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Q
uando a cidade de Matosinhos se candidatou a acolher 

a Capital da Cultura do Eixo Atlântico durante o ano de 

2016, não o fez movida por um qualquer impulso frívolo 

e inconsequente. A câmara municipal a que presido foi 

pioneira, em Portugal, na assunção da criatividade como de-

sígnio político autárquico, vislumbrando aí uma oportunidade 

estratégica de desenvolvimento. A cultura é, por isso, uma das 

variantes fundamentais da estratégia que traçámos para o con-

celho, a par da aposta no mar e no dinamismo económico. Cha-

mámos-lhe “Mar, movimento e cultura”.

Matosinhos tem sido, por isso, uma cidade criativa e capaz de 

reconhecer que a cultura é um elemento fundamental para a 

modernização e para a afirmação do concelho, consolidando a 

nossa identidade comum e contribuindo decisivamente para a 

diversificação do tecido económico e impulsionando a fixação 

quadros superiores qualificados e qualificadores do território. 

Mas não ignoramos, nem esquecemos, que o acesso à cultura 

é um direito consagrado pela Constituição da república e que 

a sua promoção é um dever das instituições públicas, tendo 

em vista a instrução dos cidadãos como forma de promover a 

igualdade de oportunidades e a construção de uma comunida-

de mais justa e equilibrada.

Norteada por estes objetivos, a Câmara Municipal de Matosi-

nhos tem desenvolvido uma intensa atividade nos mais diver-

sos domínios da cultura. Mantemos uma programação regular 

de artes plásticas desde o final da década de 1980 e recupe-

rámos o histórico Cine-Teatro Constantino Nery para acolher 

as artes de palco. Criámos a melhor orquestra de jazz do país, 

que ainda recentemente assumiu o papel de banda residente 

do conceituado festival de jazz de Barcelona, e um quarteto 

de cordas que em 2014 conquistou o direito de atuar nas me-

lhores salas de concerto da Europa. Dispomos de uma das me-

lhores bibliotecas municipais do país e promovemos aqui uma 

atividade unanimemente elogiada, graças a iniciativas como a 

Festa da Poesia ou o festival Literatura em Viagem. E aliámos 

os valores da nossa história e tradição à realização de festas 

populares e recriações históricas que são uma referência de ri-

gor e participação popular.

Também nos atrevemos a sonhar com uma casa que festeje a 

arquitetura portuguesa, que está agora à beira de se concre-

tizar, e com uma estrutura que olhe para o design como uma 

oportunidade estratégica e capaz de impulsionar a nova cidade 

que queremos ser. Localidade portuária e com ancestrais liga-

ções ao mar, Matosinhos tem sido também cais de partida e 

regresso de tantos daqueles que levaram Portugal ao mundo, 

transportando as palavras do nosso idioma a miscigenando-as 

para que a língua se enriqueça. Projetámos, por isso, um museu 

da diáspora que também este ano começaremos a concretizar.

Sermos Capital da Cultura do Eixo Atlântico constitui, assim, 

um passo lógico, e de continuidade, na sequência do enorme 

trabalho que a Câmara Municipal de Matosinhos tem sido ca-

paz de fazer neste domínio. A festa que queremos oferecer aos 

cidadãos e àqueles que nos visitam é, pois, um modo de dizer 

que o futuro de Matosinhos já começou – e que se deve olhar 

para ele com otimismo e confiança.

Guilherme Pinto, 

Presidente da Câmara de Matosinhos

Editorial
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S
e um dia destes de cruzar com um “M” na rua, 

não se surpreenda. O “M” faz parte da campanha 

que a Câmara Municipal de Matosinhos, em 

colaboração com a ESAD- Escola Superior de 

Arte e Design, está a preparar.

O “M” faz parte da nova  identidade da nova 

cidade de Matosinhos. Matosinhos, Cidade Criativa, 

Cidade do Design, Cidade da Mobilidade, Cidade 

da Arquitetura, Cidade da Gastronomia, Cidade do 

Mar. O “M”, inspirado nas redes de pesca, adapta-

se a várias personalidades visuais e vai de encontro 

ao caráter dinâmico e diversificado da cidade. A 

nova  identidade será implementada em todos os eixos 

de intervenção, como o design urbano, infraestruturas, 

eventos, serviços, entre outros. Plataformas digitais, mupis, 

tapumes, veículos e meios digitais são alguns dos suportes que 

passarão a contar com o novo logotipo. 

A Câmara Municipal de Matosinhos aposta, por isso, numa forte 

campanha de comunicação que está quase quase a chegar até si.

Matosinhos 
tem uma nova 

identidade
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A 
20 de Janeiro de 2015, a 

Comissão Executiva do 

Eixo Atlântico do Noroes-

te Peninsular nomeou Ma-

tosinhos para acolher a Capital da Cul-

tura do Eixo Atlântico, cuja última edição 

se realizou em Ourense.

A Capital da Cultura do Eixo Atlântico tem como ob-

jetivo potenciar as diversas expressões culturais, contri-

buindo para a promoção dos artistas e consolidação dos 

valores comuns de ambas as regiões.

A cerimónia de apresentação da Capital da Cultura do 

Eixo Atlântico 2016 ocorreu no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Braga no dia 7 de março deste ano e foi pre-

sidida pelo autarca de Braga, Ricardo Rio, na qualidade 

de presidente do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

Ao longo de 2016, Matosinhos contará com uma ambicio-

sa programação cultural, com especial incidência entre os 

meses de maio e setembro, estando também em coopera-

ção com os diferentes municípios do Eixo Atlântico.

A programação incluirá espetáculos de teatro, música, dan-

ça, bem como recriações históricas, exposições, encontros li-

terários, conferências, lançamento de livros, entre muitos outros 

eventos, dos quais fazem parte a conclusão e inauguração de várias 

obras de requalificação urbana, que visam potenciar o certame turístico 

e económico, das quais se destacam a Broadway, a Casa da Arquitetura, a 

Quadra-Galeria de Design e a Casa da Memória de Matosinhos.

Capital da 
Cultura do Eixo 

Atlântico

Matosinhos está 
em festa! Somos 

a Capital da 
Cultura do Eixo 

Atlântico em 
2016!
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A abertura oficial do programa da Capital da Cultura do 

Eixo Atlântico está marcada para o dia 6 de maio. Nes-

sa noite, e integrando também o programa da romaria do 

Senhor de Matosinhos, a fachada do edifício dos Paços do 

Concelho servirá de tela para um espetáculo de videoma-

pping, uma tecnologia que combina luz, som e imagem 

para criar grandes eventos capazes de atrair multidões. 

Com uma abordagem contemporânea, este espetáculo 

multimédia criará uma festa visual que explorará as inter-

ligações entre Matosinhos e o mar, não apenas do ponto 

de vista dos usos e costumes mais arreigados dos matosi-

nhenses, mas também numa perspetiva estratégica e vol-

tada para o futuro.

O ponto de partida para esta aventura multimédia serão 

as lendas e tradições que explicam a conversão desta po-

voação ao cristianismo desde épocas remotas.

O fio condutor da história é uma bailarina que encarna 

e personifica o próprio Mar, numa perspetiva gráfica de 

ilustração com texturas e recortes animados, aliados ao 

universo 3D, que conferem uma noção de profundidade 

ao espetáculo. 

Na fachada do Edifício dos Paços do Concelho serão pro-

jetadas águas transparentes que se agitam e nos transpor-

tam para dentro de naus e nos fazem acostar a um porto 

de abrigo, pisar praias de areia branca e imaginar peixes 

multicolores. 

O espetáculo evoca a história de Matosinhos, das artes da 

pesca à indústria conserveira, das lendas de ou-

trora aos tempos modernos que se refletem no 

dia-a-dia dos munícipes e no urbanismo da cida-

de.

Entre as 22h00 e a 01h00 do dia 6 de maio have-

rá quatro projeções do espetáculo “Mar de luz” 

(22h00; 22h30; 23h00; 23h30) que serão interca-

ladas com três momentos de bailado pelo Balle-

teatro a partir de “Birds” (22h115; 22h25; 23h15).

A coreografia, da autoria de Flávio Rodrigues (as-

sim como a música), é inspirada no movimento 

das ondas.

Com interpretação pela cantora lírica Mónica 

Pais, o espetáculo conta ainda no corpo de bai-

lado com Ana Menezes, Ana Mafalda Sousa, Ana 

Oliveira, Ana Sofia Pereira, Andreia Soares, Anita 

Grosse, Ariana Silva, Bruna Marques, Bruna Nunes, 

Carolina Vieira, Catarina Barbosa, Catarina Pinto, 

Daniela Gonçalves, Francisca Marques, Francis-

ca Pereira, Gonçalo Cardoso , Helena Magalhães, 

Joana Magalhães, Maria do Rosário Silva, Maria-

na Fernandes, Miguel Leitão, Rute Azevedo, Sara 

Costa, Vítor Hugo Silva (Alunos do 2º ano de Dan-

ça do Balleteatro Escola Profissional).

Quem não tiver oportunidade de assistir a este es-

petáculo, poderá fazê-lo no sábado, dia 7 de maio, 

exatamente à mesma hora.

Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de 
Matosinhos, na apresentação em Braga’

Fernando Rocha, Vereador da Cultura e 
Turismo da Câmara de Matosinhos
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A
s festas do Senhor de 

Matosinhos atraem, todos 

os anos, milhares de visi-

tantes vindos de todo o país, 

tratando-se da maior romaria religiosa 

nortenha.

O cartaz do Senhor de Matosinhos é, este ano, 

da autoria do designer João Faria, professor da Escola Su-

perior de Arte e Design (ESAD), é dominado por um colorido 

cardume de sardinhas e pela representação gráfica das volti-

nhas pela festa. 

Vem desde o século XVI, a tradição das festas que se realizam 

anualmente, após sete semanas da Páscoa, em honra do Nosso 

Senhor de Matosinhos, conhecido pelos seus muitos milagres.

A procissão sai da Igreja Matriz, pelas 16h00 do sétimo domin-

go depois da Páscoa, segue pela Av. D. Afonso Henriques, rua 

Ló Ferreira, fazendo o «statio» junto ao Monumento do Senhor 

do Padrão, antes de regressar pela rua do Godinho, Av. D. Afon-

so Henriques, até à Igreja Matriz.

Para além da procissão e dos altares floridos da Igreja do Bom 

Jesus de Matosinhos, um dos ex-libris desta grande romaria, as 

festas contam também com várias outras atrações, desde a Fei-

ra da Louça ao surpreendente fogo-de-artifício.

A Feira da Louça dedicada à olaria e cerâmica, na Praça Guilher-

mina Suggia, é uma tradição com mais de duzentos anos, sendo 

outro dos pontos altos desta romaria que atrai, ano após ano, 

milhares de pessoas a Matosinhos.

Um pouco mais acima, a FAMA - Feira de Artesanato de Matosi-

nhos - apresenta cerca de uma centena de expositores espalha-

dos ao longo da Av. D. Afonso Henriques, com os mais variados 

artigos e produtos regionais 

vindos de diversos pontos do 

país. 

Para os mais jovens, o recinto dos 

carrosséis dispõe de diferentes diver-

sões e de um palco de espetáculos onde di-

versas bandas animam todas as noites os muitos 

espetadores. As barraquinhas dos comes e bebes espalham-

-se um pouco por todo o lado com farturas, churros, algodão 

doce e doçaria conventual, destacando-se também a Praça 

Guilhermina Suggia onde se encontram as roulottes de ham-

burgers, cachorros, bifanas, sem faltar as irresistíveis sardinhas 

assadas e o caldo verde. 

Na terça-feira 17 de maio, dia de feriado municipal, no Parque 25 

de Abril, realiza-se o imperdível espetáculo de Fogo dos Bone-

cos, uma tradição de fogo preso que apresenta figuras típicas 

das artes e ofícios locais único em todo o país. 

Outro dos momentos altos das festas, pelo qual todos esperam, 

é o espetáculo de fogo-de-artifício que acontece no sábado 

anterior ao feriado municipal, este ano a 14 de maio, junto ao 

Porto de Leixões, e onde acorrem milhares de pessoas que se 

surpreendem com as mais sofisticadas e inovadoras tecnolo-

gias de pirotecnia.

E porque Matosinhos está sempre em festa, durante cerca de 

três semanas, de 6 a 29 de maio, não faltará animação pelas bem 

iluminadas ruas circundantes à igreja do Bom Jesus de Matosi-

nhos, havendo atividades e eventos para os mais diversos públi-

cos, sejam estes de caráter religioso, cultural ou desportivo.

Venham até nós e deliciem-se com tudo o que as festas colo-

cam ao seu dispor.

FESTAS DO 
SENHOR DE 

MATOSINHOS 
2016
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Sexta 6
EXPOSIÇÃO 20 ANOS DE MUSEU. 

Museu da Quinta de Santiago. Até 28 de Maio.

EXPOSIÇÃO MATOSINHOS, UMA VIAGEM NO 

TEMPO.

Galeria da Biblioteca Municipal Florbela Espanca.

Até 14 de Maio.

EXPOSIÇÃO FERNANDO LANHAS. Galeria Municipal.

Até 7 de Maio.

EXPOSIÇÃO COLEÇÃO CERÂMICA CRISTÓVAM 

DIAS. Átrio Paços do Concelho. 

Até 19 de Junho.

17H30  OS DIAS DA DANÇA. 

 Biblioteca Municipal     

 Florbela Espanca.

21H00   INAUGURAÇÃO DAS ILUMINAÇÕES 

DECORATIVAS.

22H00   FESTA DE ABERTURA CAPITAL DA 

CULTURA DO EIXO ATLÂNTICO: VÍDEO 

MAPPING. Fachada    

Paços do Concelho.

Sábado 7
10H00  X CONCURSO DE FLAUTA DE BISEL DE   

 MATOSINHOS.   

 Salão Nobre

15H00   ABERTURA DA XIII EDIÇÃO DA FEIRA 

ARTESANATO DE MATOSINHOS, FAMA. 

Segunda a sexta  

16H às 24H. Sáb, Dom e Feriados 14H às 24H. 

 Até 29 Maio.

22H00  FESTA DE ABERTURA CAPITAL DA 

CULTURA DO EIXO ATLÂNTICO: VÍDEO 

MAPPING. Fachada Paços do Concelho.

Domingo 8
15H30   TARDE DANÇANTE COM BANDA OSIV E ZÉ 

BARBOSA. Palco das Festas. 

Segunda 9 
COMEMORAÇÃO DO 11º ANIVERSÁRIO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL FLORBELA ESPANCA.

Terça 10
FEIRA DO LIVRO DE MATOSINHOS. Parque Basílio 

Teles. Das 11h00 às 24h00. Até 5 de Junho.

Quarta 11
21H30   ESPETÁCULO A.R.C. TOCA A DANÇAR. 

Palco das Festas.

Quinta 12
21H30   ANIMAÇÃO MUSICAL COM DANIEL 

MIRANDA E HORYZA. Palco das Festas.

22H00   ABERTURA OFICIAL DA CAPITAL DA 

CULTURA DO EIXO ATLÂNTICO, CONCERTO 

COM OJM E MARIA JOÃO. 

  Teatro Municipal de Matosinhos    

Constantino Nery.

Sexta 13
21H30   LEV – LITERATURA EM VIAGEM. 

CONFERÊNCIA INAUGURAL POR JOSÉ 

PACHECO PEREIRA. Salão   

Nobre dos Paços do Concelho.

 Um dia na Terra, de Gonçalo Cadilhe.   

 Exposição integrada no LeV. Galeria Municipal.  

 Até 15 de Maio.

21H30   NOITE REVIVALISTA. Com as Bandas Proud 

Creedence (temas memoráveis da mítica 

banda) e Country Joe (Música country, blues e 

muito mais). Palco das Festas 

Programa das Festas do Senhor de Matosinhos 2016
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Sábado 14
9H00   ZÉS PEREIRAS. Grupo de bombos que  

percorrerá as ruas da Cidade.

10H00 às 17H45 LEV – LITERATURA EM   

 VIAGEM. Com Ana Svetel, Jon Gower, Paulo Ferreira, 

Gonçalo Cadilhe, Paulo Moura, Francisco  

  José Viegas, Lídia Jorge, Patrícia Reis, Filipe 

Morato Gomes, Tito Couto, Claudio Magris e 

Rui Tavares. Galeria Municipal. 

10H30   XVI CAPÍTULO DA CONFRARIA 

GASTRONÓMICA DO MAR. Salão Nobre dos 

Paços do Concelho.

14H30 às 22h30 BYE BYE CLOSET: FEIRA   

 DOS USADOS. Repete Domingo 15 de Maio, das 14h30 

às 19h30 Casa da Juventude de Matosinhos

21H30    ANIMAÇÃO MUSICAL COM MARCUS E 

BAILARINAS. Palco das Festas

24H00 FOGO-DE-ARTIFÍCIO.

Domingo 15
9H00   ZÉS PEREIRAS. Grupo de bombos que 

percorrerá as ruas da Cidade.

10H15   ENTRADA NO ARRAIAL. Saudação às 

autoridades pela Fanfarra dos Bombeiros 

de Matosinhos-Leça, Banda de Matosinhos-

Leça, Associação Cultural Banda Filarmónica 

de Santo António  de Piães e Fanfarra 

dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos. 

Adro da Misericórdia.

15H00 às 18H00 LEV – LITERATURA EM   

 VIAGEM. Com Howard Jacobson, Helena Vasconcelos, 

Clara Ferreira Alves, Ella Berthoud, Pedro Vieira, 

Alberto S. Santos, David Toscana, Luísa Costa Gomes, 

Ana Sousa Dias, Andrés Barba, Ilze Butkute, Josefine 

Klougart e Tito Couto.  Galeria Municipal.

16H00  FESTIVAL DE FOLCLORE LUSO-ESPANHOL. 

Com Rancho Típico de Esposade (Custóias 

Matosinhos), Camponeses de Santana do Mato 

(Coruche Ribatejo), Asociación Duos  

Pontes (Pontevedra Galiza), Grupo Típico O 

Cancioneiro de Águeda (Beira Litoral),  

Grupo Folclórico da Casa do Povo de Lanheses 

(Viana do Castelo), Rancho Folclórico da Casa 

do Povo de Arouca (Arouca) e Rancho Típico 

da Amorosa (Leça da Palmeira).  Palco das 

Festas.

 

Segunda 16
21H30   FADOS. Com Arlinda Santos, Laura Vilela, 

Rute Rita, Carlos Leite, Eduardo Oliveira e  

Ricardo Monteiro. Guitarra: Francisco Seabra. 

Viola: António Reis. Apresentação pela  

Associação Amigos do Fado de Matosinhos. 

Palco das Festas. 

Terça 17 - Feriado Municipal
11H00   EUCARISTIA SOLENE DA FESTA DO BOM 

JESUS DE MATOSINHOS. Presidida por 

Sua Excelência Reverendíssima D. António 

Francisco dos Santos, Bispo do Porto. Igreja 

Paroquial.

15H30  TARDE INFANTO-JUVENIL. Com Pinturas 

faciais e esculturas em balões com FourFor 

You; “ST DANÇA“ (Água Viva); Carlos Silva 

(hip-hop); Academia de Dança do Norte – 

Dança contemporânea (Kids e Teen), Karaté 

(Kids), Hip-hop (Kids), MTV Dance (Kids), 

Ballet (Kids), Danças de Salão e Zumba. 

Cooperativa Água Viva/Escola de Dança. 

(A ADN tem parceria com a escola Gémeos 

Moreira na modalidade de danças de salão) . 

Palco das Festas.

17H00   LANÇAMENTO DO LIVRO DAS FESTAS. 

O ROSTO VERDADEIRO DO SENHOR DE 

MATOSINHOS – O CRUCIFICADO BOM 

JESUS DE MATOSINHOS – CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DE UMA ESCULTURA  

MEDIEVAL. De Alexandre Maniés. Sala de 

Sessões Pública.

19H00  FOGO DE BONECOS. Jardim do Parque 25 de 

Abril.
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Quarta 18
10H00 às 18H00 DIA INTERNACIONAL DOS   

  MUSEUS. Museu da Quinta de Santiago. Das 

10h00 às 12h00: Visita+Descoberta da casa 

(público escolar – 1º ciclo). Das 14h30 às 

18h00:  PediTablet: percurso de descoberta da 

história e património nas quintas de Santiago e 

da Conceição.

Quinta 19
RALLY DE PORTUGAL. Exponor. Até 22 Maio.

21H30   Animação musical com Carla Maria e Albatroz. 

Palco das Festas.

Sexta 20
EXPOSIÇÃO ANDRÉ LETRIA. Galeria da Biblioteca 

Municipal Florbela Espanca. Até 19 Junho.

22H00   Concerto Camané & Cuca Roseta. Jardins da 

Biblioteca Municipal Florbela Espanca.

Sábado 21
17H00   INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO JOSÉ 

EMÍDIO – “VOLTAR”. Galeria Municipal. Até 2 

Julho.

21H30   ARTE. Teatro Municipal de Matosinhos 

Constantino Nery

21H30   NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS. Salvé a 

Língua de Camões regressa ao Museu: “Elvis 

no Jardim de Infância”, no Jardim de Inverno. 

22h30: Visita Especial.

22H00   CONCERTO COM MUNDO SECRETO. Jardins 

da Biblioteca Municipal Florbela Espanca.

Domingo, 22
10H00 às 18H00 FEIRA DOS GOLFINHOS. Parque  

 Basílio Teles.

15H30   FOLCLORE. Com Rancho Folclórico “Os 

Padeirinhos de Freixieiro”, Rancho Folclórico 

do Padrão da Légua, Rancho das Sargaceiras e 

Marítimos de Angeiras, Grupo Folclórico D.  

Nuno Álvares Pereira, Rancho Regional de 

Guifões, Rancho Folclórico dos Pescadores de  

Matosinhos, Rancho Típico S. Mamede Infesta. 

Palco das Festas.

15H45   PÓDIO RALLY DE PORTUGAL. Marginal de 

Matosinhos.

Terça 24
21H30   UMA NOITE NA LUA. Teatro  Municipal de 

Matosinhos Constantino Nery.

Quarta 25
21H30   NOITE DE BAILE. Com Ricardo Jorge e sua 

banda e com um convidado especial. Palco 

das Festas.

Quinta 26
21H30   DJ PARTY. Com os DJ’s Nuno Dourado, 

Bernardo Amorim, Pedro Ferreira, Fernando 

Ramos,  Nuno Freitas e José Regalado. Palco 

das Festas.

Sexta 27
21H30   ENCONTRO DE TUNAS E ASSOCIAÇÕES DE 

MATOSINHOS. Palco das Festas.

21H30  PENSACTOS. Salão Nobre

22H00   CONCERTO ORQUESTRA DE JAZZ DE 

MATOSINHOS COM O PROJETO PESCA 

SONORA. Marginal de Matosinhos

Sábado 28
17H00    PASSA CALLES: DESFILE DAS TUNAS 

PELAS FESTAS.

18H00    SERENATAS À CIDADE. Casa da Juventude 

de Matosinhos.

21H00   GALA 7/1. Exibição de curtas-metragens 

produzidas pelos alunos das escolas 

secundárias. Teatro Municipal de Matosinhos 

Constantino Nery.

21H00   XIII FITAM: FESTIVAL DE TUNAS DA 

CIDADE DE MATOSINHOS. Palco das Festas.

Domingo 29
11H00 • 15H00 TEATRO PARA BEBÉS. 

  Café concerto do Teatro Municipal de 

Matosinhos Constantino  Nery.

15H30   FESTIVAL DE FOLCLORE. Com Grupo 

Etnográfico do Orfeão de Matosinhos, Rancho 

Infantil “Os Vareirinhos” de Matosinhos, 

Rancho Folclórico de Aldeia Nova de Perafita, 

Rancho Paroquial de Guifões, Grupo Folclórico 

Casa do Povo de Sta. Cruz do Bispo, Grupo  

Folclórico de S. Tiago de Custóias. Palco das 

Festas.
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Santa Casa da Misericórdia
 de Matosinhos

Sexta 6
15H00   ABERTURA DO PÁTIO – ESPAÇO DE 

ANIMAÇÃO, DO INTERNATO DE NOSSA 

SENHORA DA  CONCEIÇÃO. Tombola e 

Lojinha Pé de Meia, das 15H00 às 18H00. Até 31 

de Maio.

Domingo 8
16H00   19ª Exposição Venda de Rendas, Bordados 

e Tapeçarias. Junto ao Coreto, de 08 a 29 de  

Maio, das 14H00 às 18H00. Dias 13, 14 e 15 das 

14H00 às 18H00 e das 20H00 às 23H00.

  “VESTIR” AS ÁRVORES. Antigas alunas do 

Internato de Nossa Senhora da Conceição. 

Jardim da Misericórdia. Até 29 de Maio.

Segunda 9
10H30   GINÁSTICA. Professora Carla Moreira. Centro de 

Dia da Misericórdia.

 

Terça 10
09H30   DANÇAS URBANAS. Professora Carla Moreira 

da Escola de Dança “ATTITUDE”.

10H30   ATIVIDADES INTERGERACIONAIS. Dança com 

as crianças do “Paraíso”, “Centro Infantil de 

 Matosinhos” e “Centro de Dia”.

Quarta 11
10H30   BARRAQUINHAS PARA ANGARIAÇÃO DE 

FUNDOS. Finalistas dos infantários e utentes do 

Centro  de dia. Adro da Igreja.

16H00   DANÇAS URBANAS. Com as crianças do 

“Paraíso”, “Centro Infantil de Matosinhos” e 

“Centro de Dia”.

Sexta 13
14H30   ATIVIDADES INTERGERACIONAIS. Danças 

urbanas com as crianças do “Paraíso”, “Centro  

Infantil de Matosinhos” e utentes do

  “Centro de Dia”.

Sábado 14
10H00   Abertura do Museu da Misericórdia. Até 17 de 

Maio, das 10H00 às 12H00 e 15H00 às 18H00.

15H00 às 18H00 Cavaquinhos no Coreto da  

  Misericórdia. Com Grupo de Cavaquinhos do 

Porto, Trevo Verde e Os Cavardinhos. Adro da 

Igreja.

Segunda 16
10H30   Festa de pinturas faciais. Com as crianças do 

“Paraíso”, “Centro Infantil de Matosinhos” e  

utentes do “Centro de Dia”.

Paróquia de Matosinhos

7 a 15
 09H00  Novena do Bom Jesus de Matosinhos. Igreja 

Paroquial

Domingo 15
09H00, 11H00 e 18H30 Celebração da Eucaristia da 

  “Solenidade de Pentecostes”. Igreja  

Paroquial. 

16H00   Solene Procissão do Bom Jesus de Matosinhos 

com «statio» no Monumento do Padrão.  

Percurso: Av. D. Afonso Henriques, Rua Ló 

Ferreira, Rua Tomás Ribeiro, Monumento ao  

Senhor do Padrão com «statio». Regresso – 

Rua do Godinho, Av. D. Afonso Henriques e  

Igreja Paroquial.

Segunda 16
18H30   Celebração da Eucaristia com Vésperas 

Solenes do Bom Jesus de Matosinhos. Igreja  

Paroquial. 

Terça 17
11H00   Eucaristia Solene da Festa do Bom Jesus de 

Matosinhos. Presidida por Sua Excelência  

Reverendíssima D. António Francisco dos 

Santos, Bispo do Porto. Igreja Paroquial.

HORÁRIO DE VISITA 

À IGREJA: 

Sábado 14/05 15H00 às 24H00; 

Domingo 15/05 12H30 às 24H00;  

Segunda-feira 16/05 09H30 às 12H00 / 

14H30 às 24H00; Terça-feira 17/05 13H00 às 

24H00; Quarta-feira 18/05 09H30 às 12H00 

/ 14H30 às 18H15 / 21H00 às 23H00; Quinta-

feira 19/05 09H30 às 12H00 / 14H30 às 

18H15 / 21H00 às 23H00; Sexta-feira 20/05 

09H30 às 12H00 / 14H30 às 18H15 / 

21H00 às 23H00; Sábado 21/05 09H30 

às 12H00 / 14H30 às 24H00; 

Domingo 22/05 14H30 às 

20H00.
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Don’t Walk Dance 

D
on’t Walk Dance é uma parada 

pelo largo passeio da marginal de 

Matosinhos. 

Pelas 17h00, no dia 3 de julho, bailarinos 

e músicos vão percorrer o passeio 

da Marginal de Matosinhos propondo 

ao público uma forma diferente de o 

fazer, através da dança e da música. 

O conceito de Don’t walk Dance é de 

Isabel Barros e a coreografia de Isabel 

Barros e Max Oliveira. Bailarinos do 

balleteatro  e do Momentum Crew  e 

os músicos FUNK YOU BRASS BAND 

juntam-se para uma iniciativa que é um 

convite à celebração do movimento, da 

festa, da existência.  

Dancem todos 

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 “Dancem Todos” vai acontecer 

em dois momentos do ano, o 

primeiro dos quais nos dias 15 e 

16 de julho, na escadaria da Casa 

do Design, pelas 21h30 e 16h00 

respetivamente e o segundo, de 12 a 

18 de dezembro, no Teatro Municipal 

de Matosinhos - Constantino Nery, 

pelas 21h30.

SENTIDO 
OBRIGATÓRIO- 
MATOSINHOS

Dança

Dança Aérea pela Companhia de Teatro Voalá

A 
Marginal de Matosinhos vai receber no dia 20 de agosto, pelas 

22h00, mais um espetáculo único de Dança Contemporânea 

aérea (Argentina) que permite uma imagem cénica extremamente 

atrativa e espetacular cativando a população para um momento de 

beleza inesquecível.

Voalá é um grupo experimental cénico com o céu como cenário, 

cuja principal caraterística assenta no espetáculo aéreo. Tratam-se 

de sequências coreográficas, com dispositivos de segurança, que 

permitem o desenvolvimento das mais sofisticadas acrobacias aéreas.

O espetáculo MUARÉ aqui apresentado é uma simbiose entre a banda 

de rock Duchamp Pilot e o espetáculo aéreo dos Voalá.

Duchamp Pilot é uma banda britânica que extrapola os mais diversos 

géneros musicais. Durante o seu percurso artístico foram aperfeiçoando 

o seu estilo em toda a Europa.

Muaré expande o conceito de “concerto”, é um confronto de sensações, 

uma sempre nova experiência entre músicas, imagem e espaço.

Os Duchamp, os Voalá e o público traduzem-se num evento único.
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SENTIDO 
OBRIGATÓRIO- 
MATOSINHOS

Teatro
NO ANO QUE EM CELEBRA A 
CAPITAL DA CULTURA DO EIXO 
ATLÂNTICO, MATOSINHOS 
APRESENTA UMA PROGRAMAÇÃO 
DE TEATRO MUITO VARIADA. 

“Arte”

E
m maio, no dia 21, pelas 21h30, o 

Teatro Municipal de Matosinhos 

- Constantino Nery recebe o 

espetáculo “Arte”, da autoria de 

Yasmina Reza. João Lagarto, Vítor 

Norte e Adriano Luz desempenham 

os papéis que no final da década de 

90 foram interpretados por António 

Feio, José Pedro Gomes e Miguel 

Guilherme. A ação desenrola-se em 

torno de uma “tela branca com riscas 

brancas, transversais”, assinada pelo 

famoso pintor Antrios, que não é 

consensual para os três 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.

“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?

FITEI

A 
partir 

de 

28 de maio, 

está de regresso o FITEI- 

Festival Internacional de Expressão Ibérica, que 

procura firmar públicos, acolher obras artísticas 

de referência, clássicas e contemporâneas, 

bem como descobrir projetos de caráter 

experimental e transdisciplinar, dando assim 

atenção às novas linguagens artísticas no 

âmbito das artes performativas.

O FITEI deste ano será dedicado à cenografia e 

apresenta-se no Teatro Municipal de Matosinhos 

- Constantino Nery, no dia 19 de junho, pelas 

21h30, com o espetáculo de encerramento da 

39ª edição “Los Millonários”. Uma produção do 

Teatro La María com dramaturgia e encenação 

de Alexis Moreno.

“Wonderland”

N
os dias 7 e 8 

de outubro, 

pelas 21h30, as 

marionetas “invadem” 

o Teatro Municipal 

de Matosinhos - 

Constantino Nery e dão 

vida às personagens criadas 

por Lewis Carroll para “Alice 

no país das maravilhas”. 

“Wonderland”, pelo Teatro de Marionetas 

do Porto, 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?
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“Uma Noite na Lua”

N
o dia 24 de maio, o Teatro Municipal de Matosinhos 

- Constantino Nery recebe, pelas 21h30, “Uma Noite 

na Lua”, uma 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.

O ator Gregório Duvivier regressa assim a Portugal com 

o monólogo “Uma noite na Lua”, uma peça do autor 

brasileiro João Falcão, estreada na década de 1990, e 

que Gregório Duvivier recuperou em 2012, tendo feito 

apresentações sucessivas no Brasil.

O ator, que ficou conhecido dos portugueses através do 

coletivo de humor “Porta dos Fundos” (transmitida pelo 

canal de cabo Fox), é também escritor, guionista, cronista 

e poeta, tendo vencido o prémio APTR com a peça “Uma 

noite na lua”. É considerado no Brasil como um dos mais 

extraordinários talentos revelados nos últimos anos.

“ADN”

E
m agosto, Óscar Branco está 
de volta ao Teatro Municipal de 
Matosinhos - Constantino Nery e 
em dose dupla! Nos dias 6, pelas 

21h30, e 7, pelas 16h00, apresenta 
o espetáculo “ADN”, uma comédia 
de costumes que pretende ser “um 
contributo para elevar à categoria de 
arte o que é, afinal, a nossa imagem 
de marca, o nosso ADN (Arte do 
Desenrasque Nacional) ”. A história 
desenrola-se entre um bairro social 
e um centro de arte contemporânea 
e envolve três protagonistas: Joana 
Bonito, esforçada mulher da limpeza, 
com o marido desempregado (por 
convicção) e o filho desocupado (por 
filosofia de vida). 

Com texto original e direção de Óscar 

Branco, esta comédia tem como 

protagonistas Óscar Branco, Rui 

Oliveira, Maria Alves e Paulo Freitas.

“A Caminhada dos Elefantes”

O
utubro é um mês com uma programação especial a pensar 

nos mais novos. No dia 1, às 11h00 e às 15h00, sobe ao palco 

do Teatro Municipal de Matosinhos - Constantino Nery “A 

Caminhada dos Elefantes”, um espetáculo, com conceção de Inês 

Barahona e Miguel Fragata, sobre a vida e a morte inspirado 

na história de um homem que dedicou a existência a salvar 

elefantes. No dia da sua morte os animais rumam em direção 

à casa deste homem singular, para lhe prestarem uma última 

homenagem. 

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. Uma reflexão sobre o fim, que é 
um mistério para todos nós, crianças ou adultos.
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EXPOSIÇÕES

Exposição de pintura de José Emídio

A 
Galeria Municipal apresenta de 21 de maio a 2 de julho 

uma exposição retrospetiva do artista matosinhense 

José Emídio. A referida mostra contará com cerca 

de cinquenta obras abrangendo três décadas de pintura 

do artista. José Emídio nasceu em Matosinhos a 7 de 

maio de 1956. Conclui em 1979 a Licenciatura em Pintura 

na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Participou em diversas exposições coletivas e 

individuais entre outras, na Galeria 

Labirinto em 1992, Galeria Santo 

António em Aveiro, Museu do 

Douro em 2009, Hospital 

de S. João  50 anos. A 

inauguração está marcada 

para as 17h00 de dia 21 

de maio.

HORÁRIO DA 

EXPOSIÇÃO:

Segunda a Sexta: das 

09h00 às 12h30 e das 

1400 às 17h30

Sábados e feriados: das 

15h00 às 18h00

Simpósio de Escultura

O  
Simpósio de Escultura decorrerá de 1 a 

15 de junho, nos Jardins da Biblioteca 

Municipal Florbela Espanca.

Três escultores convidados, 

nomeadamente Álvaro de la Veiga, 

Paulo Neves e Victor Ribeiro executarão, 

cada um, 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. As esculturas serão 

colocadas no concelho de Matosinhos.

Este Simpósio segue o desejo da Câmara 

de Matosinhos de aproximar a  arte pública ao 

acesso da comunidade a bens culturais.

Exposição Aurélia de Sousa

A 
13 de Junho, o Museu da Quinta de 

Santiago, abrirá portas à grande 

exposição retrospetiva da pintora 

Aurélia de Sousa, uma das mais 

destacadas figuras do naturalismo 

português do início do século XX. A 

mostra celebra o 150º aniversário do 

nascimento da artista e poderá ser 

visitada até dia 30 de outubro.

A iniciativa, em parceria com a Câmara 

Municipal do Porto, terá lugar no Museu 

Quinta de Santiago e na Casa Museu Marta 

Ortigão Sampaio.

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO:

Verão - Terça a domingo: das 10h00 às 

13h00 e das 15h00 às 18h00

Inverno – Terça a Sexta das 10h00 às 

13h00 e das 15h00 às 18h00/ sábados, 

domingos e feriados: das 15h00 às 18h00
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Porto Cartoon – Sara Sampaio

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 cartoonistas 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 
mais internacional manequim portuguesa, a 
leceira Sara Sampaio. Os melhores trabalhos 
vão estar expostos na Galeria da Biblioteca 
Municipal Florbela Espanca de 22 de 
junho a 16 de julho.

HORÁRIO DA 

EXPOSIÇÃO:

Segunda a sexta: 

das 09h30 às 

19h00

Sábados: das 

10h00 às 

13h00

“
Bienal de Pintura do Eixo Atlântico

A 
Bienal de Pintura do Eixo Atlântico 

será inaugurada a 29 de julho e estará 

patente na Galeria da Biblioteca 

Municipal Florbela Espanca até ao dia 27 de 

agosto.
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.

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO:

Segunda a sexta: das 09h30 às 19h00

Sábados: das 10h00 às 13h00

Julião Sarmento

O 
mais conceituado artista plástico 

português é o autor do monu-

mento evocativo do liberalismo 

e da figura de Passos Manuel que 

será inaugurado na marginal de Ma-

tosinhos. De 22 de julho a 15 de ou-

tubro, a Galeria Municipal de Matosi-

nhos dedica a Julião Sarmento uma 

das mais importantes exposições do 

programa da Capital da Cultura do 

Eixo Atlântico.

Julião Sarmento iniciou a sua ativida-
de nos anos 70, enquadrando-se as 
suas primeiras obras nos movimen-
tos artísticos mais avançados do pe-
ríodo. Na década seguinte afirma-se 
como um dos artistas nacionais com 
mais projeção internacional. Julião 
Sarmento é autor de uma obra mul-
tifacetada, tendo já exposto nas ga-
lerias e museus mais prestigiados.

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO:

Segunda a Sexta: das 09h00 às 

12h30 e das 1400 às 17h30

Sábados e feriados: das 15h00 às 

18h00
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Exposição de Pintura “Planetas” de Alfredo Barros 
e Instalação “Ex- Voto” de Ricardo Barros

D
e 5 de novembro a 25 de fevereiro de 2017 a Galeria Municipal 

de Matosinhos acolhe a exposição de Pintura “Planetas” de 

Alfredo Barros e Instalação “Ex- Voto” de Ricardo Barros.
A exposição terá como tema os Planetas. A primeira sala de 
exposição será dedicada a uma instalação de Ricardo Barros, 
inspirada no mar e pescadores de Matosinhos e dos Açores. 
As restantes duas salas, serão palco para as obras do artista 
matosinhense Alfredo Barros, galardoado com vários prémios, dos 
quais se destacam “Artist of the Month” da revista Line &Stylist 
art magazine, ”Internacional Artist” e  “American collector”.

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO:

Segunda a Sexta: das 09h00 às 12h30 e das 1400 às 17h30

Sábados e feriados: das 15h00 às 18h00

Exposição Victor Hugo e Lançamento 
do Livro Personalidades

É 
a partir do dia 12 de novembro que o 

Museu da Quinta de Santiago recebe a 

exposição de fotografia da autoria do 

conceituado fotógrafo Victor Hugo.
A exposição sob o tema “Personalidades” 
estará patente no Museu da Quinta de 
Santiago até fevereiro de 2017 e incluirá 
ainda o lançamento de um livro com o 
mesmo nome.

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO:

Terça a Sexta: das 10h00 às 13h00 e das 

15h00 às 18h00

Sábados, domingos e feriados: das 15h00 às 

18h00
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Desporto

Liga Mundial Voleibol 

O 
Centro de Desportos 

e Congressos de 

Matosinhos acolhe já 

no próximo mês de julho, 

dias 9 e 10, a Fase Final do 

Grupo 2 da Liga Mundial 

de Voleibol, onde Portugal 

defrontará as seleções 

apuradas na fase preliminar.
A Liga Mundial de 2016 terá 
um novo modelo competitivo, 
aprovado pela Federação 
Internacional de Voleibol.

M
atosinhos recebe o Europeu sub-20 feminino no próximo 

mês de julho. A Federação Internacional de Basquetebol 

(FIBA) atribuiu a Portugal a organização da fase final do Eu-

ropeu feminino de sub-20, Divisão A, competição que decorrerá 

de 9 a 17 de julho deste ano em Matosinhos e que terá como palcos 

o Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos e os Pavilhões 

Municipais de Custóias, Guifões e Leça da Palmeira. De salientar 

que a cidade de Matosinhos acolhe pela quarta vez consecutiva 

fases finais de Campeonatos da Europa, com enfoque nos es-

calões de sub-16 e sub-20 femininos. 

Campeonato Europa Basquetebol Sub 20 feminino
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Maratona do Porto

o 
dia 6 de novembro será a 

vez da Maratona do Por-

to invadir as ruas de Ma-

tosinhos. Estas farão parte 

do percurso de 42,195 qui-

lómetros da prova principal, 

existindo ainda a Fun Race, 

de 6 quilómetros e a Family 

Race de 15 quilómetros. A edi-

ção de 2015 bateu o recorde 

de participantes a terminar a 

corrida, com 4.558 atletas a cru-

zar a meta, tendo estado presen-

tes corredores de 53 países. Nas 

duas corridas mais curtas, estiveram 

presentes mais 15 mil participantes. 

Este ano não vão faltar oportunidades 

para se fazer exercício em Matosinhos. A 

motivação aumenta quando a esta se junta 

muita música, animação e cor, podendo até aju-

dar os outros ao participar. 

Mais que motivos para que marque presença numa das 

muitas corridas que vão decorrer na cidade.

Marginal à Noite

A 
corrida “Marginal à Noite” 

também volta a fazer parte 

do calendário de provas. 

“Os 8km mais iluminados da 

tua vida” vão ser corridos na 

marginal de Leça da Palmei-

ra, a partir das 21h00, numa 

prova que nas últimas edi-

ções tem contado com mais 

de 2 mil inscrições. A corrida 

realiza-se no dia 24 de se-

tembro e apesar de se realizar 

à noite, promete muita luz, mú-

sica e animação.
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Literatura em Viagem

O 
festival literário «LeV - Literatura em Viagem» regressa em 

maio para a sua décima edição. Trata-se de um encontro 

de importantes escritores nacionais e estrangeiros, num 

evento que promove o confronto de ideias, o espaço de de-

bate e o diálogo intercultural. 

De 13 a 15 de maio, o LeV apresentará várias sessões de 

debate com autores, entrevistas a escritores, uma exposi-

ção de fotografia de Gonçalo Cadilhe, uma feira do livro, o 

Workshop «Escrevi um Livro e agora?», destinado a escrito-

res com originais na gaveta que queiram ver o seu trabalho 

publicado, e encontros com escritores nas escolas do con-

celho - o LeVzinho. 

José Pacheco Pereira será o orador principal da sessão 

inaugural, dia 13, às 21h30, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho. O historiador e ensaísta tomará o lugar do via-

jante, dando o mote para o festival que leva o pensamen-

to, a escrita e a imaginação a todo o lado. 

Um dos intelectuais europeus mais influentes da atua-

lidade o escritor italiano, Claudio Magris , «cabeça de 

cartaz» desta décima edição do LeV, falará, no dia 14, 

sobre os seus livros, a sua obra e sobre a matriz cultural 

que nos une, numa entrevista conduzida por Rui Ta-

vares. Haverá, certamente, numa ou noutra curva do 

Danúbio, a sua obra mais conhecida, um episódio bio-

gráfico que ilustra uma vida cheia de ideias. 

No dia seguinte, Howard Jacobson, autor de A Ques-

tão Finkler, obra com a qual ganhou o Man Booker Pri-

ze de 2010 (foi ainda finalista em 2014), será entrevistado pela crítica 

literária Helena Vasconcelos, numa sessão onde teremos oportunidade 

de conhecer de perto a vida e obra deste britânico que tem abraçado 

várias expressões literárias, do romance ao ensaio, passando pela dra-

maturgia televisiva.

A terminar, nesse mesmo dia, Andrés Barba, Ilze Butkute, Josefine Klou-

gart , falarão do futuro, numa sessão que privilegiará a viagem e os seus 

imaginários, bem como a busca contínua pelas narrativas do futuro. 

O LeV contará ainda com personalidades como Clara Ferreira Alves, 

David Toscana, Ella Berthoud, Lídia Jorge ou Paulo  Moural.

A entrada é livre e gratuita.

Literatura

Festa da Poesia 

M
atosinhos não esquece Florbela Espanca e o seu legado literário. To-

dos os anos, por altura da data comemorativa do nascimento e morte 

da poetisa (8 de dezembro), a Câmara Municipal organiza, em sua 

memória, a Festa da Poesia.

Este evento, que já vai na sua 11ª edição, decorre na Biblioteca Municipal 

Florbela Espanca. De 8 a 10 de dezembro reunirá poetas, escritores, mú-

sicos, atores e artistas em conferências, concertos, lançamento de livros, 

entre outras iniciativas. 
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Música
Matosinhos será o centro da cultu-

ra em 2016, através da sua nomea-

ção como Capital da Cultura do Eixo 

Atlântico. Como tal, a música não 

podia ficar de parte da pro-

gramação de um evento 

de tamanha impor-

tância e poderá 

assim encontrar 

pelo Concelho 

c o n c e r t o s 

para todos 

os gostos.

Orquestra Jazz de Matosi-
nhos Pesca Sonora

A 
Pesca Sonora é um 

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 

Jazz de Matosinhos, num espetáculo 

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, 

agendado para 27 de maio, pelas 22h00, na marginal de Matosinhos.  

Camané e Cuca Roseta 

O
s fadistas Camané e 

Cuca Roseta vão ser 

a principal atração 

da edição de 2016 

da Romaria do Senhor 

de Matosinhos, uma das 

maiores do país, que este 

ano decorrerá entre os dias 

6 e 22 de maio. Os dois 

fadistas atuarão nos Jardins 

da Biblioteca Municipal 

Florbela Espanca no dia 

20 de maio, pelas 22h00, e 

protagonizarão um concerto 

que vai, decerto, ficar na 

memória de todos, dando corpo 

a uma programação que, este 

ano, será ainda mais diversificada e 

que procurará alargar a oferta a novas 

camadas de público. A entrada é livre. ~

Concerto com os Mundo 
Secreto

O
s Mundo Secreto vão estar 

nos Jardins da Biblioteca 

Municipal Florbela Espanca 

a partir das 22h00 do dia 

21 de maio para um concerto 

certamente memorável com 

entrada livre.

Proveniente de Leça da Palmeira, 

este  grupo comporta no fundo um 

coletivo de jovens que sonhou um 

dia levar a sua música para além 

da sala de ensaio e é atualmente 

um grupo de destaque na música 

Portuguesa. Os Mundo Secreto 

revelam uma impressionante 

versatilidade, na convergência de 

vários estilos, desde o R&B, funk, 

passando pelo soul, mas sempre 

com maior incidência no Hip-

Hop. As suas músicas assumem 

um clima festivo, sem deixarem, 

contudo, de exprimir uma atitude 

séria, construtiva e consciente. 
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OJM e Maria Rita

A 
Marginal de Matosinhos volta a receber a brasileira 

Maria Rita numa atuação especial com a Orquestra 

Jazz de Matosinhos. A 7 de julho, pelas 22h00, 

temas do repertório da cantora brasileira serão 

revisitados com novos arranjos musicais. A entrada é 

livre.

Quarteto de Cordas de Matosinhos

I
ntegrado no programa Música em Matosinhos e no ca-

lendário da Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2016, o 

Quarteto de Cordas de Matosinhos está a levar música 

erudita às igrejas do Concelho, locais carismáticos que 

apresentam caraterísticas completamente diferentes do 

registo habitual. O Quarteto de Cordas de Matosinhos foi 

formado pela Câmara Municipal em 2007 e é constituído 

por Vítor Vieira, Juan Maggiorani, Jorge Alves e Marco 

Pereira, tendo conquistado, em 2014, o Prémio Rising 

Stars da Organização Europeia de Salas de Concertos. 

CONCERTOS DO QUARTETO DE CORDAS DE 

MATOSINHOS:

5 junho Serralves

23 de julho Igreja de Leça da Palmeira | 17h30

25 de setembro Igreja de S. Mamede de Infesta | 16h00

18 de outubro Casa da Música | 19h30

19 de novembro Igreja da Senhora da Hora | 21h30

GNR 

PELAS 22H00 DE 29 DE 

JULHO A MARGINAL DE LEÇA 

DA PALMEIRA ACOLHE UM 

CONCERTO COM OS GNR.

A 
banda de Toli César Machado, 

Jorge Romão e Rui Reininho ce-

lebram este ano 36 anos de car-

reira. Atualmente mantêm uma 

legião de fãs e apresentaram em 2015 

o seu mais recente álbum (“Caixa Ne-

gra”). A entrada é livre. 
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Pedro Abrunhosa  

P
edro Abrunhosa regressa a Matosinhos 

com os Comité Caviar para um grande 

concerto, desta vez, na marginal de Ma-

tosinhos. O espetáculo, agendado para as 

22h00 de 30 de julho, promete um estilo de 

rock cheio de jazz e de vida. A entrada é livre. 

D.A.M.A.

O
s D.A.M.A são a grande revelação 

da música portuguesa nos últimos 2 

anos. Os seus dois primeiros discos 

ocuparam lugares importantes no 

top de vendas e os seus espetáculos ao 

vivo esgotam frequentemente. Também 

os seus vídeos registaram milhões de 

visualizações no canal de Youtube, 

tornando a banda num fenómeno nacional. 

A 26 DE AGOSTO, PELAS 22H00, 

ESTARÃO NA MARGINAL DE 

MATOSINHOS. A ENTRADA É LIVRE. 
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Vozes da Rádio

A
s “Vozes da Rádio” são um quinteto vocal forma-

do em 1991 na cidade do Porto. Desde essa altura 

cantam acappella os mais variados estilos musicais 

e têm atuado por todo o país e pelo estrangeiro, 

colaborando em discos e espetáculos de outros artistas 

portugueses.

O seu som aliado ao humor e à boa disposição são a prin-

cipal caraterística e que faz deste quinteto um dos mais 

originais projetos musicais de Portugal.

NO DIA 14 DE OUTUBRO ATUAM NO TEATRO 

MUNICIPAL DE MATOSINHOS - CONSTANTINO 

NERY, PELAS 22H00. 

Pedro Burmester e Mário 
Laginha

A 25 DE NOVEMBRO, PELAS 

21H30, O TEATRO MUNICIPAL DE 

MATOSINHOS - CONSTANTINO 

NERY SERÁ PALCO DE UM 

CONCERTO DE PEDRO BURMESTER 

E MÁRIO LAGINHA.

O 
repertório deste concerto a dois 

pianos inclui uma obra inédita do 

pianista de jazz e compositor João 

Paulo Esteves da Silva, uma Sona-

ta breve para piano de Mário Laginha 

em estreia absoluta para dois pianos e 

obras de Claude Debussy (Prelude de 

l’aprés-midi d’un faune) e Maurice Ra-

vel (La valse). Em jeito de homenagem 

a um amigo comum, a música de Ber-

nardo Sassetti integrará também este 

concerto.

Paulo Gonzo

P
aulo Gonzo é uma referência obri-

gatória na música pop produzida 

em Portugal nas últimas duas dé-

cadas. Graças a uma voz de cara-

terísticas únicas, canções marcantes e 

uma forte personalidade, Paulo Gonzo 

é um artista que consegue apelar tanto 

ao público feminino como ao masculi-

no, abrangendo também diversos esca-

lões etários.

Paulo Gonzo já vendeu mais 400 mil ál-

buns. A 19 de novembro, pelas 22h00, 

volta a Matosinhos para um concerto 

mais intimista no Teatro Municipal de 

Matosinhos - Constantino Nery. Pau-

lo Gonzo será acompanhado por Pia-

no, Guitarra e Baixo, interpretando os 

grandes hits da sua carreira e alguns 

temas da Soul/R&B music.
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Romani

O
s Romani vão estar em Matosinhos no dia 18 

de junho, pelas 21h30, na Praça Guilhermi-

na Suggia.

Os Romani prometem um espetáculo de 

música e dança marcado pela alegria e pelo es-

pírito livre da cultura cigana. A iniciativa junta a 

música e a dança interpretadas pelos moradores 

de conjuntos habitacionais de Matosinhos, por 

músicos profissionais, por alunos da escola de dan-

ça Balleteatro, bem como por técnicas da ADEIMA 

(Associação para o Desenvolvimento Integrado de 

Matosinhos) e da Câmara de Matosinhos.

Esta iniciativa conta ainda com a colaboração da Casa 

da Música, cabendo a direção artística e musical a Isabel 

Barros e Jorge Queijo.

Nova Era EDP Beach Party 

U
m dos maiores festivais de 

música eletrónica da Pe-

nínsula Ibérica e da Europa 

está de volta a Matosinhos. 

A Nova Era EDP Beach Party pro-

mete um cartaz com alguns dos 

melhores dj’s do mundo e anima-

ção, entre as 18h00 de dia 1 e as 

06h00 de dia 2. A grande novi-

dade é a mudança do palco da 

praia do Aterro para a Praia de 

Leça da Palmeira que, este ano, 

se transformará numa pista de 

dança, tendo o mar como cená-

rio.
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Recriações históricas
As recriações alicerçadas na história e nas lendas de Matosinhos 
já são pontos de passagem obrigatória para os habitantes da Área 
Metropolitana do Porto – e este ano não será exceção.

 

Lenda de Cayo Carpo

A 
lenda do romano Cayo Carpo, que terá dado origem ao 

nome de Matosinhos, será encenada na Praia do Titã en-

tre 3 e 5 de junho.

No ano 44 d.C., Cayo Carpo, grande senhor romano 

e pagão do lugar de Bouças (antiga designação do atual 

concelho de Matosinhos), escolhe a Praia do Espinheiro 

como local para a celebração das festas do seu casamento 

com Claudia Loba. A boda, sumptuosa e magnificente, juntou 

bailarinas e bailarinos de diferentes regiões do Império 

Romano, danças exóticas, largada de pombas brancas e 

muita música. Durante as festividades, o noivo desafia os 

restantes cavaleiros presentes para uma invulgar corrida: 

aquele que conseguisse fazer o seu cavalo chegar mais 

longe dentro de água, ganharia. 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. 

Ao sair da água, Cayo Carpo estava “matizadinho” de vieiras, 

passando aquela praia a chamar-se a “Praia do Matizadinho”. 

Com o passar dos anos, a designação evoluiu, dando lugar 

ao topónimo “Matosinhos”. Esta lenda explica a famosa 

associação da vieira à devoção e aos Caminhos de Santiago 

de Compostela.

Piratas em 
Matosinhos       

O 
tumulto dos piratas regressa a 

Leça da Palmeira entre 8 e 10 

de julho, mais concretamente à 

zona envolvente do Forte Nossa 

Senhora das Neves.

Matosinhos tem uma importância 

histórica nas “aventuras” portuguesas 

na descoberta do mundo. Quando, 

na época dos descobrimentos e das 

seguintes trocas comerciais com os 

territórios conquistados, os ataques 

entre impérios eram frequentes, a 

coroa portuguesa “contratou” piratas 

para pilharem as embarcações 

inimigas. A costa de Leça e 

Matosinhos, principalmente o Forte 

de Nossa Senhora das Neves, era um 

dos principais pontos estratégicos 

dos corsários.

A recriação do universo dos piratas 

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.
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Hospitalários                                     
no Caminho de Santiago

A 
zona envolvente ao Mosteiro de 

Leça do Balio regressa à época 

medieval entre 8 e 11 de setembro.

A recriação “Os Hospitalários no 

Caminho de Santiago” incide sobretudo 

nos episódios históricos relacionados 

com o Mosteiro de Leça do Balio da 

Ordem do Hospital e a assistência 

aos que rumavam em peregrinação a 

Santiago de Compostela.

Em 1372, o mosteiro de Leça do Balio 

foi o palco do primeiro casamento por 

amor de um rei fora de Lisboa. Contra 

a vontade de todos, D. Fernando 

casa com D. Leonor Teles tornando-a 

rainha de Portugal. A cerimónia ocorre 

debaixo de protestos por parte do 

povo, reprimidos violentamente pelo rei. 

A controversa festividade será este ano, 

mais uma vez, recriada no mosteiro de 

Leça do Balio.
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Matosinhos, 
Cidade 

Criativa
Abertura da Casa do Design

O 
design está prestes a ter casa própria em 

Matosinhos. A Casa do Design inaugura pelas 

18h00 do dia 30 de junho. O novo equipamento 

cultural onde estará patente a exposição 

BURILADA | arte-factos para a sobrevivência, uma 

iniciativa da Câmara Municipal e da ESAD IDEA 

Investigação em Design e Arte.A antiga Galeria 

Nave, sob os paços do concelho, cuja entrada 

foi redesenhada, já acolheu a mais importante 

exposição da última edição da bienal Experimenta 

Design e será agora uma montra permanente do 

melhor design que se faz em Portugal e no mundo.

A abertura da Casa do Design constitui um 

dos argumentos do anunciado processo de 

candidatura de Matosinhos à Rede de Cidades  

Criativas da UNESCO, apresentada recentemente 

no âmbito da Trienal de Milão.

A cidade de Matosinhos, recorde-se, é candidata a 

integrar a Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

na área do Design, juntando-se a Detroit, Buenos 

Aires, Montreal, Budapeste, Berlim, Bilbau, 

Helsínquia, Seoul ou Pequim.
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Open House

A 
arquitetura vai estar de portas abertas nos dias 18 e 19 de junho.

Em 2016, o Open House regressa para mostrar a melhor arquitetura através do 

olhar do arquiteto Jorge Figueira, comissário convidado.

A população está assim convidada a descobrir durante um fim-de-

semana, de forma totalmente gratuita, um roteiro que envolve espaços 

diversos na sua tipologia e época de construção. O público é convidado 

a criar o seu próprio itinerário, explorando a arquitetura e a cidade 

através de um novo olhar. Este evento distingue-se pelos diferentes 

formatos de visita que apresenta e disponibiliza ao público: visita 

livre — visita ao espaço sem acompanhamento, 

dentro do horário estipulado; visita 

acompanhada — visita ao espaço 

orientada pela equipa de 

voluntários Open House Porto; 

visita comentada — visita 

ao espaço comentada 

pelo autor do projeto de 

arquitetura ou por um 

especialista convidado.

Depois de Londres, 

Nova Iorque, Praga 

ou Lisboa, o Norte 

juntou-se em 2015 à 

Open House Family, o 

que permitiu abrir as 

portas da arquitetura 

ao público, desde 

espaços clássicos a 

contemporâneos.

O Open House Porto é 

uma co-produção da Casa 

da Arquitectura e da Trienal 

de Arquitectura de Lisboa com a 

colaboração da Câmara Municipal do Porto 

como Parceiro Estratégico e dos Municípios de Matosinhos e Gaia 

como Parceiros do evento.

Um evento internacional que, gratuitamente, permite desvendar 

espaços das cidades do Porto, Matosinhos e Gaia.

Apresentação Internacional 
da Casa da Arquitetura

O 
primeiro espaço expositivo 

português dedicado à valori-

zação e estudo da arquitetura 

fica pronto até ao final do ano.

Nos dias 1 e 2 de julho, a antiga 

Real Vinícola, na Avenida 

Menéres, recebe a apresentação 

internacional do projeto da Casa 

da Arquitetura, que contará com 

a presença de alguns nomes 

grandes da arquitetura portuguesa 

e mundial. A iniciativa inclui 

conferências com arquitetos 

internacionais que irão impulsionar 

a importância de criação deste 

novo equipamento.
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Open House

A 
arquitetura vai estar de portas abertas nos dias 18 e 19 de junho.

Em 2016, o Open House regressa para mostrar a melhor arquitetura através do 

olhar do arquiteto Jorge Figueira, comissário convidado.

A população está assim convidada a descobrir durante um fim-de-

semana, de forma totalmente gratuita, um roteiro que envolve espaços 

diversos na sua tipologia e época de construção. O público é convidado 

a criar o seu próprio itinerário, explorando a arquitetura e a cidade 

através de um novo olhar. Este evento distingue-se pelos diferentes 

formatos de visita que apresenta e disponibiliza ao público: visita 

livre — visita ao espaço sem acompanhamento, 

dentro do horário estipulado; visita 

acompanhada — visita ao espaço 

orientada pela equipa de 

voluntários Open House Porto; 

visita comentada — visita 

ao espaço comentada 

pelo autor do projeto de 

arquitetura ou por um 

especialista convidado.

Depois de Londres, 

Nova Iorque, Praga 

ou Lisboa, o Norte 

juntou-se em 2015 à 

Open House Family, o 

que permitiu abrir as 

portas da arquitetura 

ao público, desde 

espaços clássicos a 

contemporâneos.

O Open House Porto é 

uma co-produção da Casa 

da Arquitectura e da Trienal 

de Arquitectura de Lisboa com a 

colaboração da Câmara Municipal do Porto 

como Parceiro Estratégico e dos Municípios de Matosinhos e Gaia 

como Parceiros do evento.

Um evento internacional que, gratuitamente, permite desvendar 

espaços das cidades do Porto, Matosinhos e Gaia.
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Salt
Festival de Cinema de Surf
De 2 a 4 de setembro, a marginal de Matosinhos vai transformar-se 

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 

metragens e longas-metragens premiadas na última edição 

do SAL – Surf at Lisbon Film Festival”.

DIA 2 

das 17h00 às 00h00

DIAS 3 E 4

das 13h00 às 00h00

Arte fora do sítio

Os jardins do Parque Basílio Teles vão 

ser o palco de mais uma edição do Arte 

Fora do Sítio.

A iniciativa ocorre nos dias 15 e 16 

de setembro. É um 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.

Outros Eventos
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Mágico Daniel 
Guedes
O MÁGICO DANIEL GUEDES 

VEM AO TEATRO MUNICIPAL DE 

MATOSINHOS – CONSTANTINO 

NERY NO DIA 5 DE NOVEMBRO 

PELAS 21H30.

Mágico profissional com inúmeros 

espetáculos realizados de norte a 

sul do país, dos quais se destacam 

atuações em ambiente corporate para 

empresas nacionais e internacionais, 

como por exemplo, a UEFA. Conta 

também na sua carreira com várias 

participações televisivas.

Comic Con
A maior convenção de Cultura Pop a realizar-se no nosso 

país, que abrange diversas áreas, como Cinema, Séries Tv, 

Videojogos, Banda Desenhada, Cosplay, Anime e Manga 

regressa a Matosinhos em dezembro.

Mais de 50 mil pessoas participaram na edição de 2015. 

Perante a adesão do público, a Câmara Municipal de 

Matosinhos volta a apoiar a 

organização da Comic 

Con Portugal, na 

Exponor, em 

2016, de 8 

a 11 de 

dezembro.
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MODA MAR
23 JULHO – JARDIM DA ENSEADA 

EM FRENTE CALÇADÃO DE 

MATOSINHOS

 

Matosinhos celebra a moda num 

grande evento a realizar dia 

23 de Julho com nomes como 

Maria Cerqueira Gomes, que 

vai apresentar o evento, e os 

gémeos Guedes.

À passerelle vão subir um 

batalhão de manequins classe A 

da Best Models que vão vestir as 

melhores marcas nacionais de fatos 

de banho e sportswear, as coleções 

dos jovens estilistas que integram 

o prestigiado concurso Portuguese 

Fashion News (onde vamos ficar a saber 

o vencedor da 1ª edição de 2016), bem 

como dois estilistas consagrados, 

sendo que já podemos confirmar a 

Katty Xiomara.

A noite vai ficar completa com um 

concerto show case de uma banda 

nacional.
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