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1 AGOSTO QUARTA
NOTA AZUL

MUCHACHOS

ZÍNGAROS

2 AGOSTO QUINTA
PYRO

OFF ROAD

JOHNNY’S GRACE

2 EVENTOS

PRAÇA CAMÕES
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3 AGOSTO SEXTA
ALMOR SANTOS

OS BRIGS - CONCERTINAS 
BRIGANTINAS

ÓDEHOUSE

5 AGOSTO DOMINGO
ACLAMA

ALIADOS

6 AGOSTO SEGUNDA
TERRA FIRME

BANDA JOTA

7 AGOSTO TERÇA
SKA 

LEQUES & VOLUTAS

NONE

8 AGOSTO QUARTA
TUNING PEGS

RED HOUSE BAND

9 AGOSTO QUINTA
TUNA DE SANTO ANTÓNIO 
DA FUNDAÇÃO CASA DE 
TRABALHO

HENRIQUE RODRIGUES & OS 
ACÓLITOS

OLD LINE

10 AGOSTO SEXTA
EDU LATINO

RÉDEA SOLTA

MK NOCIVO

11 AGOSTO SÁBADO
RAUSS TUNA

FLOW BRO & JAY FIVE

ANOMALIA

12 AGOSTO DOMINGO
TERTÚLIAS DO FADO

PEDRA D’ARA

LET RING
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Programa
10 AGOSTO SEXTA
14h00 - Abertura das inscrições
20h00 - Sardinhada
14h00 - DJ Jorge Pereira
23h00 - Stunt Riding com Jacques, NH Pina e AV 
Campos
01h00 - Espetáculo Musical com “Primos do noivo”      
02h00 - Show de StripTease (Join Us Events) 
03h00 - DJ HALLUX Makenzo
11 AGOSTO SÁBADO     
10h00 - Inscrições 
14h00 - X Prova de arranques de motorizadas, 
“Fabrico Nacional e Mini Hondas”                        
17h00 - Aquecimento da pista, treinos de Stunt Riding        
18h00 - Lavagem de motas (Join Us Eventos)                 
- Concurso “Miss T-shirt molhada”
20h00 - Jantar                                                  
22h00- Passeio noturno
22h10- DJ Jorge Ferreira
22h30- Espetáculo de dança com “Ghost”      
23h00 -Stunt Riding com Jacques, NH Pina e AV 
Campos                                                                                      
01h00 - Espetáculo Musical com a banda “Nintendo.
Nada Covers Band”                                                          
02h00 - Show de StripTease (Join Us Events)     
03h00 - DJ Sara Santini
12 AGOSTO DOMINGO                                                                            
12h30 - Almoço
14h30 - Entrega de prémios
Local: Av. D. Sancho I

Organização: Motocruzeiro e Município de Bragança

Apoio: Policia de Segurança Pública e Bombeiros Voluntários de Bragança

XXVIII CONCENTRAÇÃO DE 
MOTOS DE BRAGANÇA
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O Reinado de D. Afonso IV (1325-1357)
13 a 16 de Agosto – Castelo de Bragança  

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Quando em 1325 D. Afonso IV sucede a D. Dinis, o reino de Portugal 
e do Algarve encontrava-se em grande prosperidade e muito 
assossego. Este início auspicioso fazia adivinhar um reinado bem-
sucedido, que durou uns longos trinta e dois anos. Dono de uma 
vida muito preenchida e agitada, a sua juventude, e início da idade 
adulta, foi marcado por episódios de grande rebeldia. 
É especialmente violenta a rivalidade que é conhecida entre si e 
o seu irmão Afonso Sanches, filho bastardo, mas legitimado, de 
D. Dinis, provocando uma dura guerra civil. Ao longo do conflito o 
infante rebelde assume o descontentamento da nobreza que fora 
diminuída de privilégios devido às políticas de seu pai. 
No entanto, logo após a sua subida ao trono, acaba por prolongar 
a política anterior e reforçar o poder da coroa. Promove o exílio do 
irmão em Castela e o resultado foram várias tentativas de invasão. 
A paz entre os irmãos só seria concretizada através da intervenção 
da Rainha Santa Isabel. Desenrolam-se, neste contexto e 
relacionadas com a Herança de D. Dinis, várias escaramuças entre 
os dois irmãos onde se enquadram as lides que agora vos trazemos 
e que afetaram Bragança.



7EVENTOS

Horários
Segunda-feira 13: 18h00 às 00h00
Terça-feira 14: 12h00 às 00h00
Quarta-feira 15: 12h00 às 00h00
Quinta-feira 16: 12h00 às 00h00

Entrada Livre

Momentos de Contextualização Histórica 

Dia 14 e 15/08
22h00 – Honra e Glória   

Muralha do Castelo

Logo após a morte de D. Dinis em janeiro de 1325, e tendo D. Afonso 
subido ao trono como D. Afonso IV, uma das primeiras medidas 
é o confisco de todos os bens, rendas e benefícios conferidos por 
seu pai ao seu meio-irmão, que retalia com algumas incursões 
armadas em território português. É neste contexto que ocorreria 
o ataque a Bragança em 1326 onde praticou diversos roubos e 
estragos, regressando depois às suas terras castelhanas.     

ÁREAS TEMÁTICAS 

1) 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 eram 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.
Neste local funcionará ainda o posto de informação onde será 
distribuído o programa do evento e será o local de inscrição para 
as atividades para o público.



8 EVENTOS

2) RUAS DOS AROMAS 
Quando se percorre aquela rua, que tão poucos conhecem, 
algo diferente se entranha…. Há um sentido que é especialmente 
estimulado, mas ninguém percebe a sua origem. Será a 
perfumaria? Ou o pão acabado de sair do forno? Poderá ser do 
canteiro das ervas medicinais? Mas parece que também se sente o 
enxofre no ar… haverá bruxarias e feitiços em algum recanto mais 
escondido?
A rua dos cheirinhos, para além da animação, procura adicionar 
uma nova dimensão sensorial, nomeadamente o sentido olfativo, 
tão intimamente ligado a inúmeras atividades da Idade Média.  

3) JOGOS E BRINCADEIRAS 
Debaixo da sombra daquelas densas árvores, pequenos e graúdos 
podem encontrar uma série de desafios à sua inteligência, força 
e destreza. Os petizes e o público mais adulto 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.

4) LADEIRA 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 ladeira serão demonstrados ofícios da época 
medieval.
Nesta área será ainda implementada uma cozinha medieval com a 
fiel demonstração dos usos da época.

5) PRAÇA D’ARMAS
Por aqui se encontram e vão treinando aqueles sobre os quais recai 
a responsabilidade de manter a ordem no território. Os tempos 
que correm não são propriamente de paz e acalmia e, como tal, 
as técnicas de combate e as táticas militares são, constantemente, 
trabalhadas, até porque o inimigo não está assim tão distante. 
O visitante (através de inscrição) poderá experimentar algumas 
das técnicas de combate e encontrará uma mesa pedagógica onde 
um bravo guerreiro lhe explicará as principais características de 
várias peças de armamento militar.
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Quadro de história viva, recriando o dia-a-dia dos homens de 
armas.
Demonstrações de exercícios de combate a pé:
- Treino com espada;
- Treino com espada e escudo;
- Treino com armas de haste (lança, pique);
- Treino com espada e broquel;
- Homens de armas limpando e preparando o seu equipamento.

Mesa Pedagógica “O armeiro”:
- Exposição permanente de armaria e de equipamentos militares 
ofensivos e defensivos;
- Demonstrações e explicações sobre a história e a utilização destes 
equipamentos.

6) ACAMPAMENTO CIVIL 
Vivência do quotidiano da época e demonstração de vários ofícios e 
exposição de artefactos. Uma vertente didática e interativa, onde o 
público é convidado a experimentar e aprender algumas das artes.
Demonstração dos seguintes ofícios com trabalho ao vivo.
- Armeiro e a produção da cota de malha;
- Ourivesaria;
- Vidreiro com a técnica do forno;
- Tecelagem: tear de pesos, tear de cartões, Lucet e bordados.

7) 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.
Nesta área serão criados espaços de mesas comunitárias com 
sombreamento para conforto e comodidade dos visitantes.
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8) LIÇA E ARTES DE CAÇA
A caça foi desde longa data uma das atividades lúdicas 
preferenciais da nobreza. Para além de um bom exercício militar, 
esta atividade distraía e divertia os fidalgos, que mantinham um 
conjunto de súbditos, para que estes tratassem de preparar quer 
as alfaias, quer os animais utilizados, principalmente cavalos, cães 
e aves de rapina.
Neste espaço, o visitante poderá entrar em contacto com algumas 
das técnicas de preparação para a caça, bem como encontrar 
alguns dos animais.
Lugar também destinado a justas, torneios, brigas e combates, 
onde se debatem questões importantes e de honra.
Espaço onde se poderá assistir à realização do Torneio Medieval.

9) FEIRA
Neste largo vão-se posicionando os mais diversos mercadores. 
Alguns vêm de terras longínquas e trazem produtos nunca 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.

10) ACAMPAMENTO DOS PETIZES
Vamos brincar aos nobres e guerreiros… Espaço pedagógico onde 
os petizes e seus acompanhantes experimentam as vivências 
medievais com as próprias mãos e onde contadores de estórias 
narram mitos e lendas.
Este espaço será dividido em quatro áreas: espaços estórias, lides 
quotidianas, lides da guerra e desafios:
- Espaços estórias: onde serão narradas as estórias;
- Lides quotidianas: onde decorrerão as oficinas de tecelagem e 
tinturaria de lã, scriptorium e cozinha medieval;
- Lides da guerra: onde os mais pequenos poderão experimentar a 
atividade “Cota de Malha” e aprender como funciona um trabuco;
- Desafios: onde os petizes serão postos à prova em diversos 
desafios de pontaria, equilíbrio e astúcia.
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11) RUA DOS LARÁPIOS
Foragidos das autoridades e escondidos por entre as sombras 
vão vivendo os que sobrevivem do mal. À espera de 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. 
Ao percorrer este trajeto, para além do cruzar com todas as 
personagens do burlesco, somos conduzidos por ruelas sinistras 
com um trajeto acidentado por objetos que criam um zig-zag, 
e permitem reforçar certos recantos onde os sustos e os medos 
imperam.
O público terá de ser forte, pois o grito do louco (que se esconde por 
detrás dos fardos de palha) e a galdéria oferecida são obstáculos 
difíceis de um trilho teatral.

ATIVIDADES PARA O PÚBLICO (inscrição prévia) 
Estas atividades carecem de inscrição prévia que poderá ser 
efetuada na Área Temática “Posto de Controlo”, até 30 minutos 
antes de cada sessão. A participação nestas atividades será 
gratuita.

VISITA À LADEIRA D’OFÍCIOS
Na Ladeira D’Ofícios o visitante será guiado por esta área 
onde poderá experimentar todos ou apenas os ofícios que mais 
curiosidade lhe desperte. 
Para além da transmissão do conhecimento e a experimentação 
pretende-se que esta atividade se transforme num momento de 
convívio.

Duração: 30 minutos | M/6 | Limite de 5 pessoas p/ sessão
Horários: Dia 13 - 19h00 | Dias 14, 15 e 16 - 15h30 e 18h30
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NA PELE DE UM GUERREIRO 
Os visitantes poderão frequentar uma aula de iniciação à esgrima 
medieval, onde serão abordados os princípios básicos desta 
arte. Para além das técnicas, os mais corajosos poderão também 
experimentar alguns dos equipamentos mais usuais e de difícil 
manuseamento.

Duração: 30 minutos | M/6 | Limite de 4 pessoas p/ sessão
Horários: Dia 13 - 18h30 | Dias 14, 15 e 16 - 14h00 e 17h00

O PAU DE CEBO
O visitante poderá demonstrar a sua destreza física tentando 
alcançar um brinde no topo de um tronco ensebado.

Duração: O tempo necessário ao resgate do brinde | M/18  
Horário: 20h00
  
A COTA-DE-MALHA
O visitante poderá ter o primeiro contacto com as técnicas e 
utensílios utilizados na construção das cotas de malha. A arte de 
moldar metal em vestuário é sem dúvida fascinante. 

Duração: 30 minutos | M/6 | Limite de 4 pessoas p/ sessão 
Horários: Dia 13 - 19h30 | Dias 14, 15 e 16 - 14h30 e 17h30

A ARTE DE CAÇAR COM AVES
As aves de rapina foram sempre fiéis companheiras da Nobreza 
nas suas caçadas, sendo criadas e treinadas para o efeito. O 
visitante poderá ter contacto com este tipo de aves, bem como 
aprender algumas curiosidades sobre os espécimes e ainda 
algumas técnicas de falcoaria. 
  
Duração: 30 minutos | M/6 | Limite de 10 pessoas p/ sessão
Horários: Dia 13 - 18h00 | Dias 14, 15 e 16 - 15h00 e 18h00

OFICINA DE TECELAGEM E TINTURARIA DE LÃS
Atividade para o público infantil/familiar onde podem colorir lãs 
com tintas naturais, montar a trama do tear e tecer uma bonita 
recordação. Os mais ágeis nas lides das linhas poderão ainda 
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experimentar a criação de cordel.

Duração: 30 minutos | M/6 | Limite de 10 pessoas p/ sessão 
Horários: Dia 13 - 22h00 | Dias 14, 15 e 16 - 13h30 e 18h30

SCRIPTORIUM
Atividade para o público infantil/familiar onde vão aprender como 
se pintavam os livros e se faziam as tintas. Poderão fazer pincéis 
e experimentar colorir os mais bonitos desenhos de agora com as 
formas do antigamente.

Duração: 30 minutos | M/6 |  Limite de 10 pessoas p/ sessão
Horários: Dia 13 - 18h30 | Dias 14, 15 e 16 - 15h30 e 19h30

COZINHA MEDIEVAL
Atividade para o público infantil/familiar onde vão aprender 
como se coloriam os tecidos e se criavam as cores através do 
reaproveitamento de frutas, legumes e alguns temperos.

Duração: 30 minutos | M/6 | Limite de 10 pessoas p/ sessão
Horários: Dia 13 - 20h30 | Dias 14, 15 e 16 - 12h30 e 16h30

Animação Permanente
Música | Teatro | Danças do Povo | Espetáculos para crianças 
Demonstrações de Falcoaria | Personagens Deambulantes | Treinos 
D’Armas  | Artes Circenses | Oficinas Pedagógicas

Torneio Medieval
Dia 13 - 22h00
Dias 14, 15 e 16 - 19h00
Gratuito 
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PARQUE EIXO ATLÂNTICO

18agosto
SÁBADO

22h00

Stone Age
The Gift

19agosto
DOMINGO

20agosto
SEGUNDA-FEIRA

Yvette Band
Emanuel

Miopia Auditiva
Expensive Soul
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21agosto
TERÇA-FEIRA

24h00  
Espetáculo Piromusical

22h00 
BandaNorte FN

00h15 

D.A.M.A.

02h00 
Linha da Frente

09h00 - Concurso Concelhio 
de Bovinos de Raça Mirandesa
17h00 - Final do Campeonato 
de Chegas de Touros de 
Bragança 
Local: Recinto de Promoção e 
Valorização das Raças Autóctones
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11 AGOSTO SÁBADO

Memória de Santa Clara - Lectio 
divina
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

12 AGOSTO DOMINGO

Que diz Maria às famílias de hoje? 
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

13 AGOSTO SEGUNDA

As famílias à luz da Palavra de 
Deus
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

14 AGOSTO TERÇA

O grande sonho de Deus
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

AJUDAI, Ó MÃE, A NOSSA FÉ!  

PROGRAMA RELIGIOSO
DE 11 A 22 DE AGOSTO
Local: Igreja da Senhora das Graças
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15 AGOSTO QUARTA

Solenidade da Senhora da Assunção 
- A morte e glorificação de Maria
21h00 - Novena com Eucaristia e bênção 
das rosas

16 AGOSTO QUINTA

O grande sonho para todos! 
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

17 AGOSTO SEXTA

Maria celebra a cultura da vida
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

18 AGOSTO SÁBADO

Maria ensina a cultura da esperança 
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena

19 AGOSTO DOMINGO

Maria testemunha a cultura da 
alegria 
21h00 - Novena - Eucaristia

20 AGOSTO SEGUNDA

A vocação de Maria e das mulheres 
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Novena
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21 AGOSTO TERÇA

O Evangelho da Família: alegria 
para o mundo!
09h30 - Eucaristia
20h30 - Confissões
21h00 - Procissão das velas com bênção 
das crianças e familias

22 AGOSTO QUARTA

SOLENIDADE DA SENHORA DAS 
GRAÇAS 
Maria, a Senhora da Fé

11h00 - Eucaristia na Igreja da Senhora 
das Graças
17h00 - Eucaristia na Catedral presidida 
pelo Bispo Diocesano
18h00 - Procissão com andores das 
paróquias do Concelho de Bragança

Organização:
Município de Bragança e Fábrica da Igreja de Nossa Senhora das Graças

Apoio: Freguesias e Uniões das Freguesias, Comissões Fabriqueiras, Bombeiros 
Voluntários, Forças de Segurança e Associações Culturais e Desportivas
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2 AGOSTO QUINTA
TORNEIO 
INTERFREGUESIAS - FINAL

4 E 5 AGOSTO  SÁBADO E 
DOMINGO
VIII FEIRA DO CORDEIRO
Local: Coelhoso (Pavilhão Multiusos)

5 AGOSTO DOMINGO
CAMPEONATO NACIONAL 
DE TRIAL 4X4
Local: S. Pedro de Sarracenos (campo de 

futebol)

Org.: Associação TT Sem Limites

5 AGOSTO DOMINGO
V FEIRA DO AZEITE E DO 
PÃO
Local: Macedo do Mato
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4 E 5 AGOSTO SÁBADO E 
DOMINGO
TORNEIO DE TIRO AOS 
PRATOS
Org.: Clube de Caça e Pesca de Baragança

11 AGOSTO SÁBADO
4º TORNEIO 
INTERNACIONAL DE 
FUTEBOL DE BRAGANÇA EM 
VETERANOS
Org.: Futebol Clube da Mãe D’ Água

12 AGOSTO DOMINGO
ZOELAE TRAIL - Tribo à 
reconquista
Longo - 25km | Curto - 17km | Caminhadas 

| mais info: www.zoelaetrail.com
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15 AGOSTO QUARTA
XVI FEIRA DE 
ARTESANATO E PRODUTOS 
DA REGIÃO
Local: Parque da Ponte, Rabal

17 AGOSTO SEXTA
CONVÍVIO - AUTARQUIA x 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

 18 AGOSTO SÁBADO
6 HORAS A PEDALAR (OPEN 
REGIONAL DE ESTRADA ACB)
Org.: Velo Clube de Bragança

26 AGOSTO DOMINGO
FEIRA DAS CEBOLAS
Local: São Pedro de Sarracenos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

EVENTOS10

SUGESTÕES DE LEITURA

SECÇÃO ADULTOS

MULHERES DE CINZA
| Mia Couto

Romance. Mulheres de Cinza é 
o primeiro livro de uma trilogia 
ficcional inspirada em factos 
e personagens reais sobre os 
derradeiros dias do chamado 
Estado de Gaza, o segundo maior 
império em África dirigido por 
um africano. Ngungunyane 
(ou Gungunhane, como ficou 
conhecido pelos portugueses) foi o 
último de uma série de imperadores 
que governou metade do território de Moçambique.

SECÇÃO INFANTIL

OS DE CIMA E OS DE BAIXO
| Paloma Valdivia

Plano Nacional de Leitura.
Livro recomendado para Edu-
cação Pré-Escolar, destinado a 
leitura em voz alta.
Há dois tipos de habitantes. Os 
de cima e os de baixo. Os de 
cima vivem da mesma forma 
que os de baixo. E os de baixo da mes-
ma que os de cima, mas ao contrário. 



25EVENTOS                                                                                                         EVENTOS 11

HORÁRIO:
Segunda a Sexta 
Manhã: 9h00 – 12h30
Tarde: 14h00 – 19h00

14 JULHO SÁBADO

SÁBADO DE ENCANTAR 

Manhãs de encantar, onde se contam 
histórias, lêem-se livros, pinta-se um 
desenho e faz-se algo mais elaborado na 
companhia da família. 

ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO CULTURAL

ATIVIDADES REGULARES PARA GRUPOS
Visitas guiadas às Bibliotecas | Oficinas de leitura criativa 
*Atividades sujeitas a marcação prévia. 
Tel. 273 300 856 ou email: biblioteca@cm-braganca.pt

Para pais e filhos – 3 aos 8 anos

Secção Infantil | 10h30 às 12h30

BIBLIOTECA EM TEMPO 
DE FÉRIAS

Oficina de leitura criativa para crianças 
a partir do livro “28 Histórias para Rir” de 
Ursula Wolfel.

Adriano Moreira: a Biblioteca e o Homem. 
Visita-jogo.

Atividades para grupos. Sujeita a 
marcação prévia.

Secção Infantil | 10h30 às 12h30

11 AGOSTO SÁBADO
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
ADRIANO MOREIRA

HORÁRIO:
Segunda a sexta
Manhã: 09h00 - 12h30
Tarde: 14h00 - 17h30

AGOSTO
A CORÇA 
PRISIONEIRA

| Joaquim Paço D`Arcos

Romance. Joaquim Paço d’Arcos 1908-1979. 
Romancista, autor de contos de novelas, 
dramaturgo, ensaísta, poeta, desdobrou a 
sua atividade literária, ao longo de mais de 
quarenta anos, por todos os campos onde a 
sua imaginação, a sua curiosidade e a sua 
cultura o conduziram. Este romance renova a 
sua mestria na arte da ficção e da habilidade 
para o diálogo. Na Biblioteca Adriano 
Moreira disponível para leitura a segunda 
edição de 1957.

DOZE MESES, DOZE LEITURAS
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13           EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÕES:

 [DE 2 DE JULHO A  25 DE AGOSTO]

“MATÉRIA“
LUÍS BARATA - ILUSTRAÇÃO

SALA MIGUEL CERVANTES

Curadoria: Joaquim Cavalheiro

/Santa Casa da Misericórdia de Bragança 

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL                     
ADRIANO MOREIRA

HORÁRIO:
Segunda a sexta 
Manhã: 9h00 – 12h30
Tarde: 14h00 – 21h00

Organização: Santa Casa da Misericórdia 
de Bragança

SALA LUÍS DE CAMÕES

“500 ANOS A FAZER O BEM”
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA

sábado 
Manhã: 9h30 – 13h00
Tarde: 14h00 – 18h00

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
ADRIANO MOREIRA
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CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA
GRAÇA MORAIS

10 ANOS
A COLEÇÃO

[7 de julho a 28 de outubro de 2018]

HORÁRIO:
Terça a domingo: 10h00 - 18h30

ALBERTO CARNEIRO, ANA VIEIRA, ANDRÉ GOMES, 
ANTÓNIO DACOSTA, ARLINDO SILVA, BERNARDÍ 
ROIG, DVORA MORAG, EDGAR MARTINS, EDUARDO 
SOUTO MOURA, FERNANDO SINAGA, FILIPE 
MARQUES, GERARDO BURMESTER, GRAÇA MORAIS, 
LUÍS GORDILLO, LUÍS MELO, JOÃO CUTILEIRO, JOÃO 
JACINTO, JOÃO LOURO, JORGE PERIANES, JOSÉ 
RODRIGUES, JÚLIO POMAR, JULIÃO SARMENTO, 
PEDRO CALAPEZ, PEDRO TUDELA, SANTIAGO 
IDÁÑEZ, SEBASTIÃO SALGADO, PAULA REGO, RUI 
SANCHES, ZULMIRO DE CARVALHO

No momento em que se celebra o 10º aniversário 
do CACGM, a presente exposição corresponde 
não só a um desafio retrospetivo da primeira 
década de atividade deste centro de arte, mas 
também à ocasião em que se apresenta, pela 
primeira vez, a sua coleção.
A exposição, como a coleção, abre espaço a uma 
polifonia autoral, reveladora da pluralidade 
de trajetórias e opções plásticas dos artistas 
representados, mas também da diversidade de 
modos de operar que caracterizam a arte do 
nosso tempo.

Curadoria: Jorge da Costa
Produção: Município de Bragança / Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais
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GRAÇA MORAIS
HUMANIDADE
[7 de julho de 2018 a 24 de fevereiro de 2019]

Sob o signo da metamorfose, Graça Morais 
retoma em força, numa série inteiramente inédita 
de desenhos e pinturas sobre papel, um olhar 
muito particular sobre a humanidade. 
Das imagens, grandemente comprometidas 
com a sociedade contemporânea, ressaltam um 
conjunto muito diverso de rostos e figuras tão 
intrigantes como grotescas, tão serenas como 
inquietas, tão densas como etéreas, a partir das 
quais a artista efetiva uma complexa trama de 
comportamentos e emoções humanas.

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

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
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HORÁRIO:
Terça a domingo 
Manhã: 9h00 – 12h30
Tarde: 14h00 – 17h30

CENTRO DE FOTOGRAFIA
GEORGES DUSSAUD

O DOURO
[27 de julho a 7 de outubro de 2018]

Encorajado pelo poeta Miguel Torga, 
Georges Dussaud inicia, em abril de 1985, 
um extraordinário trabalho fotográfico 
na região do Douro, onde, para além 
de uma visão muito particular sobre 
paisagem e os íngremes socalcos, nos dá a 
conhecer o quotidiano do homem duriense, 
particularmente na época das vindimas. 

A presente exposição reúne cerca de 75 
fotografias, na sua maioria pertencentes 
à coleção do Museu do Douro, no Peso da 
Régua.

Curadoria: Jorge da Costa 
Coprodução: Museu do Douro/ Município de 
Bragança / Centro de Fotografia Georges Dussaud
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LUCÍLIA MONTEIRO
EX-VOTO
[27 de julho a 30 de setembro de 2018]

O projeto ex-voto pretende, em 
primeira instância, documentar uma 
tradição religiosa que, ao longo do 
tempo, tem vindo a perder-se. Os ex-
votos integram um ritual antigo que 
expressa a fragilidade dos homens 
e a omnipresença de Deus, ecoando 
o sacrifício, a entrega de um pedaço 
de si mesmo como pagamento da 
retribuição da divindade. Este ato 
de fé materializa-se em diferentes 
formas que, tradicionalmente, seriam 
partes do corpo em madeira ou cera 
mas que rapidamente se expandiram 
para outras expressões como a roupa, 
objetos de pessoas, monumentos, 
fotografias, pinturas.

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

Norteado pelo estímulo da recuperação da memória 
e da identidade sefarditas, o Município de Bragança 
tem hoje um novo espaço fundamental da sua 
vida cultural: o Centro de Interpretação da Cultura 
Sefardita do Nordeste Transmontano (CICS), situado 
na Rua Abílio Beça (“Rua dos Museus”).

O CICS resulta de um novo projeto que reúne a 
arquitetura de Eduardo Souto Moura e Joaquim 
Portela, com a investigação da Cátedra de Estudos 
Sefarditas «Alberto Benveniste» da Universidade de 
Lisboa  e a museografia de Ideias Emergentes. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 
CULTURA SEFARDITA DO NORDESTE 
TRANSMONTANO

www.facebook.com/municipiobraganca
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