set 4 [terça]
|International Meeting Biology Conservation of Freswater Bivalves [de 04 a 07 de setembro]
Escola Superior Agrária do IPB

Organização. IPB e CIMO
Apoio. Câmara Municipal de Bragança

set 9 [domingo]
|II International Symposium on Bee Products [de 09 a 12 de setembro]
Escola Superior Agrária do IPB

Organização. IPB, CIMO, FNAP e IHC
Apoio. Câmara Municipal de Bragança

set 10 [segunda]
Exposição bibliográfica “ Séculos de relações culturais luso-húngaras”
Biblioteca Municipal
Organização. Embaixada da Hungria em Portugal, Academia de Letras de Trás-os-Montes e Câmara M. de Bragança

set 13 [quinta]
|60+Ciência – programa

para seniores

[Tem mais de 60 anos? Gostaria de passar uma manhã diferente, dinâmica e com muito conhecimento para
dar e receber?
Inscreva-se gratuitamente pelo telefone 273 313 169 ou no site www.braganca.cienciaviva.pt nas
oficinas mensais e deixe a nossa equipa, com a ajuda da ciência, fazer o resto!]

set 14 [sexta]
|Festival

grandes

Orquestras: Orquestra Metropolitana

de

Lisboa. Maestro Vitorino

de

Almeida

		

Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]
set 15 [sábado]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária
| Caminhada Rural - Alfaião

[Concentração: no parque de estacionamento da Câmara Municipal, 09h00 | em Alfaião, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta Freg. de Alfaião

set 15 [sábado]
|A Comunidade
		

Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h30 [Preço 2,50 € | m/12 anos]
set 16 [domingo]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária
| Passeio de BTT Citadino - Semana da Mobilidade

[Concentração: Teatro Municipal de Bragança às 9h00 | Duração: 2.30h | Distância: 20 km]

Organização. Câmara Municipal de Bragança

Semana Europeia

da

Mobilidade [16 a 22 de Setembro]

[dia 16] | Passeio BTT citadino [perímetro urbano]
[dia 17] | Entrega de Ecopontos a Instituições [Bragança]
[dia 18] | PeddyPaper - Centro de Ciência Viva [perímetro urbano]
[dia 19] | Workshop Eco-Condução [Auditório do Centro Cultural Municipal Adriano Moreira]
[dia 20] | Implantação de estacionamentos de bicicletas [perímetro urbano]
[dia 21] | Promoção dos transportes urbanos - utilização gratuita [Bragança]
[dia 22] | Dia Europeu Sem Carros
[com restrição ao tráfego no centro da cidade, no período das 09h00 às 13h00]
Organização.Câmara Municipal de Bragança

set 16 [domingo]
|11.º Encontro de Química dos Alimentos [de 16 a 19 de setembro]
Escola Superior Agrária do IPB

Organização. IPB e CIMO
Apoio. Câmara Municipal de Bragança

set 20 [quinta]
|Sessão de Apresentação do Livro ”Silhuetas e Recordações” de Dr. José Manuel Pavão
Fundação Os Nossos Livros, 21h00

Organização. Fundação “Os Nossos Livros” e Câmara Municipal de Bragança

set 21 [sexta]
|Café de Ciência
[Regressam à Casa da Seda os Cafés de Ciência, onde investigadores convidados farão a antevisão da Noite
Europeia dos Investigadores, numa conversa pautada pela informalidade e pela sua curiosidade.
Contamos consigo!

Casa da Seda, 21h30 [Entrada Gratuita]

set 21 [sexta]
|La Porteña -

tango argentino

		

Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]
set 22 [sábado]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária
| Caminhos de Santiago – S. Julião de Palácios

[Concentração: no parque de estacionamento da Câmara Municipal, 09h00 | em S. Julião de Palácios, 09h30]

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

set 22 [sábado]
|Sessão de Apresentação do Livro “Canto Imperecível das Aves” de António Vilhena
Auditório Conservatório Música e Dança de Bragança, Centro Cultural Adriano Moreira, 18h00

Organização. Câmara Municipal de Bragança

set 27 [quinta]
|Rita Redshoes
		

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

set 28 [sexta]
|Noite Europeia

dos Investigadores

[A Noite Europeia dos Investigadores (NEI) permite a cientistas e público geral conviverem num ambiente
descontraído. A troca de ideias e experiências que a NEI proporciona pretende contribuir para a construção de
uma imagem mais saudável dos investigadores junto do público e demonstrar que, afinal, a ciência não é tão
complicada quanto se julga. A NEI 2012, à semelhança de anos anteriores, assume-se como intermediário entre
a comunidade científica e o público. Dirija-se ao Centro Ciência Viva de Bragança e venha falar com investigadores, conhecer o seu trabalho, vida, anseios e paixões.

Edifício Principal do CCV de Bragança, 21h00

[Entrada gratuita, Animação Musical, Experiências e Conversas - Todos os Públicos, de todas as idades]

set 29 [sábado]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária
| Caminhada Rural - Izeda

[Concentração: no parque de estacionamento da Câmara Municipal, 09h00 | em Izeda, 09h30]

Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. Junta Freg. de Izeda

set 29 [sábado]
|Sala Luís de Camões | “MIELGOS” (gémeos)
Manuol Bandarra, Amadeu Ferreira

e

João Ferreira [Pintura, Literatura e Música]

|Sala Miguel Cervantes | “UM OLHAR, OUTRA PERSPETIVA”
Augusto Nunes [Fotografia]
Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 15h00
[Em exposição: de 29 de setembro a 27 de outubro de 2012]

set 29 [sábado]
|8 Mãos, monumentos com música dentro - Concerto
		

Domus Municipalis, 17h30

Organização. Câmara Municipal de Bragança

de harpas

com o grupo galego “Lulavai”

set 29 [sábado]
|teatro: Adalberto Silva Silva
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]
set 30 [domingo]
|Casulo das Histórias
[A união entre o conto oral e a ciência podem estimular as representações imaginárias de cada um.
Uma viagem a fazer mensalmente, no Centro Ciência Viva de Bragança.]
Casa da Seda-Centro Ciência Viva de Bragança, 15h00

[Entrada livre|crianças dos 3 aos 8 anos]

out 4 [quinta]
| Douro

jazz:

		

Marta Hugon c/ Filipe Melo; Mário Delgado; Alexandre Frazão.

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de palco às 21h30 [ [Preço 6,00 € | m/12 anos]
out 5 [sexta]
|Inauguração da exposição Lameiros
de Pedro Calapez
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 18h00

out 6 [sábado]
|Visita Guiada à Central Hidroelétrica do Picote
No âmbito da exposição de Pedro Calapez, artista convidado a fazer uma intervenção artística na
sala de turbinas da central hidroelétrica do Picote, será realizada, em autocarro cedido pela Câmara
Municipal de Bragança, uma visita guiada ao espaço com a presença do artista.
Inscrições: Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
e-mail: centro.arte@cm-braganca.pt | Telef: 273 302 410

out 6 [sábado]
| Douro Jazz: (espectáculo a designar)
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]

out 6 [sábado]
|Dia dos Castelos
09h30 - Caminhada “Passeio para o Castelo”
10h30 - Exibição de Atividades de Escola Equestre.
11h30 - Visitas ao Castelo, Museu Militar (Torre Menagem), Pelourinho, Museu Ibérico da 		
Máscara e do Traje, Igreja de Santa Maria, Domus Municipalis
12h00 - Sessão com a Associação Portuguesa Amigos dos Castelos.
12h30 - Apresentação da Revista Monumentos n.º 32, IHRU, dedicada a Bragança.
Organização.Câmara Municipal de Bragança, Junta de Freguesia de Santa Maria, Associação Portuguesa Amigos
dos Castelos, IHRU e Associação Equestre de Bragança.

out 11 [quinta]
|60+Ciência – ciência

para seniores

[Tem mais de 60 anos? Gostaria de passar uma manhã diferente, dinâmica e com muito conhecimento para
dar e receber?
Inscreva-se gratuitamente pelo telefone 273 313 169 ou no site www.braganca.cienciaviva.pt nas
oficinas mensais e deixe a nossa equipa, com a ajuda da ciência, fazer o resto!]

out 11 [quinta]
| Douro Jazz: Mário Laginha
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]

out 13 [sábado]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural - S. Pedro de Serracenos
Extensão: 12 km | Duração: 3h00
[Concentração no parque de estacionamento da Câmara Municipal, 9h00
Concentração em S. Pedro de Serracenos, 9h30]
Organização.Câmara Municipal de Bragança
Apoio.Junta de Freguesia de S. Pedro de Serracenos

out 13 [sábado]
|Oficinas Ciência Sem Limites
[Mensalmente, os alunos de uma escola do 1º ciclo e as suas famílias serão convidadas a participar nestas Oficinas
práticas onde a realização de experiências, o gosto pela ciência e pela descoberta, serão bons motivos para um
convivência inter-geracional. Inscreva-se pelo telefone 273 313 169 ou no site www.braganca.cienciaviva.pt
nas oficinas mensais e deixe a nossa equipa, com a sua curiosidade, fazer o resto! Preço por criança: 1 euro.]

out 13 [sábado]
| Elisa Rodrigues + Júlio Resende
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]
out 19 [sexta]
|Café de Ciência
[Promovendo a discussão da ciência no seio da sociedade, os Cafés de Ciência voltam ao seu local de origem,
o auditório da Casa da Seda, com o objetivo de envolver todos os que gostem de saber um pouco mais sobre
ciência, tendo como pano de fundo as apresentações dos cientistas convidados e as conversas
informais que se desenrolam a partir daí. Participe, envolva-se, decida de forma informada.]

Casa da Seda, 21h30 [Entrada Gratuita]

out 20 [sábado]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural - Grijó de Parada
Extensão: 15 km | Duração: 2h30
[Concentração no parque de estacionamento da Câmara Municipal, 9h00
Concentração em Grijó de Parada, 9h30]
Organização.Câmara Municipal de Bragança
Apoio.Junta de Freguesia de Grijó de Parada

out 20 [sábado]
| Vortice Dance: Drácula
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]
out 26 [sexta]
| Teatro da Terra: Chão

de

Água

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

out 26 e 27 [sexta e sábado]
|I Encontro

da

Rede

de

Bibliotecas

de

Bragança (RBB)

[ Apresentação do Portal concelhio e do catálogo coletivo das bibliotecas da rede.]
		

Auditório do Centro Cultural Paulo Quintela

Organização. Câmara Municipal de Bragança e Rede de Bibliotecas de Bragança

out 27 [sábado]
|Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural - Deilão
Extensão: 14 km | Duração: 2h30
[Concentração no parque de estacionamento da Câmara Municipal, 9h00
Concentração em Deilão, 9h30]
Organização.Câmara Municipal de Bragança
Apoio.Junta de Freguesia de Deilão

out 27 [sábado]
| XV Encontro Internacional de Grupos Corais Cidade de Bragança
Participação:
- Coral Brigantino
- Coro do Espaço Corpus Christi - Vila Nova de Gaia e
- Coral Ciudad de Zamora - Zamora - Espanha

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

out 27 [sábado]
Clube Teen Ciência [sábado, das 15h00 às 17h00]
Se é aluno do 2º ou 3º Ciclo pode fazer parte do Clube Teen Ciência. Este clube de ciência e ambiente, desenvolverá atividades de educação ambiental, jogos de discussão e experiências várias,
para sensibilizar os pré-adolescentes e adolescentes para as questões da ciência.
Sessões mensais, aos sábados. Inscreva-se em www.braganca.cienciaviva.pt

out 28 [domingo]
|Casulo das Histórias
[Imaginação, descoberta, curiosidade, palavras de ciência e aventura, definem a história deste dia!]
Casa da Seda-Centro Ciência Viva de Bragança, 15h00

[Entrada livre|crianças dos 3 aos 8 anos]

out 31 [quarta]
| Teatro da Rainha: Kabaret Keuner

e outras histórias de

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12]

B.B.

Biblioteca Municipal de Bragança
Secção Adultos
Setembro
Livro do mês: As primeiras Raínhas
Autor: Maria Alegria Fernandes Marques…[et al.]
Editor: Círculo de Leitores
Outubro
Livro do mês: A trança de Inês
Autor: Rosa Lobato Faria
Editor: BIIS
Secção Infantil |
Hora do Conto: “Uma história espera por ti…”
Setembro – dias 5, 12 e 26 (com marcação) | Outubro – dias 4, 17 e 31 (com marcação)
Sessões: Manhã 10h30 | Tarde 15h00.

Biblioteca Municipal de Bragança
Secção Infantil |
Setembro
Livro do mês: Aprender a brincar
Autor: Penny Warner
Editor: Europa América
Outubro
Livro do mês: Vamos todos viajar
Autor: Catarina Cardoso
Editor: Everest
[- 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.]

Museu Ibérico da Máscara e do Traje
Amável Alves Antão nasce em Genísio no concelho de Miranda do Douro
em 1961. As máscaras intersetam o seu percurso de vida em 2003,
quando por acaso descobre a habilidade de transpor para a madeira
a sua criatividade, tornando a sua arte de entalhador única.
-“Foi o tronco de uma árvore no rio Sabor que me fez despertar, e
por carolice até hoje nunca mais parei.”
(…) é o modelo tradicional da máscara regional que inicialmente
reproduz, mas rapidamente introduz cores e pequenas variantes figurativas no pormenor da língua, do bigode ou da dentadura, acentuando figurações de elementos
diabólicos, monstruosos e de anormalidade banal ou caricatural, acrescentando elementos mágicos
ou simbólicos ligados à fauna regional, produzindo um efeito de transfiguração da normalidade
cultural da própria máscara, (…). (Jacob, João Manuel Neto (2011) Amável Alves Antão Artista e Artesão in

publicação do Museu Abade de Baçal, Bragança).

Visite o Museu Ibérico da Máscara e do Traje de terça a domingo das 10h00-12h30 | 14h00-18h00 e conheça
as peças do artesão e as tradições associadas à máscara na região de Trás-os-Montes e província de Zamora.
Para mais informações contacte-nos pelo telefone 273 381 008 ou através do e-mail: museu.iberico@cm-braganca.
pt | Adira à nossa página no Facebook! Aguardamos pela sua visita!

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
NÓS NA ARTE | Tapeçarias de Portalegre e Arte Contemporânea
Entre mais de duas centenas, Graça Morais é uma das artistas a ver produzidas pela Manufatura Tapeçarias
de Portalegre um conjunto significativo de obras, reunidas pela primeira vez, juntamente com os cartões
originais, nesta exposição. A mostra integra ainda um tear original, que atualmente apresenta o início
da produção de uma tapeçaria de Graça Morais, a “Anunciação”, desenhos técnicos e outros materiais
associados à técnica da tecelagem.
[Para ver até 4 de novembro de 2012]
Coprodução: Museu da Presidência da República / Manufatura de Tapeçarias de Portalegre
Câmara Municipal de Bragança

Edgar Martins | The Time Machine
Fotografia
[Para ver até 30 de setembro de 2012]
O trabalho de Edgar Martins regista, de modo dominante, interiores de barragens (corredores, túneis e
poços, maquinaria vária, salas das máquinas e salas de comando, quadros de controlo, ferramentas de
trabalho, feixes de cabos, etc.) e acrescenta-lhes alguns momentos de disrupção, através de algumas
escassas imagens dos canais ou lençóis de água que, no interior, alimentam toda a produção elétrica.
Produção: Fundação EDP
Organização: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
Comissariado: João Pinharanda

Pedro Calapez | Lameiros
[Inauguração: 5 de outubro – 18h00
Em exposição: 5 de outubro de 2012 a 6 de janeiro de 2013]
O muro composto por mais de uma centena de tijolos cerâmicos, pintados a preto e branco, que abre a
exposição de Pedro Calapez, inteiramente centrada no trabalho mais recente, é apenas um dos inesperados
processos, referentes e suportes com que, continuadamente, vem desafiando a sua prática pictórica.
Comissariado: Jorge Costa
Produção: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

6ª Bienal Internacional de Gravura do Douro
| Hugo Besard – Bélgica
A decorrer em simultâneo, de 10 de agosto a 30 de setembro, em vários espaços culturais transmontanos
e durienses, o Centro de Arte acolhe a exposição do belga Hugo Besard (1955, Etterbeek /Bruxelas). Nas
suas gravuras, Besard explora de forma obsessiva, numa imagética dominada por um certo dramatismo
poético, as “forças misteriosas da natureza”.

[Para ver até 30 de setembro de 2012]

| Serviço Educativo
Visita/Jogo: PAIS & FILHOS
Passe mais tempo com os seus filhos (netos, sobrinhos, amigos, vizinhos,….). Partilhe com eles, num
jogo de descoberta, os desafios que preparámos para uma visita divertida às exposições de Graça Morais
e Edgar Martins. Conheça, a brincar, o interior das nossas Centrais Hidroelétricas ou todo o processo de
produção das emblemáticas Tapeçarias de Portalegre.
Peça o roteiro à entrada e boa visita!..

[Até 30 de setembro de 2012]

Conservatório de Música e Dança de Bragança
Estudar no Conservatório. Como devo fazer?
Entrar no Conservatório depende da tua idade. Se frequentas o 1º ciclo do ensino básico, irás para o
curso de Iniciação. Quando te inscreveres no 5ºano da escola, inicias o curso básico do Conservatório!
Depois é só escolheres a dança ou o instrumento que queres, como Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra, Piano, Viola de Arco, Violino ou Violoncelo, fazeres a matrícula na secretaria do Conservatório e
a prova de admissão.
Curso Livre
Ideal para aprender um instrumento tradicional como a Gaita de Foles (1h por semana).
Também podes ter aulas individuais, sempre que haja disponibilidade de vagas. Os instrumentos serão
Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra.
Data das inscrições. 3 a 15 de Setembro
Centro Cultural Municipal Adriano Moreira | Praça da Sé
Tel: 273 328 208 • www.fnl-org.pt • conservatorio@fnl.org.pt

Centro Ciência Viva de Bragança
ATL DE VERÃO – EDIÇÃO SETEMBRO [de 3 a 7 de Setembro]
Público-alvo: Crianças dos 05 aos 12 anos. [de segunda a sexta, das 09h00 às 17h30.]
Toda a informação sobre inscrições e pagamentos pelo telefone 273 313 169 em www.braganca.
cienciaviva.pt

Programa Salas de Ciência [a partir de Setembro]
Para o ano letivo 2012/2013, os serviços educativos do Centro Ciência Viva de Bragança disponibilizam
as Salas de Ciência. O que é? É um programa de atividades experimentais educativas, a realizar no
Centro Ciência Viva de Bragança.
Objetivos:
- Proporcionar aos alunos uma aprendizagem experimental das ciências, como complemento das
disciplinas lecionadas na Escola;
- Aumentar o envolvimento e interesse dos alunos na área das Ciências, através do contacto prático
com as diferentes matérias.
Destinatários: Turmas desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário, do distrito de Bragança.
Todas as informações em www.braganca.cienciaviva.pt
Horário: [Terça a Sexta - 10h00 | 18h00] [Sábado, Domingo, Feriados - 11h00 | 19h00]
[Encerra às Segundas]
Contactos: E-mail: info@braganca.cienciaviva.pt |Telefone: 273 313 169/273 382 207 | Fax: 21 351 66 03

A CIÊNCIA É PARA TODOS. EXPERIMENTE, VISITANDO O CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGANÇA.

