
SET 4 [quinta] 

Sala Luís de Camões e Sala Miguel Cervantes

 |X Bienal do Eixo Atlântico 2013/14

Prémio Eixo Atlântico // Prémio Jovens Talentos Luso-Galaicos

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 18h00 [de 4 a 27 de setembro de 2014]



SET 13 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Caminhada Rural - Pombares [Duração: 2h30 Distância: 13 km]
 [Concentração: no parque da Piscina Municipal, 09h00 | em Pombares, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. União de Freguesias de Rebordaínhos e Pombares

SET 13 [sábado]

 |apresentação do livro - 10 anos do TMB  [sala de actos às 18h00]

 |O Abade – a vida de um homem que andava a pé 
  [cocriação Teatro da Garagem e Teatro Municipal de Bragança]

Teatro Municipal de Bragança 

Auditório às 21h30  [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]    



SET 14 [domingo] 

A Lorga (gruta) de Dine é uma das jazidas mais emblemáticas da Pré-história recente do Norte de 
Portugal. Com esta visita pretende-se conhecer o Núcleo Interpretativo da Lorga de Dine, a Lorga e os 
Fornos de Cal e conhecer os achados feitos por vários arqueólogos nas escavações realizadas na Lorga 
e que representam os vestígios dos nossos antepassados.

Participação gratuita com saída de campo (autocarro disponibilizado pela organização).
Ponto de encontro: senhor da Piedade, espaço Polis. 

Inscrições e informações no site nacional www.cienciaviva.pt

SET 13 [sábado] 

Quem é que nunca “engoliu um pirolito” quando é apanhado desprevenido por uma onda ou quando um 
amigo nos faz mergulhar de surpresa na albufeira ou no rio onde estamos de férias? Na pequena quanti-
dade de água que engolimos poderão estar centenas de criaturas vivas. Podem ser algas microscópicas, 
pequenos crustáceos e outros animais. Nesta actividade faremos uma visita ao mundo do plâncton. 
Participação gratuita com saída de campo (autocarro disponibilizado pela organização). 
Ponto de encontro: auditório da Casa da Seda. 
Inscrições e informações no site nacional www.cienciaviva.pt 



SET 18 [quinta]  

 |60+CiênCia - Atividades para seniores, a partir dos 60 anos 

Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.

Centro Ciência Viva de Bragança, 10h00 às 11h30

SET 17, 18 e 19 [quarta, quinta e sexta]

 |ACE/TB: TeaTro às Três panCadas de António Torrado (serviço educativo)
  
Teatro Municipal de Bragança 
caixa de palco. sessões às 10h30 e 15h00 [entrada livre a escolas de 1º ciclo (obrigatório levantar 
bilhete) 4,00 € público em geral | m/6 anos]



SET 20 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Caminhada Rural - Alfaião [Distância: 13 km |Duração: 2h30]
 [Concentração: no parque da Piscina Municipal, 09h00 | em Alfaião, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. Junta Freguesia de Alfaião

SET 19 e 20 [sexta e sábado]
 |I Encontro de Boas Práticas Educativas  

Auditório do Agrupamento de Escolas Emídio Garcia - Bragança
Organização. CFAE Bragança Norte
Apoio. Câmara Municipal de Bragança



SET 20 [sábado]

 |Cigansky kiuCher 
  
Teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]

SET 20 [sábado]
 |Oficinas Científicas sobre Astronomia: o nosso Sol [das 11h00 às 12h30]

Famílias com crianças dos 05 aos 12 anos. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169



SET 21 [domingo]

 |Workshop/saída de campo (tema a definir)

Ponto de encontro: auditório da Casa da Seda. 

Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169

SET 22 [segunda]
 |Comemoração do Dia Europeu Sem Carros

 - Dia Europeu Sem Carros, com restrição ao tráfego no centro da cidade, no período das 9h00 às 19h00

 - “As nossas ruas, as nossas escolhas”, acção de sensibilização das 10h00 às 16h00 na Praça da Sé

 - Aulas de Fitness e Zumba das 10h00 às 16h00 na Praça da Sé e Rua Alexandre Herculano

 - Música na Rua às 16h30

 - Passeio da Mobilidade citadino de Bicicleta às 18h00

Organização. Câmara Municipal de Bragança  Apoio. Automóvel Club Português/ACP kids, Velo Clube de Bra-
gança, Associação dos Amigos do Campo Redondo, Associação Team Giant, Cicloturismo de Bragança e Clube 
Académico de Bragança



SET 24 [quarta]

 |esTilhaços CineMáTiCos 
  
Teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]

SET 26 [sexta]

 |Apresentação da obra: GRAÇA MORAIS - TERRITÓRIOS DA MEMÓRIA da autoria de Jorge da Costa

Apresentação: Graça Morais e Laura Castro

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 21h30



SET 26 [sexta]
 |CAfé DE CIênCIA

Casa da Seda, 21h30 [Entrada Gratuita]

SET 27 [sábado]

 |CoMpanhia de dança de alMada - MuiTo Chão 
  
Teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/6 anos]



SET 28 [domingo]

 |Casulo de CiênCia 

Casa da Seda-Centro Ciência Viva de Bragança, 15h00 [Entrada livre|crianças dos 3 aos 8 anos]

SET 28 [domingo]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Passeio Citadino - Semana da Mobilidade / Dia Mundial do Coração 
 [Concentração: Teatro Municipal de Bragança às 9h00 | Duração: 2h30 | Distância: 13 km]

Organização. Câmara Municipal de Bragança Apoio. Fundação Portuguesa de Cardiologia



OUT 1 [quarta]  
 | Dia munDial Da música: douro jazz 
  
Teatro Municipal de Bragança

OUT 3 [sexta] 
| Douro Jazz

Teatro Municipal de Bragança 



OUT 3 [sexta] 

Sala Luís de Camões

 |Pintura de ALBA SIMÕES

Organização. AMI ART Apoio. Câmara Municipal de Bragança 

Sala Miguel Cervantes

 |Pintura de PEDRO BARREIROS

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 18h00



OUT 4 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Caminhada Rural - Gimonde [Distância: 13 km |Duração: 2h30]
 [Concentração: no parque da Piscina Municipal, 09h00 | em Gimonde, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança Apoio. Junta Freguesia de Gimonde

OUT 9 [quinta] 
| Douro Jazz

Teatro Municipal de Bragança 

OUT 11 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Caminhada Rural - Serapicos [Distância: 13 km |Duração: 2h30]
 [Concentração: no parque da Piscina Municipal, 09h00 | em Serapicos, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. Junta Freguesia de Serapicos



OUT 11 [sábado] 
| Douro Jazz

Teatro Municipal de Bragança 

OUT 11 [sábado] 
 |Oficinas Científicas sobre A Biologia no Planeta Terra [das 11h00 às 12h30]

Famílias com crianças dos 05 aos 12 anos. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169



OUT 16 [quinta] 

 |60+CIênCIA – atividades para seniores, a partir dos 60 anos. [das 10h00 às 11h30] 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.]

OUT 18 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Caminhada Rural - Faílde [Distância: 13 km |Duração: 2h30]
 [Concentração: no parque da Piscina Municipal, 09h00 | em Faílde, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. União de Freguesias de Parada e Failde



OUT 18 [sábado]  

 |WORkShOp “COGuMElOS SIlvESTRES” 
 [Ponto de encontro: auditório da Casa da Seda. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169]

OUT 18 [sábado]  
 |PEDRO TUDELA | INSTALAÇÃO 

[de 18 de outubro de 2014 a 18 de janeiro de 2015] 

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 21h30

OUT 18 [sábado] 
 |Oficinas Científicas sobre Química Divertida [das 11h00 às 12h30]

Famílias com crianças dos 05 aos 12 anos. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169



OUT 18 [sábado] 
| CuCa roseTa

Teatro Municipal de Bragança 

OUT 24 [sexta] 
 |CAfé DE CIênCIA

 [Tertúlia informal sobre temas atuais de ciência e investigação.]
Casa da Seda, 21h30 [Entrada Gratuita]



OUT 24 [sexta]
| Teatro da Terra 

Teatro Municipal de Bragança 

OUT 25 [sábado]
| XVII Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade de Bragança 

Participação:
 Coral Brigantino
 Coro da Cruz Vermelha de Mirandela



 Grupo Coral de Oiã (Oliveira do Bairro)
 Coral Polifónica do Centro Cultural de Valladares (Vigo - Espanha)

Teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 17h30
Organização.Associação Coral Brigantino de N. Sra. das Graças e Câmara Municipal de Bragança

OUT 26 [domingo]

 |Casulo de CiênCia 

Casa da Seda-Centro Ciência Viva de Bragança, 15h00 [Entrada livre|crianças dos 3 aos 8 anos]



OUT 30 [quinta]
| vORTICE DAnDE: YOuR MAjESTIES

Teatro Municipal de Bragança 

OUT 26 [domingo]

 |CiClo de ConCerTos - espaços da polifonia 

Igreja de Castro de Avelãs
Organização. Direção Regional Cultura Norte Apoio. Câmara Municipal de Bragança



Livro do mês: “Diagnóstico da população imigrante em Portugal: desafios e potencialidades”  
Coordenação: Prof. Jorge Malheiros
Edição: Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural

Biblioteca Municipal de Bragança

Secção Infantil | 

Livro do mês: “365 Piadas Inéditas!” 
Textos de: Fabrice Lelarge
Tradução: Lénia Marques
Editor: Civilização Editora

A Secção Infantil é um espaço destinado a diversas actividades – 

leitura, pintura, desenho, visionamento de filmes...

Biblioteca Adriano Moreira  | 

Livro do mês: : Coisas maravilhosas e até agora nunca vistas: 

  Para uma iconografia dos Descobrimentos  
Autora: Marilia dos Santos Lopes
Editor: Quetzal Editores



Museu Ibérico da Máscara e do Traje
Carlos Ferreira é mirandês nascido em Sendim. Filho de artesãos, desde sempre teve obi ligado aos 
trabalhos em madeira. Para lá das suas responsabilidades laborais e empresariais, tem-se dedicado de 
forma totalmente apaixonada a esculpir máscaras. Depois do Ecomuseu do Barroso em Montalegre, esta 
é segunda exposição individual, onde apresenta meia centena das suas máscaras.

Artesão de máscaras: guardião vivo de máscaras e rituais.
Em Trás-os-Montes, os múltiplos rituais com máscara, perpetuam-se desde a aurora dos tempos: enraízam 
na velha sociedade agro-pastoril pré-romana, fazendo percurso que já atravessou três milénios, marcando 
a nossa cultura regional, tal um bafo diferenciador.
A “máscara ritual”, embora sacralizada pelo uso solene do rito, não é mais que a “máscara do artesão”: 
foi ele quem lhe decidiu o tipo de madeira, as formas, o tamanho, os acabamentos, as cores... por essa 
razão, o artesão afirma-se como verdadeiro demiurgo, aquele que detém o poder do saber original, a 
arte que transforma um pedaço de madeira, numa “máscara ritual”, sempre resplandecente. O artesão, 
e a sua arte imaterial, fonte viva de saber-fazer, são o grande sacerdote guardião da tradição dos ritos 
com máscara: se acabarem os primeiros, tudo o resto não andará longe do fim! E como toda a dialética 
sujeita ao tempo, a máscara, mesmo a ritual, vai evoluindo, sempre ao sabor da arte e engenho do 
artesão: sinto-me verdadeiramente feliz, por fazer parte dessa nobre cadeia supra milenar.

Visite o Museu Ibérico da Máscara e do Traje de terça a domingo das 09h00-13h00 I 15h00-18h00 e 
conheça o trabalho desenvolvido pelo artista Carlos Ferreira.
Para mais informações contacte-nos pelo telefone 273 381 008 
ou através do email: museu.iberico@cm-braganca.pt . Aguardamos pela sua visita!



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

GRAÇA MORAIS - A MAGIA DA CAÇA [PINTURA E DESENHO]

Comissariado: Jorge da Costa 
Produção: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

Como personagens de um drama antigo, presa e caçador consubstanciam num conjunto de trabalhos 
realizados por Graça Morais, entre 1978 e 1979, em Paris, uma inquietante análise reflexiva em torno 
da organização da sociedade tradicional transmontana. Ao conjunto de trabalhos, então apresentados 
no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, associam-se agora uma 
série de trabalhos inéditos, realizados em 2010.

[até 25 de janeiro de 2015]



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
PEDRO TUDELA | INSTALAÇÃO [de 18 de outubro de 2014 a 18 de janeiro de 2015]

Comissariado: Jorge da Costa 
Produção: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

Pedro Tudela (Viseu, 1962) trabalha, desde a década de 80, o registo da performance muitas vezes 
associado à criação de esculturas sonoras, sendo o som, como elemento abstrato, a principal matéria 
plástica do seu trabalho.
O seu percurso artístico tem vindo a desenrolar-se sobre exploração das múltiplas conexões entre 
o campo sonoro, o visual e a palavra, materializado numa multiplicidade de objetos.



Centro de Fotografia Georges Dussaud

Produção: Câmara Municipal de Bragança / Centro de Fotografia Georges Dussaud
Comissariado: Jorge da Costa

A mais recente visita do fotógrafo francês, Georges Dussaud, a Trás-os-Montes, em outubro e novembro 
de 2013, resultaria num novo trabalho fotográfico, desta vez centrado na apanha da castanha.
Georges Dussaud acompanhou no terreno, em diversas aldeias do concelho de Bragança, o trabalho a que, 
por esta altura, se dedicam centenas de homens e mulheres e que é hoje a fonte de maior rendimento 
de muitas famílias transmontanas.

A APANHA DA CASTANHA  | FOTOGRAFIA DE GEORGES DUSSAUD



O Professor Doutor Adriano Moreira doou ao 
Município de Bragança o seu acervo bibliográfi-
co (cerca de 10 mil títulos), as suas Condecora-
ções, Diplomas e Atribuições Honoríficas, Tra-
jes Académicos e diversos objectos pessoais. 
Esta doação foi acolhida em espaço autónomo, 
Biblioteca Adriano Moreira, inaugurada a 17 de 
Julho de 2009, no Centro Cultural de Bragança, 
ao lado da Biblioteca Municipal. 
Trata-se de um equipamento cultural para 
consulta e leitura dos cidadãos em geral e, de 
forma muito particular, aos investigadores do 
Ensino Superior. 
O Professor Adriano Moreira junta o seu percurso 
de vida ao de outros ilustres Bragançanos que, ao longo de séculos, contribuíram para que a História 
de Bragança, solidamente construída, marque, de forma significativa, a História de Portugal.

Biblioteca Adriano Moreira



setembro e outubro de 2014 | Horário:

Segunda-feira a sexta-feira: 09h00 – 12h30 |  14h00 – 17h30 | | 14h00 – 17h30

Rua Trindade Coelho, n.º 32 | 5300-061 Bragança

Fundação “Os Nossos Livros”

Exposição Bibliográfica | “LIVROS DE CAÇA E DE MONTARIA”

Foram selecionados na Biblioteca de Águedo de Oliveira algumas dezenas de livros com o tema da 
Caça, alguns dos quais verdadeiras raridades bibliográficas, como por exemplo, os livros da autoria 
de D. José Gutierres de la Veja, quatro exemplares editados em Madrid, entre 1877 e 1882. Incluin-
do também quinze números de Caça, Revista Ilustrada do Sport Peninsular e da Vida dos Campos, 
fundada por José Paulo Cancella e Henrique Anachoreta em 1899 e editados regularmente desde 
1900 até ao 1913, esta mostra permite cohecer e avaliar um percurso significativo desta temáti-
ca, colocando-nos a sua leitura perante algumas realidades económicas dos inícios do sec. XX e 
mostrando-nos retratos sociais da época merecedores de uma reflexao.



Horário: [Terça a Sexta - 10h00 | 18h00] [Sábado, Domingo, Feriados - 11h00 | 19h00]
[Encerra às Segundas]
Para mais informações contacte-nos: 

E-mail: info@braganca.cienciaviva.pt |Telefone: 273 313 169/273 382 207 (Casa da Seda) | Fax: 21 351 66 03

Centro Ciência Viva de Bragança

fesTas de aniVersário | Todo o ano: sáBados, doMingos e feriados
As festas de aniversário do CCV estão cada vez mais divertidas, cientificamente mais atrativas e à 
sua espera! Com a experiência de mais de 120 festas de aniversário realizadas, sugerimos que faça a 
festa do seu (sua) filho (a) nas nossas instalações e não se preocupe com nada, nós tratamos de tudo, 
desde os convites, ao Bolo de aniversário, desde a parte lúdica às experiências! Consulte www.bra-
ganca.cienciaviva.pt e saiba tudo sobre as Festas de Aniversário, didáticas, educativas e com Ciência!

28 de setembro, 12 e 26 de outubro - Clube Teen Ciência. 

Clube de Ciência para pré-adolescentes dos 10 aos 14 anos, com atividades de educação ambiental, 
experiências relacionadas com conteúdos escolares, entre outros eventos a definir neste primeiro 
encontro. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169



No segundo e quarto sábado do 
mês de setembro a Praça da Sé 
continua a receber a iniciativa 
“Banca na Praça”, com a presença 
de 10 bancas onde estarão à venda 
os mais variados produtos.

Para mais informações sobre como 
participar nesta iniciativa contate 
a Divisão de Promoção Económi-
ca e Desenvolvimento Social da 
Câmara Municipal pelo telefone 
273 300 852 ou através do correio 
eletrónico: dpeds@cm-braganca.pt

setembro



O festival Super Gastronómico “Carne na Praça” decorre na 
Praça Camões de 12 a 21 de setembro com o objetivo de 
promover as carnes transmontanas – cabrito de montesinho, 
cordeiro bragançano, porco bísaro e vitela mirandesa.

Aos sabores carnívoros alia-se a cerveja, das Super Bock de sem-
pre à nova coleção de cervejas artesanais Super Bock Seleção 
1927, elaboradas a pensar na harmonização com gastronomia.

Consulte o programa no sítio www.supergastronomicos.com

festival Super Gastronómico “Carne na Praça”





SET 21 [domingo]
GDB x Cerveira [Campeonato Nacional De Seniores A, Estádio Municipal, 15h00]

Desporto em agenda

OUT 05 [domingo]
CAB x FCP [Campeonato Distrital Sub 13, Pavilhão Municipal, 15h00]

OUT 12 [domingo]
GDB x Vieira [Campeonato Distrital Sub 13, Pavilhão Municipal, 15h00]

OUT 18 [sábado]
CAB x GDC Fânzeres [Campeonato Distrital Sub 17, Pavilhão Municipal, 15h00]

OUT 19 [domingo]
CAB x CP Sobreira [Campeonato Distrital Sub 13, Pavilhão Municipal, 15h00]

OUT 26 [domingo]
CAB x AD Valongo [Campeonato Distrital Pré - competição – Escolares, Pavilhão Municipal, 15h00]


