Público: geral 

05
MAI

20
MAI Dia europeu do Mar – Oficina

CMIA – das 9h30 às 12h30

Descobrir a diversidade marinha, envolver os participantes 
na conservação da natureza.

Necessita de pré inscrição por parte das escolas.
Público: alunos do ensino básico

22
MAI Dia Internacional da Biodiversidade

Parque de Dunas da Praia da Memória – das 9h30 às 11h30

Saída de campo para observação e identificação da flora 
dunar.

Necessita de pré inscrição por parte das escolas.
Público: Alunos do ensino básico e secundário.

30
MAI Ciclo café ciência – Palestra

CMIA – 18h00

Palestra "Educação para o ambiente e sustentabilidade" 
com Dr. Walter Gomes.
Contributos para a definição de uma estratégia educativa 
ambiental, ao nível da sensibilização, educação e formação.

Público:geral

economia local

08

04
MAI De Volta ao Mercado 

Mercado Municipal Matosinhos – das 09h00 às 16h00

Feira de Artesanato.

Público: geral

De 3 a 5 de maio

Festa do Fumeiro
Mercado Municipal Matosinhos – das 10h00 às 24h00

Público: geral

04
MAI

05
MAI

25
MAI

Mercado Solidário
Dias 4 e 25 - Mercado Municipal de Matosinhos
 – das 9h00 às 13h30
Dia 5 - Mercado Municipal de Angeiras – das 9h00 às 13h30

Recolha semanal de alimentos por parte de instituições 
sociais do concelho para distribuição junto de famílias 
carenciadas.

Público: geral

08
MAI iCreat a Job

Centro Empresarial Lionesa – das 9h00 às 13h00

Iniciativa Destinada a recém-licenciados, desempregados, 
profissionais liberais e empreendedores no geral.

Público: geral

De 11 de maio a 2 de junho 

FAMA
Avenida D. Afonso Henriques – das 10h00 às 22h00

Feira de Artesanato, destinada a promover os produtos 
Nacionais, incluída nas Festas do Senhor de Matosinhos.

Público: geral



cultura
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Até 5 de maio

Fundação de Serralves e Galeria Municipal
Inauguração dia 16 de fevereiro às 17h00 
Galeria Municipal - 2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30. Sábados e feriados das 15h00 às 18h00. 
Encerra ao Domingo.

Nesta exposição serão apresentadas obras escultóricas dos 
anos 60-70 do séc. XX do acervo da Fundação de Serralves 
dos consagrados artistas portugueses, tais como: Alfredo 
Queiroz Ribeiro, Ângelo de Sousa, Armando Alves, Joaquim 
Vieira, João Machado, José Rodrigues, Silvestre Pestana 
e Zulmiro de Carvalho.

Público: geral

Até 18 de maio 

Exposição “OS MONSTROS SÃO OS HERÓIS” 
de Afonso Moura Silva
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca
De 2ªf a 6ªf: 9h30 – 19h; Sábados: 10h – 13h

“OS MONSTROS SÃO OS HERÓIS” apresenta um conjunto 
de desenhos realizados pelo jovem ilustrador.
Afonso, que desde muito cedo, revelou um interesse 
especial pelo desenho, acredita que «para se ser artista 
tem de se ser criança a vida inteira».

Público: geral

De 1 de maio a 2 de junho 

Feira do Livro de Matosinhos
Parque Basílio Teles – todos os dias – das 11h00 às 24h00

A Feira do Livro é uma organização da Câmara Municipal de 
Matosinhos através da Biblioteca Municipal Florbela 
Espanca e da Calendário de Letras que apostam na 
promoção do livro e da leitura através de iniciativas 
associadas, designadamente lançamentos e apresentações 
de livros, encontros com escritores e atividades para o 
público infantil. 

Público: geral

05
MAI Matosinhos - 10 Freguesias, 10 Visitas

Lavra – das 10h00 às 12h30

Visitas pedestres pela História e Património.

Sujeito a inscrição prévia
Público: geral

De 7 a 28 de maio 

Visita Guiada
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca 
3ªs, 5ªs e 6ºs feiras, às 10h30 ou 14h30 

Visita guiada à Biblioteca Municipal Florbela Espanca, obra 
de referência da arquitetura contemporânea, da autoria do 
arquiteto Alcino Soutinho. Este espaço permite oferecer 
aos seus utilizadores, espaço e condições de fruição para 
várias atividades relacionadas com o livro e a leitura.

Marcação prévia
Público: geral e infantil
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07
MAI Cinemateca júnior + Visita guiada

BASMI – Biblioteca anexa de S. Mamede de Infesta – 10h30

Visita guiada ao edifício da Praça da Cidadania / Nova 
Centralidade de S. Mamede de Infesta. Trata-se de um 
edifício multifuncional, com várias valências permite
oferecer aos seus utilizadores, espaço e condições de 
fruição para várias atividades relacionadas com o livro e a 
leitura. Exibição do filme infantil "Winni the Pooh: Um 
amigo para ti”.

Público: pré-escolar e infantil

21
MAI

De 7 a 28 de maio

Hora do conto 
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca 
3ªs, 5ªs e 6ºs feiras, às 10h30 ou 14h30; e no 1ª sábado de cada 
mês pelas 10h30 

Na hora do conto procura-se, sobretudo, a promoção do 
livro e da leitura, e a animação da biblioteca. As histórias 
são contadas de forma a entusiasmar os mais novos. 
Podem ser narrativas simples, pequenos contos ou histórias 
lidas de forma a despertar a imaginação das crianças.

Marcação prévia
Público Infanto-juvenil

Comemoração do 8º Aniversário da Biblioteca 
Municipal

Dia 8

Dia 9

Dia 9
Dia 9

Dia 9

BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca 

 às 14h30 - Apresentação do novo livro inclusivo 
“Pássaro da alma para todos “ realizado pelo Grupo de 
Avós da Biblioteca de Matosinhos no âmbito das oficinas 
de criatividade;

 às 09h30 - Oficina de criatividade infanto/ juvenil 
“Aniversário de um conto”;

 às 10h30 - Bolo de aniversário;
 às 15h00 - Palestra "História Prodigiosa de Portugal", 

pelo Prof. Joaquim Fernandes;
 às 16h30 - Dança no Aniversário pela Academia de 

Dança do Norte;

Público: geral

08
MAI

09
MAI

De 8 a 29 de maio 

Cinemateca BMFE
Auditório BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca
 todas as 4ª feiras – 10h – Sessões para Crianças; 
14h – Sessões para Adultos.

Exibição e debate dos filmes: "A Rainha dos Estapafúrdios";
 "Dinossauro"; "O bom pastor".

Marcação prévia
Público: crianças e adultos

11
MAI ‘Afonso, faz uso das palavras e dá voz aos seus 

monstros.’
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca – 11h30

Sessão de exploração da exposição com o jovem artista 
Afonso Moura Silva, desenvolvida num contexto informal 
de diálogo entre o público e o artista.

Público: crianças a partir dos 9 anos e famílias

Dias 9, 10, 11 e 12 de maio 

CLE na AJUTEC/NORMÉDICA 2013
Exponor – das 11h00 às 20h00

O CLE- Centro de Leitura Especial da Biblioteca Municipal 
Florbela Espanca desenvolverá diversas atividades no 
sentido da promoção da leitura e da sensibilização para as 
temáticas relacionadas com a deficiência: horas do conto, 
workshop de acessibilidades, gincana no escuro, e muito 
mais!!!!!

Público: geral

Hora do conto + Oficina da criatividade 
BASMI – Biblioteca anexa de S. Mamede de Infesta – 10h30

Na hora do conto procura-se sobretudo a promoção do 
livro e da leitura, e a animação da biblioteca. As histórias 
são contadas de forma a entusiasmar os mais novos. 
Podem ser narrativas simples, pequenos contos ou 
histórias lidas de forma a despertar a imaginação das 
crianças. Sessões de Contos “CONTAPETES” – Tapetes 
contadores de histórias…

Público: Público pré-escolar e infantil

09
MAI

23
MAI

cultura
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15
MAI

22
MAI

Ciclo de conferências S. Sebastião: 
NOVENÁRIO A S. SEBASTIÃO
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca – 18h00

Ciclo de conferências (9 conferências) divididas em dois 
blocos da responsabilidade do Professor A. Cunha e Silva 
sob o Tema Mártir S. Sebastião. 
1ª conferência - S. Sebastião Soldado Romano -15 de Maio;
2ªconferência - S. Sebastião o culto em Portugal-Raízes - 
22 de Maio;

Público: geral

Lançamento do livro “A filha do Papa”
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca – 21h30

Lançamento do livro “A filha do Papa” de Luis Miguel Rocha.

Público: geral

16
MAI

De 24 a 26 de maio

LEV - Literatura em Viagem
BMFE – Biblioteca Municipal Florbela Espanca – 10h00

- Conferência inaugural por Jerónimo Pizarro com o tema 
os 125 anos de Fernando Pessoa — autor com múltiplas 
facetas e personalidade, cujos 125 anos sobre o 
nascimento se celebram em 2013. 
- 2 visitas a escolas 
Reunindo equipas de 2 escritores visitaremos 4 escolas de 
Matosinhos. 
1 exposição
Espaço Lounge
Cansados da viagem que é a literatura, os leitores quererão 
ter 15 minutos de descanso. Assim, será criado um espaço 
de descanso para os leitores. 
LeVzinho
Minifestival dedicado aos mais pequenos, composto por 
programação e animação de espaço anteriormente 
dedicado a livraria Almedina.
Feira do Livro 
Junto aos espaços dos eventos existirá uma feira do livro,
 dinamizada por um parceiro livreiro do promotor.

Público: geral

21
MAI Ciclo Quarteto de Cordas

Casa da Música - sala 2 – 21h30

-Quarteto de cordas nº1 "Rispetti e Stranbotti" (1920), Gian 
Francesco Malipiero (1882-1973);
-Quarteto de cordas nº 8 "Per Elisabetta" (1962/64), Gian 
Francesco Malipiero (1882-1973);
-Quarteto de arcos em Ré menor (1947), Cláudio Carneyro 
(1895-1963).

Público: geral

24
MAI Moon…Tosinhos - Cavaleios, romances e santos 

bencheirosos
Matosinhos – das 22h30 às 24h00

Visitas aos mistérios, lendas e histórias do Concelho em 
noites de lua cheia. Percurso no Mosteiro de Leça do Balio.

Inscrições em mail@cm-matosinhos.pt
Público: geral
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16
JUN Formação Modular Financiada - Saúde Mental 

na 3ª Idade
Casa da Juventude de Matosinhos 
Terças e Quintas-Feiras, das 9h30 às 12h30

A Unidade de Formação de Curta Duração de Saúde Mental 
na 3ª Idade, tem como objetivo dotar os/as participantes 
de conhecimentos que lhes permitam identificar as 
questões relacionados com a saúde mental em geral e com 
a saúde mental da pessoa idosa em particular, desenvolver 
conhecimentos sobre as noções de psicopatologia da 
pessoa idosa e diferenciar os recursos comunitários de 
apoio à pessoa idosa com doença mental. A formação 
enquadra-se nos referenciais de formação de Agente em 
Geriatria.

Duração: 25 horas
Público: jovens ativos (empregados ou desempregados inscritos no 
Centro de Emprego), com idade igual ou superior a 18 anos e com níveis 
de habilitação escolar inferiores ao 3º ciclo do ensino básico 
(sem o 9º ano). 
Inscrições Abertas.

16
JUN Aulas de Danças Orientais

Casa da Juventude de S. Mamede Infesta – duas turmas, uma a
 decorrer ao sábado, das 12h00 às 13h00, e outra a decorrer
 às 2ªs feiras, das 19h00 às 20h00. 

Realização de aulas de danças orientais, onde os 
participantes irão aprender as técnicas utilizadas para a 
dança oriental que se baseiam essencialmente na 
consciência corporal, e na capacidade de mover 
separadamente várias partes do corpo, nomeadamente, 
movimentos pélvicos ritmados e controle da respiração. 
Estas aulas serão dinamizadas pela Professora de Danças
 Orientas, Cristina Cristal, da empresa Essência d'Oriente.

15€ / mês, pagos diretamente à Formadora.
Público: Público em geral do sexo feminino.

16
JUN Formação em Dança Criativa 

Casa da Juventude de S. Mamede Infesta - terças- feiras das 18h30 
às 19h30 e quintas-feiras das 19h00 às 20h00

Realização de aulas de expressão corporal como veículo de 
criatividade. Abordagem de conceitos musicais e teatrais. 

Custo: 15€ / mês, pagos diretamente ao Formador. 16
JUN Taekwon-Do

Casa da Juventude de Sta. Cruz do Bispo 
sábados, das 16h15 às 17h15

Aulas de Taekwon-Do realizadas em parceria com a 
Associação Portuguesa de Taekwon-Do do Norte, 
dinamizadas pelo Grão Mestre Fraga, 7º Dan Taekwon-Do 
e 5º Dan Hapkido. 

A participação nas aulas tem um custo mensal associado de 10,00€,
pagos diretamente ao formador.
Público: jovens entre os 7 e os 17 anos.

16
JUN Aulas de Zumba

Casa da Juventude de Sta. Cruz do Bispo 
sábados, das 18h00 às 19h00

Música e desporto unidos numa aula de fitness e dança 
inspirada em movimentos e músicas latinas.

Esta ação apenas iniciará com um mínimo de 5 inscritos e tem custo de
frequência de 10,00€ por mês, pago diretamente à instrutora.
Público: geral
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16
JUN Vencer na Escola – Apoio ao Estudo

Casa da Juventude de Matosinhos 

Queremos ajudar-te a rever as matérias mais importantes, 
para que possas alcançar bons resultados.
Apoio a Português

2º e 3º Ciclo: Segunda - Feira, das 18h00 às 19h30
Apoio a Matemática

3º Ciclo e Ensino Secundário: Quinta - Feira, das 16h30 
às 19h30.
2º Ciclo: Segunda - Feira, das 14h30 às 16h00.
Apoio a Inglês

Sexta – Feira, das 18h00 às 19h30 e ao Sábado das 16h30
 às 18h00.
Apoio a Biologia/Geologia e Ciências

Sábado, das 14h30 às 16h30.

Inscrições Gratuitas.

16
JUN Aulas de Guitarra 

Casa da Juventude de Sta. Cruz do Bispo – às quartas e sextas 
das 19h00 às 20h00, exceptuando feriados

Aulas de guitarra que pretendem iniciar a formação musical 
dos jovens, dotando-os de competências musicais.

A participação nesta atividade terá um custo mensal de 20,00€ para os 
inscritos, pagos diretamente ao professor.
Público: jovens a partir dos 10 anos

16
JUN Aulas de Inglês para Adolescentes

Casa da Juventude de Sta. Cruz do Bispo – das 17h30 às 19h30

Aulas de Inglês direcionadas para apoiar e desenvolver o 
Inglês a um nível escolar.
Em parceria com o Lancaster College. Aulas semanais de 2 
horas, aos sábados.

Esta formação terá um custo de 23,50 Euros pagos diretamente aos 
professores.
Inscrições limitadas. A ação teminará a 12 de Outubro e no final os 
participantes terão um certificado do nível obtido.
Esta ação apenas iniciará com um mínimo de 8 inscritos.
Público: Jovens do 7º ao 12º ano residentes nas freguesias de Santa Cruz 
do Bispo, Lavra, Perafita, Guifões, São Mamede de Infesta e Leça do Balio.

Vencer na Escola - Matemática
Casa da Juventude de Sta. Cruz do Bispo 
sábados das 14h30 às 16h00

Sessões de 1h30m, onde os participantes têm a 
oportunidade de desenvolver competências no âmbito da 
metodologia de estudo ao nível da matemática.

Inscrições limitadas e gratuitas. 
Público: Jovens do 5º ano ao 9º ano.

16
JUN

Sessões de Aconselhamento Financeiro
Casa da Juventude de Sta. Cruz do Bispo – quinzenalmente, 
às quintas-feiras, entre as 17h00 e as 19h00

Sessões de acompanhamento individualizado, em períodos 
de aproximadamente uma hora, efetuadas por marcação 
prévia, onde o Dr. Manuel Faria de Almeida aconselhará os 
participantes em diversos tópicos associadas à temática 
geral da economia e das finanças pessoais.
Estas incidirão em aconselhamento, esclarecimento de 
dúvidas e encaminhamento para orgãos especializados, 
salientando-se que em circunstância alguma será facultado
aconselhamento jurídico ou vinculativo.
Sessões dinamizadas pelo Dr. Faria de Almeida. 

Necessária marcação prévia.
Público: Público adulto em geral

02
MAI

16
MAI

Espaço Zen - Conversas em alternativa com ….
Casa da Juventude de S. Mamede Infesta – 15h00

Realização da 2ª sessão de um ciclo de conversas, 
constituindo-se como um momento de partilha de 
experiencias. 
O convidado desta sessão será a Dr.ª. Ana Sófia Silva - 
Naturopata sobre o tema " Viver com saúde através da 
alimentação". 

Participação gratuita.
Público: geral.

18
MAI

juventude
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Conferências "Do Bojador à Boa Esperança"
Dia 22 de maio

Dia 29 de maio

 - "Do Bojador à Boa Esperança”: Matosinhos, 
port@ de oportunidades: Gonçalves Zarco – A aventura começa

 - "Do Bojador à Boa Esperança”: América do Norte: 
A bordo com Fernão de Magalhães
Salão Nobre Câmara Municipal- 18h00

O projeto "Do Bojador à Boa Esperança" contempla a 
realização de um ciclo de conversas a ter lugar no Salão 
Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, com início em 
Maio de 2013, num total de seis sessões segmentadas por 
área geográfica, de encontro às economias emergentes num 
contexto de globalização.
Na rota da globalização, as pequenas e médias empresas 
portuguesas aprendem a balancear com as suas vantagens 
competitivas para vencer nos mercados internacionais.
Contudo, falar de internacionalização é também, falar de 
jovens, empregabilidade, empreendedorismo e da ligação 
da realidade universitária ao mundo empresarial. 
É pois neste vasto contexto, que a Câmara Municipal de 
Matosinhos se propõe refletir com jovens profissionais e 
empresários, trazendo a público uma rede de mentores com 
experiências múltiplas de internacionalização, que através 
dos seus testemunhos e experiências pessoais, potenciarão 
a capacitação de empresas nacionais (seus recursos 
humanos e projetos) para a internacionalização.

Entrada Livre.
Público: geral e jovens estudantes do ensino secundário, jovens 
universitários, jovens adultos recém – licenciados à procura do 
1º emprego e jovens empreendedores e empresários.

22
MAI

29
MAI

Espaço Zen - Sessão de Xamanismo
Casa da Juventude de S. Mamede Infesta – 15h00

Realização de uma sessão sobre Xamanismo, dinamizada 
pela terapeuta e professora Ana Carvalho. 

Participação gratuita.
Público: geral.

11
MAI Clube do Riso

Casa da Juventude S. Mamede Infesta – 16h00

Realização de sessões mensais, centrando-se na prática do 
yoga do riso recorrendo a um misto de exercícios de 
gargalhada e de respiração.

Público: geral m/18

25
MAI

30
MAI CAJ – Conversas de Afetos e Juventudes: 

O namoro na adolescência e a primeira relação 
sexual
Casa da Juventude de Matosinhos – 15h00

O namoro traz consigo um turbilhão de emoções e 
sentimentos intensos entre o casal sendo natural que, 
mergulhado nestas novas e intensas sensações, a primeira 
experiência sexual aconteça. Como saber se estarei 
preparada/o? É este o momento certo?
O namoro, todas as indecisões e a primeira relação sexual 
serão alguns dos tópicos em debate em mais um encontro 
CAJ - Conversas de Afetos e Juventudes.

Entrada Livre com inscrição prévia.
Público: Jovens a partir do 3º ciclo

25
MAI Liga CJM PES 2013

Casa da Juventude de Matosinhos – últimos sábados de cada mês, 
das 14h30 às 17h30

A Casa da Juventude de Matosinhos aliou-se ao Clube de 
Jogos de Matosinhos e tem para ti seis meses de alta 
competição. Uma jornada mensal onde cada participante 
lutará por um lugar na grande final com grandes prémios!

A participação no evento tem associado um custo de 2 euros por 
participante.
Público: Jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos.
Participação sujeita a inscrição.
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05
MAI 1º Festival de Salvamento Aquático

Piscina Municipal de Custóias – 16h00

Programa destinado a crianças e adultos e que inclui 
palestras e exercícios dedicados à segurança na praia e na 
piscina. Para as crianças, o programa inclui breve palestra 
que aborda os temas "O Nadador-Salvador", “Regras de 
segurança no mar”, Bandeiras de Praia (o seu significado), 
“Exposição solar (regras e cuidados)”, “Ecologia (praias 
limpas)” e “Segurança na piscina”. Ainda, os mais novos 
realizarão dentro de água diversos exercícios, estafetas e 
jogos com equipamentos de resgate (torpedos, bóias, 
pranchas…) em conjunto com os técnicos da Matosinhos 
Sport e os membros do SSB. Os adultos (a partir dos 15 
anos), além de uma estafeta final com utilização de 
materiais de salvamento, serão colocados perante diversas 
situações como exercícios de reboque e salvamento com 
utilização de manequim, exercícios com barreiras aquáticas, 
onde devem nadar transpondo obstáculos subaquáticos e 
exercícios de reboque com utilização de floppy (boia 
salvamento). Para além dos exercícios, todos os adultos 
recebem uma breve formação/ demonstração de 
reanimação e suporte básico de vida, com recurso a 
manequim próprio e com a presença dum elemento dos 
SSB. No final da atividade todos os participantes recebem 
um diploma de participação.

Entrada Livre, inscrição obrigatória
Público: geral

05
MAI

12
MAI

19
MAI

Põe-te a Mexer…nas marginais
Dia 5 de maio – Marginal de Matosinhos – 10h00 - Põe-te a 
Mexer… nas marginais - Dia Mundial da Higiene das Mãos
Dias 12, 19 e 26 de maio – Marginal de Leça da Palmeira – 10h00

Atividade física acompanhada por técnicos de desporto e 
saúde. Consiste num programa que engloba várias 
atividades das quais se destacam as caminhadas (6km) e 
exercícios básicos de mobilização, alongamento e 
relaxamento.

Entrada livre
Público em geral

26
MAI

11
MAI

25
MAI

Festival de natação
Dia 11 de maio - Piscina Municipal de Leça do Balio – 09h30
Dia 11 de maio - Piscina Municipal da Senhora da Hora – 16h00
Dia 25 de maio - Piscina Municipal de Perafita – 15h00

Festival de Natação das várias classes destas piscinas 
municipais.

Público: geral

18
MAI Gala de Beneficência Bombeiros Voluntários 

de Leixões
Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos
das 10h00 às 24h00

Esta iniciativa prevê a realização de um Open Nacional de
Kickboxing nas suas distintas variantes, com a participação 
de atletas oriundos de vários pontos do país. Estima-se a 
participação de cerca de 200 atletas que competirão 
ininterruptamente entre as 10h00 e as 18h00. Após a 
realização da componente competitiva da atividade, está 
prevista a realização de uma gala de angariação de fundos a 
favor dos B.V.L que decorrerá entre as 21h00 e as 24h00.
Organização: Arena de Matosinhos / Matosinhos Sport / 
Câmara de Matosinhos

Público: Atletas e público em geral

26
MAI Matosinhos Beach Aquatlhon

Praia de Matosinhos – 09h00

Aquatlo (natação em águas abertas e corrida na praia). 
Prova jovem e Prova aberta.

Inscrições via Federação de Triatlo de Portugal e loja Decatlhon 
Matosinhos.
Público: geral



20

 
Feira dos Golfinhos
Jardim Basílio Teles – 10h00

Feira de antiguidades no jardim basílio teles

Público: geral

26
MAI

outros

11
MAI VII Concurso de Flauta de Bisel de Matosinhos

Salão Nobre dos Paços do Concelho e Auditório da Biblioteca 
Municipal Florbela Espanca – 10h00

Concurso de Flauta de Bisel.

Público: Comunidade escolar.
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