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Matosinhos, ao longo dos anos, afirmou-se no capítulo cultural ao ponto de se tornar numa
referência incontornável a nível nacional conquistando um enorme prestígio internacional em
áreas tão diversas como a arquitetura, o jazz, a música clássica, as recriações históricas, a arte
urbana, o design, entre outras. Manter esta aposta e consolidar novos projetos que fortaleçam
esta liderança será o desafio do futuro.

CULTURA
No âmbito da política cultural a Câmara Municipal de Matosinhos tem um conjunto de
equipamentos que são suportes estratégicos para a sua programação:
• Museu da Quinta de Santiago onde se insere a casa do bosque e o espaço Irene Vilar. Nos
jardins podemos encontrar esculturas, e simultaneamente oferecer uma programação
diversa, intensa e de alta qualidade - facto que continua a fazer deste espaço museológico
municipal um dos mais visitados da região;
• Museu da Memória de Matosinhos é um emblemático edifício no Centro Cívico da Cidade,
que sofreu obras de adaptação, recuperação e restauro. Apresenta um discurso expositivo
onde conta a história deste território, desde a pré-história, passando pela romanização,
idade média (passando pelos sectores mais importantes do concelho de Bouças e
Matosinhos como o culto ao Senhor de Matosinhos), a imigração do início do século XX, as
pescas, a indústria conserveira, a construção do Porto de Leixões, as grandes transformações
urbanas e a sua expansão, a arquitetura, entre outros. É um museu moderno, assente nas
novas tecnologias (realidade virtual e tridimensionalidade) e permite ao visitante viver, sentir
e ser parte de cada época, e realidade, abordada nas diversas salas;
• Galeria Municipal que nas artes plásticas acolhe exposições de pintura e escultura. Por aqui
têm passado os mais significativos nomes destas expressões artísticas. O investimento na
arte pública tem-se traduzido numa forma de qualificação dos espaços. Matosinhos, foi
pioneiro nesta forma de expressão artística, criou a sua própria rota de arte urbana (street
art), contando com vários trabalhos de artistas nacionais e internacionais espalhados por
diferentes locais da cidade;
• Casa do Design (sendo o único espaço exclusivamente dedicado ao design em Portugal) e a
ESAD Idea são outros elementos que têm servido para afirmar Matosinhos nesta área tão
deficitária no nosso país. Esta área surge como um elemento dinamizador da economia, que
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importa desenvolver e ampliar. Destaca-se a aposta consistente e contínua na programação
cultural, na valorização da arquitetura e do design, culminando na Porto Design Bienal;
• Casa da Arquitetura (Centro Português de Arquitetura) é uma referência internacional e por
isso mais um elemento na “cadeia” que permitirá ao município ganhar mais escala e ser
atrativo.
• Gabinete de Arqueologia e História assume a preocupação da recuperação do património e
infraestruturas culturais a par do desenvolvimento de uma identidade local que importa
preservar e promover. Mantém-se uma atenção constante na preservação de espaços como
capelas, pontes históricas ou monumentos.
• Serviços educativos são uma equipa transversal cuja função se dirige a assegurar, em todos
os equipamentos da divisão, o desenvolvimento de conteúdos com vista à aproximação e
envolvimento da comunidade com as práticas culturais. Apresentação de modos ativos e
alternativos de aprendizagem e novas interpretações, através de práticas que atraiam a
população para participar e partilhar diferentes experiências, com apresentação de
programas como: Arqueologia vai à escola; Aprender com Arte; Criança traz
adulto/Domingos de família; Campos de férias; Concertos pedagógicos; Orquestra de
Famílias; Pesca sonora, "Salvé a Língua de Camões" - Leituras encenadas, dramaturgias em
língua portuguesa - PALOP´s.
Existe assim a preocupação em promover a descentralização das atividades culturais.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

MUSEU DA
QUINTA DE
SANTIAGO

Inserido num edifício histórico integra, desde 2003, a Rede Portuguesa de Museus
e é um dos espaços museológicos fundadores da MuMa - Rede de Museu de
Matosinhos. É constituído por 3 edifícios: O Museu; o Espaço Irene Vilar, dotado
de auditório polivalente e espaço de serviços educativos; e a Casa do Bosque, com
uma Cascata (15m2).

Exposição Elisa
Ochoa

Resulta do inventário de espécies marinhas que, em 2016, Elisa Ochoa começou a
desenvolver, dando mais um contributo ao reconhecimento da fauna e da flora
que existe na costa atlântica de Portugal. É um pequeno arquivo visual de
memórias geográficas e observações presentes destes seres vivos, que são um dos
principais recursos naturais portugueses.

Exposição Aurélia
de Sousa

Comemorar o 1.º centenário da morte de Aurélia de Sousa, em parceria com o
Museu Nacional Soares do Reis e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, com produção de um catálogo Raisonné da obra da
artista. Este trabalho está a ser realizado por Elena Komissarova, investigadora do
Instituto de História da Arte (IHA), sob coordenação científica da Prof.ª Doutora
Raquel Henriques da Silva.

Exposição 150
anos António
Carneiro

Comemorar o nascimento do pintor António Carneiro, ao proporcionar um novo
olhar sobre as suas obras, através de um estudo artístico. As obras realizadas no
“simpósio” integrariam a coleção de arte municipal, enriquecendo o seu valor;
Apresentar laboratório criativo artístico que inclui realizar uma ‘masterclass’;
Através da observação das suas obras, da sua vida e do seu percurso artístico,
desafiar os artistas a interpretar António Carneiro à luz da contemporaneidade.
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Candidatura Mais
Acessível

Dotar o Museu da Quinta de Santiago com equipamentos e serviços que garantam,
a todos os visitantes, o acesso e a participação cultural, eliminando barreiras na
comunicação e no próprio acervo:
Visitas à exposição de quadros táteis e respetiva legendagem braille;
Visitas guiadas em LGP (Língua Gestual Portuguesa);
Usar recursos pedagógicos inclusivos através de laboratórios inclusivos e oficinas
sensoriais.

Ações
dinamização
museu

Comemorar datas assinaláveis - Dia Internacional dos Museus | Noite Europeia dos
Museus. A celebração desta data é feita desde o dia 18 de maio de 1977, por
proposta do ICOM – Conselho Internacional de Museus, com o objetivo de
promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos Museus no seu
desenvolvimento. Ação de promoção da cascata gigante.

CASA DA
ARQUITETURA

Apoiar a CA com vista a permitir a sua afirmação não só como entidade
programadora, mas sobretudo, como entidade de criação capaz de produzir para
si, e para entidades parceiras, conteúdos preparados para circular em itinerância
numa rede consolidada de parcerias nacionais e internacionais;
Criar um fundo documental próprio de forma a permitir a identificação como uma
entidade capaz de salvaguardar, tratar e disponibilizar ao público o acesso a
informação credível devidamente enquadrada no seu contexto técnico e cultural.

BIENAL DE
DESIGN (2023)

Fomentar o design enquanto língua comum de reflexão, de lançar perguntas e
partilha, para criar alternativas e ter escolhas éticas e informadas. Debater, acolher
inquietações e olhares em vários ângulos, e estimular o interesse pelo design;
Em diferentes espaços, distribuídos pelo Porto e por Matosinhos, o evento conta
com conversas, exposições, workshops e programas de rádio, envolvendo várias
comunidades, numa clara aposta no design mais participativo;
Envolver a comunidade em palestras, workshops e outras atividades, com o
objetivo de envolvimento com o design no presente para ajudar a gerar novas
realidades alternativas no futuro próximo.

MUSEU DA
MEMÓRIA DE
MATOSINHOS

Ser o ponto de encontro entre o passado e o presente de Matosinhos, desde os
primórdios até à atualidade, com uma conceção museográfica marcadamente
interativa, com recurso às novas tecnologias. Além das obras de arte e de objetos
de valor histórico dedicar especial atenção às pessoas ao dar a conhecer
testemunhos de cidadãos de várias áreas da sociedade.

Programação
Inclusão

Visitas à exposição de quadros táteis e respetiva legendagem braille;
Visitas guiadas em LGP;
Laboratórios inclusivos e oficinas sensoriais com uso de recursos pedagógicos
inclusivos.

CASA DO DESIGN

Criar uma coleção própria pretendida com a posse de uma componente de
investigação, além de ser um espaço expositivo;
Integrar uma rede de equipamentos congéneres;
Tornar Matosinhos “uma referência nacional e internacional do design”.
Programação prevista: exposição Mude, exposição Olivetti, exposição Pádua
Ramos, exposição coleção D - parte II.
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OUTRAS
EXPOSIÇÕES

Realizar exposições em diferentes equipamentos culturais: Biblioteca Municipal
Florbela Espanca/Teatro municipal Constantino Nery/átrio dos Paços do Concelho
Porto Cartoon - museu da Imprensa, Multiplo Leminsky, Bienal de Fotografia, Caio
Marcolini, Pelicula 2022.

POLÍTICA
EDITORIAL

Editar livros de autores e/ou temas locais - Coletânea das lendas, Senhor de
Matosinhos, livro dos Paços do Concelho (Aniversário).

ASSOCIATIVISMO
CULTURAL

Apoiar atividade e investimento do tecido associativo cultural do concelho para o
desenvolvimento das respetivas iniciativas de forma a dar resposta às necessidades
da comunidade em que se inserem.

PATRIMÓNIO E
MUSEUS

Desenvolver ações com vista à conservação e promoção do património histórico
do concelho.

Restauro Arte
Pública e Acervo
municipal de
obras de arte

Restaurar arte pública, obras de arte e documentos históricos.

Escavações
Arqueológicas

Campanha de trabalhos arqueológicos - Projeto de Investigação Plurianual em
Arqueologia GUIFARQ II, para investigar, valorizar e divulgar os sítios arqueológicos
- Guifões e Lavra;
Traduzir-se numa parte integrante do módulo de formação prática em técnicas de
escavação arqueológica da licenciatura de Arqueologia da FLUP, contando assim
com a participação dum grupo de estudantes finalistas.

Apoio/restauro
património
religioso

Restaurar a Igreja Senhora da Hora, Igreja de Lavra, Igreja de Perafita.

Reabilitação
Intervir para reabilitar e posteriormente promover os espaços arqueológicos.
Castro de
Guifões/sepultura
s Montedouro
Centro
Criar equipamento de suporte ao estudo, promoção e divulgação do património
Interpretativo
arqueológico.
Castro de Guifões
Aquisição Obras
de Arte
MÚSICA CLÁSSICA
- PROGRAMAÇÃO
QUARTETO DE
CORDAS/CICLO DE
PIANO

Adquirir obras de arte para enriquecer espólio da coleção municipal.

SERVIÇOS
EDUCATIVOS PROGRAMAÇÃO

Desenvolver conteúdos com vista à aproximação e envolvimento da comunidade
com as práticas culturais;
Apresentar modos ativos e alternativos de aprendizagem e novas interpretações,
através de práticas que atraiam a população para participar e partilhar diferentes
experiências;
Promoção de atividades em diferentes equipamentos: Muceu, Salve Língua de
Camões, projeto Somar Diferenças, atividades lúdico-pedagógicas, Festival Juntos
pela Arte, Aprender com Arte, Ateliers de verão.

Aumentar a oferta cultural do concelho;
Estimular o conhecimento das distintas manifestações culturais;
Contribuir para a formação e captação de novos públicos;
Possibilitar o desenvolvimento do sentido crítico do público.
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GALERIA
MUNICIPAL PROGRAMAÇÃO

Divulgar, promover, criar e valorizar a arte moderna e contemporânea, dando
particular destaque à portuguesa, nos seus diferentes domínios: pintura, escultura,
design, fotografia e outras expressões das artes plásticas;
Realizar exposições como: Valter Hugo Mãe, António Gonçalves, Serralves, António
Carneiro.

Caminhos de
Santiago

Criar equipamentos/materiais de apoio aos peregrinos, em articulação com outros
municípios, considerando o aumento constante do fluxo de peregrinos que
procuram os caminhos de santiago;
Explorar esta temática com a produção de ações/materiais de divulgação e
dinamização, incluindo o multimédia, sobre o Caminho de Santiago.
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ANIMAÇÃO CULTURAL
Para promover e dar sustentabilidade à aposta nos Caminhos de Santiago, realizamos a Feira
Medieval – Os Hospitalários no Caminho de Santiago – que colocou Leça do Balio e seu Mosteiro
nesta rota que agora será mais “explorada” e mais bem referenciada. Mantemos presente a
ideia de que é necessário dar “um futuro ao nosso passado”. A par desta recriação,
apresentamos ainda a Feira dos Piratas e a Lenda do Santo António do Telheiro.
Integrado na fruição cultural
apresenta-se o programa
Animar Matosinhos, onde
para além do programa de
concertos que percorrem
diferentes áreas musicais
(jazz, moderna, clássica,
fado…), são apresentados
projetos de animação de rua,
performances, dança, poesia,
entre outras.
As festas populares, também fazem parte da intervenção desta área. Embora de cariz religioso,
são um património que não se pode perder. Foram estas festas que deram identidade a muitos
lugares e freguesias e são, ainda hoje, uma forma de unidade e identidade territorial e espacial,
com o compromisso de estimular novos modos de participação cultural por parte da
comunidade.
Nesta matéria não deixa de ser significativo o apoio que tem sido prestado ao movimento
associativo cultural, com particular destaque para as dinâmicas locais, salientando a promoção
de atividades populares e tradicionais bem como festivais de folclore.
A ação da Autarquia, através da DCM/UA, não passa só pelas atividades e programação pelo que
é necessário preservar e conservar de forma a permitir a fruição pública dos espaços de
memória. A par da continuidade na aposta do ciclo de escavações e ampliação da sua base
efetuada com a Universidade do Porto e da conquista dos terrenos junto do Rio Leça pretendese criar um Centro Interpretativo no antigo Moinho agora na posse da Câmara Municipal de
forma a mostrar os resultados obtidos.
Os Caminhos de Santiago que hoje mobilizam dezenas de milhar de peregrinos, é algo que temos
estado particularmente atentos no grupo de trabalho com todos os municípios, desde o Porto
até à fronteira, onde se destaca a criação de uma sinalização uniforme, conceção de materiais
de apoio aos peregrinos assim como a implementação de locais de descanso.
No que concerne à OJM (Orquestra Jazz de Matosinhos) esta formação que tem corrido o país
e o mundo, levando o que de melhor há no jazz, encontra-se instalada no Edifício da Real
Vinícola, facto que lhe permite não só desenvolver a sua atividade regular como ampliar a área
de atuação através da criação do CARA – Centro de Alto Rendimento Artístico, com a finalidade
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de promover o diálogo entre arte, ciência e tecnologia, designadamente através de projetos
multidisciplinares que visam a investigação e desenvolvimento de soluções para a criação,
fruição e disseminação de conteúdos criativos. Para garantir a sustentabilidade do projeto foram
criadas parcerias e estabelecidos protocolos com o INESC TEC - Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, com o CIPEM - Centro de Investigação em
Psicologia da Música e Educação Musical, Polo no IPP PORTO do Instituto de Etnomusicologia –
Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md) e do núcleo de investigação NIMAE.
Paralelamente, foi definida como prioritária a exploração das potencialidades pedagógicas da
participação cultural da comunidade local estabelecendo para isso uma parceria com o CIPEM Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação Musical, Polo no IPP PORTO do
Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md) e do núcleo de
investigação NIMAE.

Mantendo a aposta na música, mas na vertente clássica, para além da programação de
excelência que promovemos, importa destacar o Quarteto de Cordas de Matosinhos que
assegura uma programação nacional e internacional qualificada.
Importa ainda destacar a realização de grandes eventos, como a Beach Party que é considerado
um dos maiores festivais de música eletrónica da Península Ibérica, atraindo milhares de pessoas
ao concelho para usufruírem da energia dos maiores DJs internacionais.
Finalmente referir a promoção de uma política editorial, consistente e continuada, com a
publicação de livros e apoio à edição de diferentes registos bibliográficos com particular ênfase
nas personalidades, história e autores locais. É realizada uma feira do livro como forma de
promoção e divulgação dos livros junto da comunidade.
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AÇÃO

DESCRIÇÃO

ANIMAÇÃO
Hospitalários

Piratas

Reavivar memórias e tradições dispersas e em risco através da
recriação dos costumes e hábitos da época medieval assim;
Valorizar os caminhos de Santiago;
Dinamizar e promover o Mosteiro de Leça do Balio;
Dar a conhecer a história local à população de Matosinhos.
Reforçar a identidade de Matosinhos, através da divulgação da
história e do património do Concelho, enquanto localidade
ligada ao Mar, à pesca, produção de sal, construção naval e
comércio marítimo;
Dinamizar o comércio local.

Beach Party

Reunir alguns dos mais reconhecidos DJs nacionais e
internacionais para trair milhares de visitantes ao concelho e
projetar o nome de Matosinhos por todo o Mundo.

Orquestra Jazz Matosinhos

Apresentar repertórios de todas as variantes estéticas e épocas
do jazz (com destaque internacional) e divulgar o nome de
Matosinhos;
Permitir a educação musical, a educação e formação de novos
públicos seja na área da criação, da interpretação ou da
inovação artística, as ações.

Animar Matosinhos

Realizar iniciativas para promover a proximidade com a
comunidade como o Animar no Senhor do Padrão, concertos na
Senhora da Hora, Leça da Palmeira, Senhor de Matosinhos, 25
abril.
Destacar, pela proximidade criada com o público e com a
população, um festival inteiramente dedicado ao jazz que inclui
diversos artistas;
Divulgar o jazz nacional e internacional.

Festival Matosinhos em Jazz

Orquestra Sinfónica Casa da Música

Criar momentos únicos para o público e espetáculos de caráter
excecional.

Recriação Santo António do Telheiro Divulgar a(s) lenda(s) de Matosinhos;
Promover o património edificado menos conhecido - ação de
proximidade com a comunidade e promoção da identidade
local.
Dancem Todos

Artes em Rua

Apresentar em palco centenas de alunos, em articulação com a
exploração de vários espaços de Matosinhos, num momento
dedicado à dança e ao trabalho realizado pelas escolas de dança
do concelho.
Performances urbanas a decorrer em deambulação por diversos
espaços e ruas para:
Permitir a interação com os transeuntes com recurso a meios
que provocam o envolvimento;
Possibilitar novas experiências visuais ao público.
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TEATRO MUNICIPAL
O Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery é um equipamento municipal de
programação regular nas várias áreas artísticas destacando-se como estrutura de apresentação
e produção, por excelência, e como um espaço para o conhecimento, para o pensamento e para
a atualidade da criação.

A programação, através da Divisão do Teatro Municipal, é definida segundo critérios de
relevância cultural tendo em consideração o território amplo que o Teatro Municipal de
Matosinhos serve, e que é maior do que o concelho e a área metropolitana, uma vez que a
cidade, em particular a sua frente marítima, é destino regular dos moradores das regiões que
circundam a área metropolitana do Porto. A avaliação das necessidades e oportunidades deste
território é considerada nas opções tomadas, complementando a análise dos interesses
culturais dos munícipes e dos moradores da área metropolitana.
Existe uma articulação entre municípios limítrofes como Matosinhos, Porto e Gaia que se quer
preservar e que resulta em excelentes projetos de parceria. No ano de 2022, pretende-se que a
programação deste equipamento cultural acolha trabalhos de relevância para a cultura
portuguesa, regional e matosinhense sob a forma de espetáculos performativos da autoria dos
mais variados tipos de artistas consagrados. Pretende-se ainda a apresentação de espetáculos
cuja apreciação é de um potencial universal, independente da língua que se fala, como concertos
de Música Clássica, Jazz ou de Fado e projetos onde se cruzam disciplinas resultando em novas
linguagens cénicas.
Saliente-se, a propósito destes últimos, que esta constitui precisamente uma das linhas
programáticas mais relevante: priorizar a originalidade apostando em trabalhos
multidisciplinares através de um método em que vários artistas, com passados e técnicas
diferentes, se fundem numa viagem arriscada que, mesmo que o teor da experiência trunfe a
qualidade do resultado, permite a chegada a novas perspetivas e assim alarga o espectro de
possibilidades dentro da arte da encenação.
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Seguindo estes princípios, e com a programação de projetos como Himalaias, Maráia Queri, Cosi
Run Tutte da companhia Palmilha Dentada, Coisas do Teatro de Marionetas do Porto,
CircoOnferência da companhia Radar 360º (projeto que será desenvolvido com uma grande
proximidade com o público escolar), a programação pretende incluir projetos de artistas
emergentes ou reconhecidos e incluir também projetos realizados em regime de produção
própria (como o espetáculo Titãs com texto original que cruza ficção e documentário para contar
histórias da desindustrialização) e coprodução que têm aqui um porto seguro para
desenvolverem os trabalhos com tempo e meios necessários, através de residências, períodos
maiores de ensaio e períodos grandes de trabalho no palco. Tanto os acolhimentos (como A
Margem do Tempo com Eunice Munoz, Teatro para bebés para o público infantil, Pulmões com
encenação de Ana Nave, Espetáculos de Ópera e Serviço educativo dirigido ao publico infantil,
escolar, sénior e para inclusão de públicos), quanto as coproduções são enquadrados por
trabalhos de mediação que envolvem os vários públicos, desde os moradores das áreas
circundantes do edifício do Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery aos turistas que
se dirigem à cidade vindos de toda a região do litoral norte, passando pelo público aficionado
das artes e pelos estudantes e profissionais da área.
O Teatro Municipal de Matosinhos tem artistas e/ou grupos associados, dentre os quais se
destacam o Teatro Municipal do Porto, Teatro Experimental do Porto, Festival Internacional de
Marionetas do Porto, Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica, Teatro de Marionetas
do Porto, Teatro D. Maria II e o Festival DDD – Dias Da Dança.
AÇÃO
HIMALAIAS

"COISAS", A PARTIR DE
UM CONTO DE JÚLIO
VANZELER - TEATRO DE
MARIONETAS DO
PORTO

DESCRIÇÃO
Acompanhada por um músico típico de casamento, uma noiva vai
recortando do álbum de fotografias as figuras individuais dos convidados,
até conseguir fazer uma colagem da foto de grupo que não conseguiu tirar
no dia da boda. Pelo meio, vai usando imagens e histórias dos próprios
espectadores.
Este projeto surge da vontade das Marionetas do Porto se unirem, uma vez
mais, ao universo mágico do criador e ilustrador Júlio Vanzeler. A partir de
um conto deste (ainda em construção), o autor sugere explorar através do
olhar de diferentes personagens, a forma como o contacto com diferentes
objetos influi na construção da identidade e como podem ser decisivos na
visão do mundo e de nós próprios, na mais tenra idade.

ÓPERA QUARTETO
CONTRATEMPUS

Tendo em conta a pouca oferta existente na área metropolitana e ao sucesso
dos espetáculos de ópera realizados anteriormente, pretende-se apresentar,
no primeiro semestre de 2022, um espetáculo deste género artístico
produzido pela companhia Quarteto Contratempus.
JONAS E LANDER - BATE A criação de Jonas & Lander é um espetáculo híbrido entre a dança e o
FADO
concerto de música projetado para cinco bailarinos, uma fadista e três
músicos. Em Bate Fado, o duo de performers e coreógrafos propõe-se a
reinterpretar e a recuperar o ato de bater (sapatear) o Fado, onde a dança
emana da qualidade de instrumento de percussão em diálogo com a voz e
com as guitarras.
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ÓPERA ALL'OPERA

Tendo em conta a pouca oferta existente na área metropolitana e ao sucesso
dos espetáculos de ópera realizados anteriormente pretende-se apresentar,
no segundo semestre de 2022, um espetáculo deste género artístico
produzido pela companhia All’Ópera.

PULMÕES

LUNGS é uma peça intensamente íntima, intrincada e divertida sobre o que
significa ser um casal confrontado por um mundo de incertezas.
Autor: Duncan Macmillan
Encenação: Ana Nave com Benedita Pereira e Tomás Alves.

PRODUÇÃO PRÓPRIA
“TITÃS – MEMÓRIA E
SONHOS DA INDÚSTRIA
CONSERVEIRA EM
MATOSINHOS”

Titãs é um espetáculo a partir da memória das fábricas de conservas de
Matosinhos. Em cena, três mulheres nascidas entre 1870 e 1970 desfiarão o
seu rosário de contas tendo como ouvinte uma quarta mulher, muito mais
nova, e um coro teatral. O público pode escolher, em parte, o rumo dos
acontecimentos a partir dos sonhos das personagens.

"4.48 PSICOSE" DE
SARAH KANE

Este projeto, que contará com uma equipa jovem e versátil, visa repensar em
conjunto a obra 4.48 Psicose (1999), da dramaturga britânica Sarah Kane.
Embora tenha sido redigido no final do século passado, o texto de Kane
demonstra-se extremamente pertinente para a interpretação do mundo
em que atualmente vivemos visto que confronta problemáticas de saúde
mental, sociais e políticas que se afiguram urgentes.

ESPETÁCULO DIA
MUNDIAL DA CRIANÇA

Espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Criança dirigido ao público
infantil e escolar.

FESTIVAL DDD - DIAS DA O DDD - Festival Dias da Dança parte da vontade de ligação que se pode
DANÇA
estabelecer, através da dança, entre as cidades do Porto, Matosinhos e Gaia.
Realizado anualmente em torno do Dia Mundial da Dança, o DDD
desenvolve, desde 2016, uma programação que atesta a diversidade estética
e temática da Dança Contemporânea e que promove a deambulação entre
diversas salas de apresentação e o espaço público nas três cidades da Frente
Atlântica.
FITEI

O FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica é uma
instituição cultural cuja ambição é promover o teatro e as artes
performativas, assim como fomentar a criação artística, através da realização
de um festival anual com uma visão de destaque na Península Ibérica. O
festival realiza-se em diversos locais da cidade do Porto.

TEP

O Círculo de Cultura Teatral / Teatro Experimental do Porto (CCT / TEP) MHM
é a mais antiga companhia de teatro de Portugal, fundada em 1951. Dando
cumprimento à parceria, que se tem estabelecido ao longo dos anos,
pretende-se coproduzir em 2022 um espetáculo com esta companhia.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MARIONETAS DO
PORTO

O FIMP tem por missão, desde 1989, a divulgação e promoção da marioneta
contemporânea, do teatro e da performance de objetos e formas animadas.
O festival assume-se como um espaço de reflexão e crítica sobre as
possibilidades desta forma teatral feita também a partir das linguagens com
que esta se cruza.

DINAMIZAÇÃO CAFÉCONCERTO

Apresentar espetáculos musicais e literários no Café-Concerto do Teatro
promovendo uma programação regular deste espaço.

COPRODUÇÃO
PALMILHA DENTADA

Coproduzir com a companhia de teatro Palmilha Dentada estimulando a
produção de espetáculos nacionais e fidelização de públicos.
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COPRODUÇÃO RADAR
360º

Coproduzir com a companhia Radar 360 - CircOOnferência é, para além de
uma conferência sobre Circo, uma performance circense;
Trabalhar de forma muito próxima com a comunidade escolar com a
realização de uma formação para os professores, apresentação de
espetáculos dentro da sala de aula e espetáculos realizados no espaço
público.

ANIMAÇÃO NAS
FREGUESIAS

Levar espetáculos musicais e de artes performativas à comunidade através
de espetáculos realizados em cada uma das freguesias do concelho nos
meses de Verão.

ESPETÁCULOS MUSICAIS Criar uma programação diversificada com a apresentação de concertos,
incluídos na programação regular do Teatro Municipal de Matosinhos.
SERVIÇO EDUCATIVO
Apresentar espetáculos dirigidos ao público infantil, escolar, e sénior, tendo
DIRIGIDO AO PUBLICO
como propósito a inclusão de públicos.
INFANTIL, ESCOLAR,
SÉNIOR E PARA
INCLUSÃO DE PÚBLICOS
REDE DE TEATROS - SÃO A cidade de São Paulo é conhecida por ser uma das capitais mundiais do
PALCO
teatro muito por culpa do forte movimento de teatro de grupo que por lá
prolifera;
O Festival São Palco é uma mostra em várias cidades portuguesas dos
trabalhos exemplares de alguns dos grupos de referência desta metrópole
brasileira.
PROPOSTAS EM
Propostas em desenvolvimento de acordo com contactos estabelecidos com
DESENVOLVIMENTO
companhias de teatro e produtoras com o intuito de criar uma programação
regular e diversificada, tendo em vista a fidelização, captação e formação de
públicos.
PARADA DE NATAL

Espetáculo multidisciplinar e deambulatório, realizado em dezembro nas
ruas de Matosinhos, comemorando a época Natalícia e promovendo a
economia local.

73

BIBLIOTECAS E ARQUIVO
Em 2022, a Autarquia continuará
a afirmar a sua política cultural
através de uma estratégia de
promoção do livro, e da leitura,
com vista ao desenvolvimento
das competências de literacia e
ao desenvolvimento cultural dos
utilizadores
das
Bibliotecas
Municipais e da comunidade
onde estas operam.
Além das atividades informacionais e educativas de gestão, tratamento, difusão e conservação
de informação e documentação, as Bibliotecas Municipais darão continuidade a um conjunto de
atividades assumindo-se enquanto centros de convivência dinâmicos, multidisciplinares e
multidimensionais, que possibilitam o acesso ao conhecimento e à cultura.
Paralelamente, as bibliotecas municipais de Matosinhos darão continuidade exercendo funções
sociais e constituindo-se em instrumentos de proximidade, territorialmente abrangentes, em
permanente articulação com a comunidade e os seus representantes, numa lógica que
reconheça e considere as especificidades intrínsecas às diferentes realidades que constituem o
tecido sociocultural de Matosinhos.
Desde logo, na sua programação encontrar-se-á o Plano Municipal de Leitura (PML) instrumento abrangente da política de promoção do livro e da leitura e de desenvolvimento das
competências de literacia da Câmara de Matosinhos que atua em sinergia com a comunidade, e
os seus representantes, não limitando o âmbito da sua intervenção aos equipamentos culturais
e públicos tradicionais, mas antes indo ao encontro de
locais e públicos menos prováveis, cujo acesso ao universo
do livro da leitura é, por diversas circunstâncias, mais
dificultado. Nos vários eixos de intervenção do PML
contam-se as Comunidades de Leitores, os Laboratórios de
Poesia, as intervenções de âmbito poético, Poesia Maldita,
os Encontros com Autores nas Escolas e Bibliotecas do
concelho, lançamento de livros de autores locais, a
comemorações de efemérides e as ações de capacitação das competências de literacia, em
grupos de indivíduos provenientes de realidades socialmente desfavoráveis.
Tendo em conta que a função das bibliotecas na comunidade é, também, fomentar a igualdade
de oportunidades educativas, encontram-se previstas atividades lúdico-pedagógicas que, para
além de promoverem o livro e a leitura, sensibilizam para a diferença e estimulam o respeito
pelo outro. Especial destaque para atividades como as horas do conto - «Contamos Contigo!» e
«Crianças Diferentes Histórias Iguais» - ou os ateliês de sensibilização para diferença «Não ver e
Aprender», assim como as visitas guiadas e oficinas da criatividade que decorrerão quer na
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Biblioteca Municipal Florbela Espanca, quer na Biblioteca Anexa de São Mamede de Infesta. Esta
última, estimada como equipamento cultural de proximidade, que continuará a cultivar uma
política de promoção do livro e da leitura mais regular, particularmente junto do público infantil.
Igualmente consolidados no planeamento anual, os festivais literários como o Literatura em
Viagem – LEV e a Festa da Poesia decorrerão,
respetivamente, em maio e dezembro de 2022.
Se o primeiro contará com a colaboração de
autores e personalidades, nacionais e
internacionais, numa viagem literária que
potencia, mais uma vez, debates, conversas e
entrevistas e eleva Matosinhos a destino de
eleição para o debate sobre as grandes questões
literárias e contemporâneas, a Festa da Poesia,
priorizará a evocação deste género literário e potenciará a análise da vida e obra dos grandes
poetas nacionais e internacionais.
Com o intuito de aproximar a comunidade e ultrapassar os condicionamentos no acesso à
cultura, à informação, à educação e ao lazer, salienta-se a prestação da Biblioteca Itinerante,
serviço móvel de extensão bibliotecária, que percorrerá, com novo equipamento e novas
valências, todo o concelho de Matosinhos.
O Arquivo Municipal de Matosinhos, à imagem dos anos anteriores, no ano de 2022 continuará
a investir no tratamento arquivístico documental das espécies em depósito - documentos
escritos e fotografias-, bem como no tratamento técnico e na digitalização dos espólios,
conciliando o seu papel fundamental de preservação da memória com outras atividades como
o atendimento ao público - Serviços Internos do Arquivo Geral e do Arquivo Histórico.
Este serviço dará continuidade ao projeto de digitalização de documentação produzida pelas
diversas unidades orgânicas, com particular destaque para a documentação produzida pela
Divisão Geral de Urbanismo, contribuindo para uma resposta mais eficaz e imediata às
solicitações dos munícipes.
O ano de 2022 marcará ainda o lançamento da plataforma on-line do arquivo digital, com
conteúdos documentais acessíveis ao público em geral e, ao longo de 2022, procurar-se-á,
sempre que possível, a realização das suas tarefas internas e externas de acordo com uma
gestão por objetivos que se orienta pelos eixos estratégicos: inventariação, catalogação,
salvaguarda e divulgação da documentação.
No Arquivo Municipal, continuará a proceder-se à avaliação dos documentos, de acordo com a
legislação em vigor, a executar medidas preventivas de higienização, pequenos restauros,
conservação, inventariação e rotulagem de documentação e atendimento a pedidos externos e
internos.
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AÇÃO
PLANO MUNICIPAL DE LEITURA

Comunidade de Leitores

Laboratórios de Poesia

Poesia Maldita – Território Poético

Encontros com Autores - Escolas e Bibliotecas

Atividades de inclusão e promoção das competências de
literacia

LITERATURA EM VIAGEM - LEV

FESTA DA POESIA

SERVIÇOS EDUCATIVOS
Contamos contigo!

À descoberta da biblioteca

DESCRIÇÃO
Promover e disseminar os hábitos de
leitura e desenvolver as competências de
literacia entre os matosinhenses de todas
as faixas etárias e estratos sociais, em
articulação com a comunidade e os seus
representantes.
Promover a leitura e o debate sobre
temas da literatura dinamizada por um
autor convidado.
Fomentar e desenvolver habilidades da
leitura e da escrita do texto poético,
experimentar técnicas narrativas, e
explorar a criatividade.
Intervir no âmbito poético com incidência
no texto literário de autores de língua
portuguesa;
Criar leituras e momentos de interação
com o público em diversos locais icónicos
do concelho com especial incidência
aqueles com frequência de públicos não
contextualizados.
Promover o contacto entre autores e
público leitor com vista à promoção do
livro e da leitura.
Promover a inclusão, através da
capacitação das competências de
literacia, junto de grupos de indivíduos
provenientes de contextos socialmente
desfavoráveis.
Festival literário para promover o livro, a
leitura, o diálogo intercultural e as
grandes discussões em torno da literatura
e de como esta se relaciona com o mundo.
Festival literário para promover diversas
intervenções de âmbito poético com a
objetivo de celebrar a poesia e assinalar o
nascimento e a morte da poetisa Florbela
Espanca.
Promover o livro e a leitura junto do
público infantil.
Promover o livro e a leitura ao realizar
horas do conto e dramatização de
histórias.
Promover a descoberta das bibliotecas
através da realização de visitas guiadas.
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Workshops e ateliês

Promover o livro e a leitura ao dinamizar
workshops e ateliês diversos.

Crianças Iguais, Histórias Diferentes

Promover o livro e a leitura numa
dinâmica mais relacionada com a
igualdade e a não discriminação.

Não Ver e Aprender – Conhecer e Experimentar

Promover, através do Centro de Leitura
Especial, a sensibilização para a diferença
e para as questões da deficiência visual.
Promover a divulgar autores locais e
nacionais.

LANÇAMENTOS DE LIVROS
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