
set 8 [domingo]
 |XXXVI Percurso pedestre “Enzonas” Romarias N. Srª da Serra, 2013 

[Campo Redondo/ Alto da Ferradosa / Alto da Cruzes, Senhora da Serra - Bragança 
Distancia: 16.7 km |Tipo de Percurso Linear | Dificuldade: Média]

Organização. Enzonas – Associação de Caminheiros de Bragança  Apoio. Câmara Municipal de Bragança

set 6 [sexta]
 |Inauguração das exposições: 

-  Breve História do Parlamentarismo Português - Exposição Itinerante do Museu da Assembleia 
da República [Sala Luís de Camões]
- Ruja Ruja, Quem Quiser Que Fuja! de Cristina Magalhães [Sala Miguel de Cervantes] 
Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 15h00



set 14 [sábado]

 |Os sOfás

  
teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 21h30 [Preço 5,00 € | m/12 anos]

set 14 [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 e Junta Freg. de Alfaião



set 15 [domingo]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Passeio de Btt Citadino - semana da Mobilidade 
 [Concentração: Teatro Municipal de Bragança às 9h00 | Duração: 2h30 | Distância: 25 km]

Organização. Câmara Municipal de Bragança

set 15 [domingo]

 |XXXVII Percurso pedestre “Enzonas” Peregrinação a santa Rita de Cássia, 2013

 [Campo Redondo/ Donai/ Terroso, santuário Santa Rita/ Moinho, Terroso Bragança 
Distancia: 17km | Tipo de Percurso Linear | Dificuldade: Média/Baixa]

Organização. Enzonas – Associação de Caminheiros de Bragança  Apoio. Câmara Municipal de Bragança



set 20 [sexta]
 |Café de CiênCia

 [Tertúlia informal com uma apresentação do investigador e professor Augusto Manuel Correia em torno do tema 
“Agricultura e desenvolvimento na África Tropical”. O debate será moderado pelos Professores João Sobrinho 
Teixeira e Orlando Rodrigues, presidente e vice-presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Para além das 
questões técnicas, científicas, demográficas e sociais relacionadas com o futuro da agricultura nesta região de 
África, o professor Augusto Manuel Correia partilhará a sua vasta experiência de vida nos PALOPS, enquanto 
investigador.] 

Casa da seda, 21h30 [Entrada Gratuita]

set 19 [quinta]
 |Sessão de apresentação dos livros: 

- “El Doctor Tomás Serrano de Paz” de Justo Garcia Sanchez 
- “Provérbios - A Sabedoria do Povo Transmontano” de Adérito Augusto Custódio
Fundação “Os Nossos Livros”, 21h00



set 20 [sexta]

 |Kumpanhia algazarra 
  
teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]

set 21 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural - Grijó de Parada

Extensão: 13 km | Duração: 2h30
[Concentração no parque da Piscina Municipal, 9h00
Concentração em Grijó de Parada, 9h30]
Organização.Câmara Municipal de Bragança
Apoio.Junta de Freguesia de Grijó de Parada



set 24 e 25 [terça e quarta]
 |Maratona inter-GeraCional de CiênCia

 [O Centro Ciência Viva de Bragança e a Santa Casa da Misericórdia de Bragança organizam uma maratona inter-
geracional de ciência.
Todos os públicos. Participação Gratuita] 

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, das 09h00 às 17h00

set 22 [domingo]
 |Comemoração do Dia Europeu Sem Carros

 - Dia Europeu Sem Carros, com restrição ao tráfego no centro da cidade, no período das 9h00 às 13h00
 - Percurso pedestre “Descobrir a Cidade”, com início às 9h00 na Praça Cavaleiro de Ferreira e acompanhamento 
de guia que irá explicando a riqueza patrimonial que Bragança possui.
 - Entrega de eco pontos à população na Praça Cavaleiro de Ferreira das 12h00 às 13h00.

Organização. Câmara Municipal de Bragança  Apoio. EIM-Resíduos do Nordeste.



set 25, 26 e 27 [quarta, quinta e sexta]

 |TeaTrO dO friO: COmer a língua 
  
teatro Municipal de Bragança 

Caixa de palco às 10h30 e 15h00 [entrada livre até limite da lotação da sala]

set 27 [sexta]
 |noite europeia dos investiGadores 2013

 | Bragança científica: Espaço de divulgação científica, com distintos locais dentro do Centro Ciência Viva de 
Bragança, nomeadamente um espaço para divulgação de projetos, com bancadas para realização de demons-



set 29 [domingo]

 |CasulO de CiênCia - Tema deste mês: asTrOnOmia

[Os Casulos de Ciência são histórias infantis, enriquecidas com conteúdos relacionados com a ci-
ência e da tecnologia. Há um contador/monitor, que promove a dramatização da história e, após 
a sua dinamização, realiza, com o público presente, uma experiência científica - um jogo ou uma 
actividade lúdica de ciência.]

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

trações e experiências e afixação de pósteres científicos nos domínios da saúde, alimentação saudável, segu-
rança alimentar e agricultura sustentável um espaço onde se pode conversar com os cientistas. A Associação de 
Estudantes Africanos do Instituto Politécnico de Bragança será envolvida, colaborando na animação cultural e 
musical desta noite. 

 | Fórum tecnológico: Espaço de discussão, aberto ao público, com investigadores e representantes de empresas 
locais relacionadas com a saúde, alimentação saudável, segurança alimentar e agricultura sustentável, fazendo 
a ponte entre a investigação realizada no Politécnico e as empresas.

Centro Ciência Viva, 21h00 [entrada gratuita]



Out 1 [terça]  
 | Dia munDial Da música: CusTódiO CasTelO - guiTarra pOrTuguesa 
  
teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h30 [entrada livre - obrigatório levantar bilhete | m/12 anos]

Out 3 [quinta] 
| Douro Jazz: L.A. Mainstream 

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



Out 5 [sábado] 
| Douro Jazz:  Filipe Melo e Bruno Santos Quartet 

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

Out de 4 a 10 

 |semana mundial dO espaçO – explOrar marTe, desCObrir a Terra

- Exibição do documentário “eyes on the skies” - Todos os dias, às 15h00. Casa da seda. 
- Carrinhos solares e experiências sobre o espaço - Todos os dias, às 11h00. edifício sede.

[A participação nas atividades é gratuita mas requer inscrição prévia pelo telefone 273 313 169.]



Out 6 [domingo]

 |XXXVIII Percurso pedestre “Enzonas” Rota dos Castelos, 2013
 [Bragança/Outeiro
Distancia: 23km | Tipo de Percurso Linear | Dificuldade: Média/Baixa]

Organização. Enzonas – Associação de Caminheiros de Bragança  Apoio. Câmara Municipal de Bragança

Out 10 [quinta] 

 |60+CiênCia – atividades para seniores, a partir dos 60 anos. 
 [O tema desta sessão é a vindima!
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.]



Out 12 [sábado]  

 |ofiCinas CientífiCas – para famílias com crianças dos 5 aos 12 anos. 
 [O tema destas oficinas é a Química. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.]

Out 10 [quinta] 
| Douro Jazz: Spyros Manesis Trio 

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



Out 12 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 

| Caminhos de santiago – s. Julião de Palácios [Extensão: 13 km | Duração: 2h30]
 [Concentração: no parque de estacionamento da Piscina Municipal, 09h00 | em S. Julião de Palácios, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta Freg. de S. Julião de Palácios

Out 12 [sábado] 
| dOurO jazz: isabel VenTura QuarTeTO

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



Out 18 [sexta] 
 |Café de CiênCia

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

Out 17 [quinta] 
| ensemble - COmpanhia de aCTOres: O dOenTe imagináriO

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



Out 19 [sábado] 
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural - Rabal

Extensão: 13 km | Duração: 2h30
[Concentração no parque da Piscina Municipal, 9h00
Concentração em Rabal, 9h30]
Organização.Câmara Municipal de Bragança
Apoio.Junta de Freguesia de Rabal

Out 19 [sábado] 
| COmpanhia de dança TOK’arT: O salTO

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



Out 26 [sábado]

 |ofiCinas CientífiCas – para famílias com crianças dos 5 aos 12 anos. 
 [O tema destas oficinas é a Química. 
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.]

Out 20 [domingo]  

 |Workshop  “o Mundo das abelhas” 
 [Participação Gratuita, com inscrição obrigatória em www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone: 273 313 169.]



Out 26 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural - Paçó de Rio Frio

Extensão: 13 km | Duração: 2h30
[Concentração no parque da Piscina Municipal, 9h00
Concentração em Paçó de Rio Frio, 9h30]
Organização.Câmara Municipal de Bragança Apoio.Junta de Freguesia de Rio Frio

Out 26 [sábado]
| XVI Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade de Bragança 

teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 17h30  [Preço 2,50 € | m/6 anos] 
Organização.Coral Brigantino Apoio.Câmara Municipal de Bragança



Out 31 [quinta]
| emmy Curl

teatro Municipal de Bragança 
Auditório às 21h30  [Preço 6,00 € | m/12] 

Out 27 [domingo]

 |CasulO de CiênCia - Tema deste mês: asTrOnOmia

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



Biblioteca Municipal de Bragança
Secção Adultos

Setembro

Livro do mês: Mensagens de paz: textos de Paulo VI e João Paulo II 
para a celebração do Dia Mundial da Paz.
Autor: Comissão nacional Justiça e Paz

Editor: Pincipia

Outubro

Livro do mês: 25 olhares sobre a I República: do republicanismo ao 
28 de maio
Autor: Vários autores
Editor: Público

secção Infantil | 

Hora  do Conto: “uma história espera por ti…” 
setembro – dias 11 e 25 (com marcação) | Outubro – dias 9 e 23 (com marcação)
sessões: Manhã 10h30 | tarde 15h00. 



Biblioteca Municipal de Bragança
secção Infantil | 

[- Espaço destinado a diversas actividades – leitura, pintura, desenho, visionamento de filmes...
- Hora do Conto -  Marcações através do telefone nº 273 300 850. 
Devem ser feitas com 8 (oito) dias de antecedência.
- Grupos até 20 crianças.]

setembro

Livro do mês: O livro da paz
Autor: todd Parr
editor: Gailivro

Outubro

Livro do mês: 7X1910: histórias da república
Autor: Margarida Fonseca santos e Inês do Carmos
editor: Gailivro



Museu Ibérico da Máscara e do Traje
Durante os meses de setembro e 
outubro o Museu Ibérico terá pa-
tente uma exposição de elementos 
em miniatura cuja temática versa a 
componente rural, onde se procura 
retratar, com singularidade e au-
tenticidade, os utensílios agrícolas 
ou outros materiais de natureza 
rural das comunidades locais onde 
os “fazeres antigos” são o mote da 
tradição do ciclo festivo associado 
às máscaras.

Visite-nos de terça a domingo das 09h00-13h00 | 15h00-18h00.
Para mais informações contacte-nos pelo telefone 273381008 ou através do e-mail: museu.iberico@
cm-braganca.pt ou ainda na página do facebook.

Aguardamos pela sua visita!



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
GRAÇA MORAIs | uMA ANtOLOGIA DA teRRA AO MAR - PINtuRA e DeseNHO, 1971 - 2013
[até 30 novembro 2013]

Produção: Câmara Municipal de Bragança / CACGM
Comissariado: Jorge da Costa

O CACGM, que celebra no dia 30 de junho o seu 5º aniversário, apresenta uma exposição antológica 
de Graça Morais, que ocupará todos os espaços expositivos. A presente exposição reúne um conjunto 
significativo de obras, cerca de 150, de séries emblemáticas e inéditas da ampla e prolífica carreira 
artista, de 1971 a 2013, apresentadas aqui pela primeira vez.



12 SÁBADOS/12 OFICINAS | OFICINAS DE PRÁTICA ARTÍSTICA 

9ª Oficina: 21 de SETEMBRO
10ª Oficina: 19 de OUTUBRO

Dando sequência ao programa educativo, 12 SÁBADOS / 12 OFICINAS, Serviço Educativo do Centro 
de Arte Contemporânea preparou duas novas oficinas de prática artística, a decorrer nos dias 21 
de setembro e 19 de outubro. Cada oficina tem um tema específico, complementada com uma 
divertida visita/jogo às exposições.

Horário: 14h00 – 18h00 | Público-alvo: Crianças dos 4 aos 12 anos | Acesso: Inscrição prévia - 2€
Contacto: 273 302 410 / centro.arte@cm-braganca.pt



Centro de Fotografia Georges Dussaud

Produção: Câmara Municipal de Bragança / CFGD

Comissariado: Jorge da Costa
Horário: 9h30/12h30 – 14h00/17h30

O negro e a luz são a matéria com que Georges Dussaud (1934, Brou, França) descortina, como um poema 
visual, a cartografia de um universo visceralmente telúrico, ainda que aparentemente antigo e agreste. Da 
sua ampla narrativa de imagens, que convocam simultaneamente as suas vivências, sobressaem histórias 
de vida, povoadas de homens, mulheres e crianças, mas também de lugares, de olhares, de gestos, de 
instantes irrepetíveis que congela a cada rigoroso disparo da máquina fotográfica.



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 2013 | 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 |Camilo Castelo Branco (1825-1890)

A biblioteca da Fundação “OS NOSSOS LIVROS” expõe nos meses de setembro e outubro, uma coleção 
representativa da obra literária de Camilo Castelo Branco, proporcionando ao leitor relembrar a 
sua mundividência. Pretende-se, assim, rentabilizar a biblioteca, não só em termos de divulgação 
dos seus conteúdos, como também no desempenho do papel que lhe pertence na gestão da memó-
ria dos grandes marcos da literatura Portuguesa. A Fundação “OS NOSSOS LIVROS” procura deste 
modo cumprir o seu papel privilegiado na comunidade bragançana, encaminhando a atenção do 
seu público para as figuras (autores) que foram de vanguarda no seu tempo, sempre no sentido de 
um indispensável reforço da identidade cultural do País. O nosso desejo seria que esta exposição 
bibliográfica temporária conduzisse à «descoberta» de Camilo Castelo Branco (por quem o não co-
nheça) no espaço da nossa biblioteca, encorajando a reflexão de jovens e de professores, dado que 
a linguagem de CAMILO CASTELO BRANCO é simples e clara para muitos níveis etários, ajudando-os 
a aprender a saber ler, ou melhor, a saber escolher o que se quer ler.



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! 

12 e 26 de Outubro - Clube teen Ciência. 

O Clube Teen Ciência define-se como uma excelente oportunidade para os jovens viverem a Cultura 
Científica nas suas mais variadas vertentes. Queremos estimulá-los a propor actividades, discutir 
ideias e aprender a fazer parte de decisões participadas e informadas sobre a Ciência em geral.
Os objectivos gerais deste clube são:
- Estimular o gosto pela participação ativa na construção da cultura científica, em jovens que fre-
quentem o 2º e 3º Ciclos (5º ao 9º ano);
- Desenvolver e divulgar atividades de ciência em geral, e de educação ambiental em particular, 
seguindo o plano anual de atividades próprio do clube.
[Inscrições gratuitas em www.braganca.cienciaviva.pt]



set 07 [sábado]
GDB x Vitoria SC SAD [Campeonato Nacional de Juniores, Campo do CEE, 16h00]

Desporto em agenda
set 22 [domingo]
GDB x Merelinense FC [Campeonato Nacional de Juniores, Campo do CEE, 11h00]

Out 06 [domingo]
GDB x Gil Vicente FC [Campeonato Nacional de Juniores, Campo do CEE, 11h00]

Out 27 [domingo]
GDB x FC Famalicão [Campeonato Nacional de Juniores, Campo do CEE, 11h00]


