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02 EVENTOS

01 AGOSTO SÁBADO

Spam

parede Sem Fachada

02 AGOSTO DOMINGO

almor SantoS – FadiSta 
tranSmontano

Banda Jota

03 AGOSTO SEGUNDA

cuBe

Wild land

04 AGOSTO TERÇA

pedra d’ara
Johnny’S Grace

05 AGOSTO QUARTA

DeaLuma
eDu Latino 

O VERÃO
 NA PRAÇA

2015
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06 AGOSTO QUINTA

escoLa Pé De Dança
sKa

07 AGOSTO SEXTA

Bloom

dice n`Vice

08 AGOSTO SÁBADO

FloW-Bro & Jay FiVe

ritmo latino

09 AGOSTO DOMINGO

incomum

10 AGOSTO SEGUNDA

nota azul

Fire loVe

11 AGOSTO TERÇA

anomalia

amiGoS da Sexta

12 AGOSTO QUARTA

orqueStra FerVença

praça camões 
a partir das 21h30
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WATER SLIDE FESTIVAL01  E 02 AGOSTO 
sÁBado e doMingo SLIDE COM 500 METROS DE PURA 

DIVERSÃO, MEGA AULAS DE 
ZUMBA, SUNSET PARTY, EFEITOS 
ESPECIAIS, hIDROBEACh E KIDS 
ZONES. 

9h30 às 12h30 
e das 14h30 às 19h30 

av. das Forças armadas

04 AGOSTO terça
VISITA/JOGO 

Centro de arte 
Contemporânea graça Morais

10h30 

FESTA DA 
JUVENTUDE 

2015

Bragança
  JoVeM  

05 AGOSTO Quarta
09h30 

Praça da sé

14h00 - 17h30
Piscinas do Clube 

académico de Bragança

STREET BASKET  E STREET 
VOLEIBOL 
JOGOS AQUÁTICOS 

06 AGOSTO Quinta
09h30

Concentração: Piscinas 
Municipais de Bragança

14h00 - 17h30

Piscinas do Clube 
académico de Bragança

14h00 - 20h00

PEDDY PAPER “BRAGANÇA 
CONQUISTA”

JOGOS AQUÁTICOS 
TORNEIO JUVENIL DE 
FUTVOLEI DE PRAIA
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07 AGOSTO seXta

10h00
Centro Ciência Viva

WORKSHOP “ENERGIA 
DIVERTIDA” 

11h00
Pavilhão iPdJ

WORKSHOP “VELAS 
COM ÓLEO USADO”

Piscinas do Clube 
académico de Bragança

14h00-20h00 TORNEIO JUVENIL DE 
FUTVOLEI DE PRAIA

Praça Cavaleiro de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DE 
KYOKUSHIN-KAN KARATE

18h00

08 AGOSTO sÁBado

Praça da sé
10h00 - 14h00

14h00 - 20h00

BANCA NA PRAÇA JOVEM

POOL PARTY, COM CONCERTO 
DE SANDRO LOPEZ, DJ´S LOCAIS, 
ANIMADORES, AULAS DE ZUMBA 
E DE HIP-HOP

09 AGOSTO doMingo

Concentração: 
av. sá Carneiro

17h00 COLOR RUN “BRAGANÇA 
CRIATIVA”. ENTRADA LIVRE

Piscinas do Clube 
académico de Bragança
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10 AGOSTO segunda

Concentração:
Piscinas Municipais

09h30

Piscinas do Clube
académico de Bragança

09h30 - 20h00

PASSEIO CITADINO DE BTT

TORNEIO JUVENIL DE 
VOLEIBOL DE PRAIA

11 AGOSTO terça

Margem do Polis-Centro 
Ciência Viva

09h30 - 12h30

14h00 - 20h00
Piscinas do Clube 

académico de Bragança

ATIVIDADES RADICAIS 
(SLIDE)

ATIVIDADES RADICAIS 
(PERCURSO DE PONTES, TIRO 
AO ALVO, BOLAS)
TORNEIO JUVENIL DE 
VOLEIBOL DE PRAIA

09h00 RECEÇÃO

12 AGOSTO Quarta CONFERÊNCIA 
“SOMOS BRAGANÇA, 
SOMOS SUCESSO ” 
tem como objetivo conectar 
as pessoas às ideias, partilhar 
experiências e inspirar os mais 
jovens através de um diálogo 
aberto e autêntico.

sala de Formação do 
Município de Bragança – 
edifício do Balcão Único

09h15 SESSÃO DE ABERTURA 

09h30 MESA REDONDA “CRIATIVIDADE E VOLUNTARIADO”, 
LUIO ONASSIS (artista plástico).

ANTÓNIO SÁ (fotógrafo profissional).

JOÃO GONÇALVES  (Trabalhou durante 4 meses no Nepal, na 
Maya Universe Academy, uma organização não governamental 
que se dedica à alfabetização das crianças das zonas rurais do 
país, quando ocorreu o sismo). (A confirmar)

PAULO FERRO (Presidente da Comissão Coordenadora Nacional da 
Juvebombeiro).



07EVENTOS

10h30 DEBATE

11h00 MESA REDONDA “ EMPREENDEDORISMO”
VICE-PRESIDENTE DA ANJE (Associação Nacional de Jovens 
Empresários).

PEDRO XAVIER (CEO da PLS CONSULTANTS, sedeada em 
Londres. Em junho de 2015 recebeu o Prémio Diploma de Mérito 
Empreendedorismo na Diáspora 2015). 

NUNO RODRIGUES (empresário agrícola).

LUÍS RIBEIRO (empresário no setor da cunicultura).

ANTÓNIO RAMIÃO (jovem apicultor). 

EURICO CASTRO (Empresário que une a sua paixão pela 
gastronomia à inovação. Considera a sua profissão, pura 
poesia, de sabores e criatividade, e olha para a gastronomia 
como alimento do corpo e da alma).

12h30 DEBATE
15h00 MESA REDONDA “ BRAGANÇA INOVA”
VÍTOR PEREIRA (CEO da empresa Conteúdo Chave, foi distinguido 
com o prémio Personalidade Smart Cities Live 2015, no âmbito da 
Green Business Week, uma iniciativa da Fundação AIP).  

JOANA GONÇALVES (arquiteta e investigadora, foi distinguida, 
em 2014, com o Prémio Ibérico de Investigação da Arquitectura 
Tradicional, pela Ordem dos Arquitetos).

TÂNIA AFONSO (médica da ULSNE distinguida pela Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna, com o primeiro prémio, na 
categoria de melhor poster).

16h30 DEBATE
17h00 ENCERRAMENTO
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entRaDa GRatuita no museu iBéRico Da mÁscaRa e Do tRaJe, no centRo 
De aRte contemPoRÂnea GRaças moRais, no centRo ciÊncia ViVa De 
BRaGança e nas Piscinas municiPais De BRaGança, PaRa JoVens entRe os 
12 e os 35 anos.

tRansPoRtes PÚBLicos municiPais (stuB) a custo ZeRo, PaRa JoVens entRe 
os 12 e os 35 anos

organização: município de Bragança
apoio: instituto português do desporto e Juventude; união das Freguesias 
de Sé, Santa maria e meixedo; unidade local de Saúde do nordeste; polícia 
de Segurança pública; associação humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Bragança; clube académico de Bragança; estrelas Brigantinas; 
associação Kyokushin-Kan Karate; azimute; centro ciência Viva de 
Bragança.

toDos os Dias conceRtos musicais na PRaça camÕes a PaRtiR Das 21h30

21h30
ORQUESTRA FERVENÇA, 
DIREÇÃO DO COMPOSITOR TIM STEINER
PROJETO DE DINAMIZAÇÃO ARTÍSTICA NA ÁREA DA MÚSICA, 
FORMADA PELA COMUNIDADE BRIGANTINA.

Praça Camões

12 AGOSTO Quarta
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14h00 - Abertura das inscrições.
20h00 - Sardinhada.
22h30- Show de “KARATÉ KEMPO 
ChINÊS”.
23h00 - Show de Stunt Riding com SARAh 
LEZITO, RICARDO DOMINGOS (Arrepiado) 
e em Moto 4 SÉRGIO MONTEIRO.
01h00 - Espetáculo Musical com o 
Grupo“ThE BENTLEY”.

07 AGOSTO seXta

PROGRAMA

XXV CONCENTRAÇÃO DE 
MOTOS DE BRAGANÇA

08 AGOSTO sÁBado
10h00 - Inscrições.
14h00 - VIII Prova de arranques 
de motorizadas
17h00 - Aquecimento da pista, treinos 
de stunt riding, com SARAh LEZITO, 
RICARDO DOMINGOS (Arrepiado) e 
SÉRGIO MONTEIRO.
22h00- Passeio noturno.
22h30 - Show de “KARATÉ KEMPO 
ChINÊS”.
23h00 - Show de Stunt Riding com 
SARAh LEZITO, RICARDO DOMINGOS 
(Arrepiado) e em Moto 4 SÉRGIO 
MONTEIRO.
01h00 - Espetáculo Musical com o Grupo 
“MINNE MANN BLUES BAND”.

09 AGOSTO doMingo
12h30 - Almoço.
14h30 - Entrega de prémios.

Local: av. d. sancho i

organização:
Motocruzeiro e Município de Bragança
apoio: 
Policia de segurança Publica e Bombeiros 
Voluntários de Bragança

FESTAS 2015
de Bragança
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“ Primeira Carta de Feira a Bragança (1272)”

O posicionamento fronteiriço de Bragança constituiu um 
elemento preponderante no curso da sua história e no 
fluir dos acontecimentos que se perdem em tempos de 
reconquista, quando os homens manejavam espadas e 
na liça se olhavam olhos nos olhos. A história medieval 
de Bragança é a história da tentativa de instituição de 
um centro regional dominante na mais periférica zona do 
reino. É o que transparece da análise da Carta de Feira 
outorgada à cidade de Bragança por D. Afonso III em 1272.

A atribuição da Carta de Feira a Bragança reforça 
a necessidade de afirmação económica da cidade 
ordenando a realização de uma feira anualmente ao longo 
de 15 dias, oferecendo proteção jurídica e física a quem 
vendia e a quem comprava durante o período da feira.
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MoMentos de reCriação HistóriCa

14 AGOSTO SEXTA
àS 21h00 

anúncio da carta de Feira

Em 1272, o rei D. Afonso III outorga Carta de Feira a 
Bragança, determinando que a mesma se realizasse 
anualmente, ao longo de 15 dias durante o mês de julho, 
oferecendo proteção jurídica e física a quem vendia e a 
quem comprava durante o período da feira e também 
nos oito dias anteriores e após a mesma. Mensageiros 
anunciavam, através da leitura das Cartas de Feira, 
por todo o território, os dias, as regras e o sítio de sua 
realização.

local: escadaria da domus municipalis

15 AGOSTO SÁBADO
àS 21h30 

reForço da SeGurança

Apesar das leis rigorosas impostas pelo rei, se não 
houvesse um aumento da segurança, corria-se o risco de 
saques aos mercadores e clientes que se deslocavam às 
feiras, com seus produtos e dinheiro. Durante os quinze 
dias de duração da feira e nos oito dias anteriores e 
posteriores, era necessário reforçar a fiscalização, e 
garantir que as regras impostas por D. Afonso III fossem 
cumpridas.

local: escadaria da domus municipalis
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16 AGOSTO DOMINGO
àS 21h30 

Mercadores e fregueses dirigem-se a Bragança para a 
Feira outorgada por D. Afonso III. Diferente de um mercado, 
onde estavam presentes apenas mercadores locais, as 
feiras atraíam muitas gentes de terras longínquas. As leis 
eram diferentes e a ansiedade entre os moradores era 
grande devido à expectativa de conhecer novos produtos, 
a possibilidades de novos negócios e o conhecimento das 
boas novas trazidas pelos forasteiros.

Saída do cortejo da praça da Sé às 21h00. cerimónia de 
boas vindas na porta da Vila

cheGada doS mercadoreS

17 AGOSTO SEGUNDA
àS 21h30 

FeStim

Nem só de vendas viviam as feiras medievais, era preciso 
alimentar e animar os moradores e habitantes. Para 
isso, diversas companhias de teatro e música também 
deslocavam-se para os locais de realização das feiras, 
onde se promovia a festa e integração entre habitantes 
e visitantes.

local: escadaria da domus municipalis
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Áreas teMÁtiCas
(funcionamento permanente durante todo o horário do evento)

I. POSTO DE CONTROLO

“ Alto! Quem vem lá? Dentro destas muralhas não 
queremos bandidos ou aldrabões…”

Em dias de maior agitação, como nos dias de feira, a 
manutenção da ordem e o zelo pela segurança de todos era de 
responsabilidade militar.

Neste local, um conjunto de soldados monta o seu posto de 
controlo, onde inspecionam e revistam aqueles que desejam 
entrar no Castelo.

II. RUAS DOS LARÁPIOS

Foragidos das autoridades e escondidos por entre as sombras 
vão vivendo os que sobrevivem do mal. À espera que este ou 
aquele mais desatento traga os bolsos cheios, usam as mulheres 
mais roliças para aliciar os homens para aqueles caminhos tão 
tenebrosos.

Neste espaço de recriação do quotidiano das classes sociais 
mais desfavorecidas o visitante irá deparar-se com várias 
personagens e ações inesperadas.
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III. LARGO ESCURO

Os mal-afortunados, doentes e excomungados foram-se 
juntando, longe das principais ruas do burgo. Expulsos e 
renegados pela maioria da população, aqui apenas sobrevivem 
até um male maior os atormentar. Entre velhos, doentes, loucos e 
criminosos o visitante terá contacto com a realidade mais pobre 
do quotidiano medieval.

IV. ENCRUZILhADA

Local destinado a cartomantes, videntes e outras vertentes do 
mundo místico. Naquela interseção de vários caminhos, foram-
se fixando alguns dos mais misteriosos mercadores com ligações 
ao oculto e misticismo. O aroma no ar é diferente e o ambiente 
calmo e misterioso.
Na encruzilhada, o visitante poderá encontrar algumas rezas e 
mezinhas contra a inveja dos seus inimigos, leituras de mãos e 
outras coisas para além da compreensão habitual.

V. PRAÇA DE OFÍCIOS

A produção dos mais diversos tipos de objetos era apenas 
possível graças à arte e aos engenhos utilizados pelos mais 
habilidosos artesãos. Nesta praça serão visíveis, entre outras, as 
artes de trabalhar a madeira, o ferro ou a cera.

Por aqui também se instala o falcoeiro, e suas aves bem treinadas 
para ajudar a nobreza na caça.

Este é um espaço interativo, onde o público (através de inscrição) 
poderá ter contacto com algumas das atividades, participando 
em workshops.
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VI. ÁREA MILITAR

Por aqui se encontram e vão treinando aqueles sobre o qual cai a 
responsabilidade de manter a ordem no território. Os tempos que 
correm são de paz e acalmia, mas a qualquer momento podem 
mudar… e como tal as técnicas de combate e as táticas militares 
são constantemente trabalhadas, até porque os sarracenos não 
estão assim tão distantes.

O armeiro e o ferreiro também se encontram por ali. São eles 
os responsáveis por equipar os soldados e reparar as armas já 
danificadas.

O visitante (através de inscrição) poderá experimentar algumas 

das técnicas de combate, bem como a utilização da forja para a 
construção de um pequeno souvenir.

VII. JOGOS E BRINCADEIRAS

Debaixo da sombra daquelas densas árvores os mais pequenos 
podem encontrar uma série de desafios à sua inteligência, 
força e destreza. Os petizes podem desfrutar e divertir-se com 
um conjunto de jogos e brincadeiras de outros tempos, que se 
adaptam desde o mais forte dos cavaleiros à mais bela das 
princesas.
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VIII. FEIRA

Local destinado ao comércio. Neste espaço vão-se posicionando 
os mais diversos mercadores. Alguns vêm de terras longínquas 
e trazem produtos nunca antes vistos, outros de mais perto, 
procuram chamar a atenção do freguês com os seus ditos e 
pregões. A venda de produtos das mais diversas estirpes, formas 
e cores será uma constante, transformando este espaço num 
ambiente de comércio, algazarra e muita agitação.

IX. PRAÇA DE SUSTENTO

Com tanta azáfama mercantil, é necessário encontrar momentos 
para comer, beber e confraternizar, e na praça de sustento 
a população reúne-se à volta dos jarros de vinho e das mais 
diversas iguarias. Nesta área dedicada à degustação de sabores, 
restauração e merendas há fumo, mas o cheiro é inconfundível: 
as melhores carnes e alguns peixes já se encontram nas brasas 
deixando com água na boca, o nobre e o pedinte.

ANIMAÇÃO PERMANENTE

Música // Teatro // Espetáculos para crianças // Oficinas 
Pedagógicas
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11 AGOSTO TERÇA
Festa de Santa Clara (lectio divina)

12 AGOSTO QUARTA

A Anunciação do Senhor

13 AGOSTO QUINTA

A Visitação de Maria à sua prima 
Santa Isabel

14 AGOSTO SEXTA

Maria, Mãe de Deus

15 AGOSTO SÁBADO

Maria, porta do céu - Solenidade 
da Senhora da Assunção, (vigília 
mariana com a bênção das flores)

16 AGOSTO DOMINGO

Maria na apresentação do Senhor 
no templo

17 AGOSTO SEGUNDA

Maria nas bodas de Caná

maria, a Senhora que 
eScuta e medita a palaVra

DE 11 A 22 DE AGOSTO
euCaristia Às 9H30 (segunda a sÁBado)
e 10H00 (doMingo) 
oração da noVena Às 21H00

PROGRAMA RELIGIOSO
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18 AGOSTO TERÇA
Maria, discípula de Cristo

19 AGOSTO QUARTA

Maria, mãe e medianeira das 
graças

20 AGOSTO QUINTA

Maria, mãe da reconciliação

21 AGOSTO SEXTA

Maria, rainha do universo  
Procissão das velas e consagração 
das famílias à Senhora das Graças

22 AGOSTO SÁBADO
11h00 -  missa na igreja  da Senhora 
das Graças
17h00 - missa na catedral
18h00 - procissão da Catedral para 
a Igreja da Senhora das Graças com 
andores das paróquias do concelho 
de Bragança.

organização:
Município de Bragança e Fábrica da igreja de n. sr.ª das graças
apoio: Freguesia e uniões das Freguesias, Comissões Fabriqueiras, Bombeiros 
Voluntários, Forças de segurança e associações Culturais e desportivas
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1 E 2 AGOSTO SÁBADO E DOMINGO
Torneio de tiro aos pratos 
Local: Campo do Clube de Caça e Pesca de Bragança, 
Organização: Clube de Caça e Pesca de Bragança
Apoio: Município de Bragança.

1  AGOSTO SÁBADO
GDB X Guimarães B
Estádio Municipal às 18h00

8  AGOSTO SÁBADO
GDB X Sobrado
Inauguração das obras de 
requalificação da bancada central
Estádio Municipal, 17h30

12  AGOSTO QUARTA
GDB X Vilaralvo- Zamora
Estádio Municipal às 18h00

14, 15 e 16 DE AGOSTO
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO
RURALCON - Encontro Nacional de 
Jogos de Tabuleiro
10h00 às 20h00 - ENTRADA LIVRE
Centro Cultural Municipal Adriano Moreira

15 E 16  AGOSTO SÁBADO E DOMINGO
Voleibol de praia 
14h00 às 20h00
Local: Piscinas do Clube Académico de 
Bragança
Organização: Clube Académico de Bragança
Apoio: Município de Bragança/União das 
Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo
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Quadrangular FCMDA
9h30 e 10h30
Campo do CEE
Organização: Futebol Clube da Mãe d´àgua
Apoio: Município de Bragança

15 AGOSTO SÁBADO

STREET BASKET - 3º Torneio 3X3 da cidade 
de Bragança
10h00 e 15h00
Local: Praça da Sé
Organização: Associação Desportiva e Recreativa 
Estrelas Brigantinas
Apoio: Município de Bragança

15 AGOSTO SÁBADO
GDB X Mirandela
Estádio Municipal às 17h00

16 DE AGOSTO DOMINGO
IV BTT Medieval (Passeio e Prova com 
orientação por GPS)
Museu do Abade de Baçal (Jardins) às 09h00
Organização: Associação Teamgiant  Bragança
Apoio: Município de Bragança, Museu do Abade de 
Baçal, União das Freguesias da Sé, Santa Maria e 
Meixedo, Junta de Freguesia de Gondesende, União das 
Freguesias de Rebordainhos e Pombares, Agrupamento 
de Escolas Miguel Torga 

Aniversário dos Pioneiros (22 anos)
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira
Jogos entre velhas glórias.
1ª Jogo: 10h30  // 2º Jogo: 11h30
Almoço na Academia Pioneiros: 13:00h
3ºJogo: 15h30 // 4ºJogo: 16h30
Organização: Pioneiros Futsal Clube de Bragança
Apoio: Município de Bragança

19 DE AGOSTO QUARTA
Jogo de Futebol: Autarquia X Comunicação 
Social
Campo do CEE  às 18h00
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I TORNEIRO INTERFREGUESIAS DE FUTSAL 
DO CONCELHO DE BRAGANÇA

+ DESPORTO
+ CONVÍVIO

MELHOR CIDADANIA
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QUARTOS DE FINAL

MEIAS FINAIS

3º E 4º LUGAR

FINAL
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GRAÇA MORAIS
RITOS E MITOS
QUARENTA ANOS DE CARREIRA ARTÍSTICA 

Comissariado: Jorge da Costa 
Município de Bragança / Centro de Arte Contemporânea Graça Morais 

Transfigurado ou metamorfoseado através 
da distorção e da sobreposição de linhas 
e formas, cada obra é metáfora pictórica 
não só do encontro com o Trás-os-Montes 
de Graça Morais, mas da interpretação e 
da inquietante reflexão que, a partir deste 
território, a artista faz do mundo.
A escala cronológica da exposição que ago-
ra se apresenta é ampla, permitindo, de al-
gum modo, o reencontro com uma grande 
variação de temas e estilísticas já tratados 
por Graça Morais nos últimos 40 anos. 

[7 de fevereiro a 30 de agosto de 2015]

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS

às 16h00

de ana Miranda

apresentação do livro:

“FeLiCidade dos PeiXes”

[23 de agosto de 2015]
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Joana Vasconcelos, Alexandre Farto João Louro, Francisco Tropa, Rui 
Toscano, Mauro Cerqueira, José Pedro Croft, Rui Chafes, Nuno Cera, 
João Leonardo, Pedro Calapez, Fernanda Fragateiro e Filipa César são 
alguns dos 30 artistas representados nesta exposição realizada a partir 
de uma seleção de obras da Coleção António Cachola.
Constituída por obras de artistas portugueses de várias gerações, a co-
leção não deixa de ser paradigmática, pela diversidade de suportes e 
técnicas nela representados, da transformação e da multiplicidade das 
práticas artísticas contemporâneas que, desde a década de 1980, se 
vêm destacando na produção artística nacional.

OBRAS DA COLEÇÃO ANTÓNIO CACHOLA

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS

ExPOSIÇãO TEMPORáRIA

FOTOGRAFIA, PINTURA, ESCULTURA,VIDEO, DESENHO E INSTALAÇÃO

Comissariado: Jorge da Costa 
Município de Bragança / Centro de Arte Contemporânea Graça Morais 
Município de Elvas / Museu de Arte Contemporânea de Elvas

[9 de maio a 6 de setembro de 2015]
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Comissariado: Jorge da Costa 
Município de Bragança / Centro de Arte Contemporânea Graça Morais 
Município de Elvas / Museu de Arte Contemporânea de Elvas

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL ADRIANO MOREIRA

TRANSFRONTEIRIÇA - MESETA IBÉRICA
ANTÓNIO SÁ [ de 27 de maio a 08 de agosto de 2015 ]

Organização: Município de Bragança
Produção: Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ZASNET

SALA MIGUEL CERVANTES

 2ª GLOBAL PRINT 2015

[ de 25 de julho a 30 de setembro de 2015 ]

SALA LUÍS DE CAMÕES

Evento organizado pelo Núcleo de 
Gravura de Alijó, a par da  Bienal do 
Douro, com as obras expostas no Museu 
do Côa, Espaço Miguel Torga em
Sabrosa, Biblioteca e Piscinas 
Municipais de Alijó, Centro Cultural 
Municipal Adriano Moreira em Bragança 
e Museu do Pão e do Vinho em Favaios.
Diretor e Curador da Global Print e da Bienal 
do Douro: Nuno Canelas

440 aRtistas – 440 oBRas – 64 PaÍses
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PORTUGAL 

Do nomadismo que vem caraterizando, desde finais da década de 1970, 
o trabalho de Georges Dussaud como fotógrafo do mundo, sobressai 
aquele que vem realizando, de um modo muito especial, sobre Trás-os-
Montes. 
Mas a sua vasta obra estende-se ainda a outras regiões do país. A pre-
sente exposição propõe, por isso, a partir da coleção do CFGD, uma via-
gem por Portugal, nomeadamente ao espaço rural do Minho e do Alen-
tejo, à paisagem marítima da Apúlia ou ainda a cidades como Porto e 
Lisboa. 

CENTRO DE FOTOGRAFIA GEORGES DUSSAUD

[26 de junho a 30 de outubro de 2015]

Comissariado: Jorge da Costa
Município de Bragança/Centro de Fotografia Georges Dussaud 

FOTOGRAFIA

GEORGES DUSSAUD
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01 JULHO A 30 DE AGOSTO

MÁSCARAS DOS RITUAIS 
DE INVERNO DO NORDESTE 
TRANSMONTANO
ÓSCAR BARROS 

Óscar Barros nasceu na cidade de Bragança, 
em 1951.
Como qualquer jovem da terra, conviveu na 
sua infância, com as correrias dos mascarados 
vestidos de Morte de Diabo e de Censura por 
alturas do carnaval, mais concretamente na 
Quarta Feira de Cinzas.
Óscar Barros, tem também raízes na aldeia 
de Varge, terra de sua Mãe, onde se celebra 
a Festa dos Rapazes, outro dos Rituais de 
Inverno comemorado a 25 e 26 de Dezembro. 
Ao longo de vários anos foi formando 
ideias sobre os mascarados destes Rituais 
Transmontanos e, estando ligado ao ensino 
das artes e tecnologias como professor de 
ET e EVT, começou ele próprio a construir as 
máscaras que relembrava de infância para 
ocupar os seus tempos livres e contribuir para 
a revitalização destes eventos da sua região.
Produz as suas máscaras em chapa zincada, 
latão e couro e as cores que utiliza na sua 
decoração são fundamentalmente em tons 
de vermelho e preto. Dá ainda uns retoques 
com outras cores sem contudo se afastar da 
tradição.

Terça-feira a domingo 10:00h – 17:00h
MUSEU IBÉRICO DA MáSCARA E DO TRAJE
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

ATIVIDADES REGULARES PARA 
GRUPOS:

Visitas guiadas à Biblioteca
Oficinas de leitura e animação:

“Um mês… uma história” 
“ler não tem idade”
sujeito a inscrição para: 
biblioteca@cm-braganca.pt ou 273 300 854

Sujeito a inscrição para:
biblioteca@cm-braganca.pt ou 273 300 856 
(secção Infantil BMB)

8 DE AGOSTO 
das 10h30 às 12h00
Público-alvo: 
crianças dos 3 aos 10 anos de idade
ENTRADA LIVRE

SÁBADOS DE ENCANTAR:

AGOSTO 2015 

Horas do Conto 
MuLtiLingues
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BIBLIOTECA ADRIANO MOREIRA

História do Direito Português 
(Sécs. xII – xVI) 

Marcello Caetano
Lisboa/ São Paulo: Editorial Verbo, 2000

SECÇÃO ADULTOS: 

Por Longos Dias, Longos Anos, fui 
Silêncio – uma breve antologia de 
Autoras Transmontanas 
Hercília Agarez e Isabel Alves, organização
Lisboa: Âncora Editora, 2015

SECÇÃO INFANTIL: 

Jogos para o Verão – 100 jogos
para todas as idades 
Lisboa: Âncora Editora, 2003

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
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O que é o OP?
É um importante processo de participação dos cidadãos 
na tomada de decisão sobre os investimentos públicos 
municipais, que visa o envolvimento de todos os cidadãos 
na definição da governação local, fomentando a promoção 
de uma cidadania mais ativa,  responsável, dinâmica e 
participativa.

Quem pode participar?
Residentes , Estudantes ou Trabalhadores no Concelho de 
Bragança.

A quem se dirige o OP Jovem?
Cidadãos com idades entre os 16 e os 35 anos.

E o OP Geral?
Cidadãos com idade igual ou superior a 36 anos.
Qual é o montante disponível?
40.000€ para o OP Jovem e 200.000€ para o OP Geral.

Como participar?
As propostas são apresentadas através do Portal http//
participar.cm-braganca.pt, sendo necessário que, cada 
cidadão, efetue o registo e o mesmo seja validado. Não 
são consideradas as propostas entregues por outras vias, 
nomeadamente por correio eletrónico ou em suporte 
de papel. Em caso de dificuldade, poderá contactar o 
Município de Bragança, através do email participar@cm-
braganca.pt.

Que datas devo ter em atenção?
1 de julho | início das inscrições
1 de julho a 16 de agosto | apresentação de propostas
15 de setembro | divulgação da lista final de projetos
15 a 30 de setembro | votação dos projetos



Forte São João de Deus
5300-263 Bragança
+351 273 304 200
www.cm-bragança.pt

Projeto de dinamização artística na área da música, 
assume-se como um projeto de construção social e 
cultural, que procura criar pontes entre diferentes 
entidades e agentes.

Propõe-se criar uma enorme orquestra, formada por 
várias comunidades locais, musicais e outras, capaz 
de apresentar uma performance única e irrepetível, 
de envolvimento, que partindo de um trabalho de 
composição e ensaio, desenvolvido pelo compositor 
Tim Steiner em colaboração com estas comunidades 
da cidade, apresenta música criada especificamente 
para a cidade de Bragança.

ORQUESTRA FERVENÇA

www.facebook.com/municipiobraganca


