
jul 01 [domingo] 
|Cinderela - Encerramento das actividades da Escola de Ballet da Junta de Freguesia da Sé 
[bailado clássico, baseado no conto de Charles Perrault, repleto de magia, beleza e encantadoras personagens]

Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 15h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]
Organização. Junta de Freguesia da Sé

jul 01 [domingo] 
|Concerto: Coral Brigantino infantil e Coral Brigantino infanto-juvenil

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 17h00 
Organização. Associação Coral Brigantino
Apoio. Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

jul 04 [quarta] 
Centro de arte Contemporânea graça morais - serviço eduCativo | ofiCinas de verão 
[Oficinas de prática artística para crianças dos 5 aos 12 anos]

Calendário: Dias 4, 5 e 6 de julho | Horário: 10h00/12h30 e 14h00/18h00 
Inscrição prévia (até 20 crianças) | Contacto: telf: 273 302 410/centro.arte@cm-braganca.pt



jul 05 [quinta] 
| o palCo na praça: malasaners (sp) 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 04 [quarta] 
desfile de ÉpoCas Com as ipss 

Praça Cavaleiro Ferreira, 21h00 
Organização. Junta de Freguesia da Sé



jul 06 [sexta] 
|Vámúsica - Audição final

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, 21h00

jul 06 [sexta] 
 |Inauguração da exposição: IX Bienal de Pintura do Eixo Atlântico 
 |Prémio Jovens Talentos Luso-Galaicos

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 18h00
Organização. Eixo Atlântico e Câmara Municipal de Bragança



jul 07 [sábado]
 |Inauguração do Centro de Convívio de Paçó de Mós

Paçó de Mós, 12h30
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Mós

jul 07 [sábado] 
| ConCerto - Corda perfeita 

Domus Municipalis, 17h00
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Santa Maria

jul 07 e 08 [sábado e domingo] 
 |Torneio Triangular de Hóquei em Patins  (Juvenis, Infantis, Escolares, Veteranos e benjamins) 

Pavilhão Municipal, (sábado) das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 23h00 | (domingo) das 9h00 às 13h30
Organização. Clube Académico de Bragança
Apoio. Câmara Municipal de Bragança



jul 07 [sábado] 
 |XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE CIDADE DE BRAGANÇA

 Rancho Folclórico da Mãe D’Água  [Bragança]
 Rancho Folclórico “Danças e Cantares de Marinhas” [Esposende]
 Asociación Etnográfica “Bajo Duero” [Espanha] 

jul 07 [sábado] 
| reCitais de fim de tarde - ausra BernataviCiute - piano (lituânia)

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 18h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]



jul 08 [domingo] 
 |Casulo das Histórias 
«agá-dois-ó: uma gota de água», da autora Carla Morais. 

Público-alvo: Crianças dos 03 aos 08 anos. Entrada Gratuita. 
Centro Ciência Viva de Bragança, 15h00

 Rancho Folclórico de Tardariz [Gondomar]
 Grupo Etnográfico “As Cesteiras de Frende” [Frende - Baião]

Praça Camões, 21h00
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Associação Cultural e Recreativa da Mãe d´Água



jul 08 [domingo] 
 |9.º Encontro de Gerações

 Programa: 
 10h00 - Receção | 10.30h - Animação  
 11h30 - Missa  
 12h30 - Almoço-Convívio
 14h00 - Tarde Recreativa | 17.00h - Encerramento

Castelo de Bragança
Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. Juntas de Freguesia, IPSS, Centro de Saúde, PSP e Bombeiros Voluntários de Bragança.



jul 12 [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!]

jul 10 [terça] 

 |iv mundialito de futeBol de 6 das Instituições ( ATL) idades 2000 a 2005 (de 10 a 13)

Pavilhão Municipal, 10h30
Organização. Clube Académico de Bragança
Apoio. Câmara Municipal de Bragança

Edifício Principal do CCV de Bragança, 10h00



jul 12 [quinta] 
| o palCo na praça: tradiBÉriCa trio (sp)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 13 [sexta] 
| tempo para a infânCia - limite zero - teatro de fantoCHes: d. roBerto

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 10h00, 11h30 e 15h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]



jul 14 [sábado] 
 |CiênCia sem Limites - ofiCinas de energia
 [Sem limites de idade, nem de curiosidade! Oficinas práticas, para famílias com crianças dos 05 aos 12 anos. 

Preço: 1 € por criança. Inscrições em www.braganca.cienciaviva.pt ou telefone 273 313 169]
Edifício Principal do CCV de Bragança, 11h00

jul 14 [sábado] 
 |Apresentação do livro, por Dr. Teófilo Vaz, A Amante de Lenine, de Luís Ferreira

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 15h30



jul 14 [sábado] 
| ConCerto da Banda filarmóniCa de Bragança 

Castelo de Bragança, 21h30
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Santa Maria

jul 14 [sábado] 
| reCitais de fim de tarde - viCtor rodriguez - piano (CuBa)

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 18h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]



jul 15 [domingo] 
 |“Um oLhar sobre o rio fervença”.
 [Saída de campo no âmbito do programa Ciência Viva no Verão - condução e dinamização por Márcia Moreno, 
do Projeto Rios.]
«Conhece o rio que percorre o coração da cidade de Bragança? Com este olhar sobre o rio Fervença, preten-
de-se, por um lado, perceber de que forma a pressão exercida pela zona urbana onde se insere, influencia a 
qualidade do rio, nas suas vertentes de qualidade da água, propriedades das margens e influência nos habi-
tats das espécies ripícolas associadas, por outro lado, queremos também perceber de que forma o rio deter-
mina as atividades humanas relacionadas com a sua presença. »

Público-alvo: Todos os públicos. Máximo 20 participantes. 
Inscrições Gratuitas e Obrigatórias Online em www.cienciaviva.pt (site nacional da Agência)

Edifício Principal do CCV de Bragança, 11h00

jul 17 [terça] 
 |torneio de futevolei (de 17 a 19)

Piscinas do Clube Académico de Bragança, 17h00
Organização. Clube Académico de Bragança
Apoio. Câmara Municipal de Bragança



jul 20 [sexta] 
| tempo para a infânCia - algazarra teatro de somBras: espeCtáCliê + atelier

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 10h00 e 15h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]

jul 19 [quinta] 
| o palCo na praça - tHe Ben gunn mento Band (sp)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 



jul 21 [sábado] 
| reCitais de fim de tarde - sara CoHen - piano 

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 18h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]

jul 21 [sábado] 
 | festival iBÉriCo de músiCa popular

Castelo, 21h30
Organização: Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Santa Maria



jul 26 [quinta] 
| o palCo na praça - vallarna quarteto (sp)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 27 [sexta] 
| tempo para a infânCia - era uma vez: a formiga e o CoelHinHo

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 10h00 e 15h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]



jul 27 [sexta]
 |lomBada - festival de músiCa e tradição 2012 [dias 27, 28 e 29]

Dia 27  [durante a tarde, fabrico do pão em fornos tradicionais.| 22h30 - música tradicional.]

Dia 28  [09h30 - segada manual. 12h30 - Almoço comunitário com ementa tradicional da segada. 

 15h30 - abertura da feira de artesanato e de produtos da terra. 

 16h30 - malha tradicional.

 20h00 - Jantar comunitário.

 21h30 - atuação do grupo de música tradicional La Nota (Folk) de Castela

 22h00 - atuação do grupo de música tradicional MAGMELL (Folk Fusão) de Lisboa.]

Dia 29  [15h00 - concerto temático na igreja, com o músico Sebastião Antunes (Quadrilha) 
 16h00 - 14º encontro de gaiteiros e tocadores do nordeste 

 19h00 - atuação do Grupo de Pauliteiros de Miranda do Orfeão Universitário do Porto

 20h00 - Jantar comunitário.

 21h30 - atuação dos gaiteiros e de um grupo de música tradicional 

 22h30 - atuação do grupo de danças europeias Girassol, do Porto.]

Palácios
Organização.Câmara Municipal de Bragança e Associação Cultural, Recreativa e Ambiental de Palácios 



jul 28 [sábado] 
| reCitais de fim de tarde - mário Cardoso - guitarra (portugal)

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco, às 18h00 [Preço 2,50 € | m/ 6 anos]

jul 28 [sábado] 
 |“répteis e anfíbios do nordeste – venha ConheCe-Los”.
 [Saída de campo no âmbito do programa Ciência Viva no Verão condução e dinamização por Sérgio Bruno 
Ribeiro, da empresa Biomater, Lda..]«Venha conhecer a biologia dos anfíbios e dos répteis e a sua diversida-
de.Com esta ação pretende-se sensibilizar os participantes para a necessidade da diminuição de ameaças e 
destruição de habitat.» Público-alvo: Todos os públicos. Máximo 20 participantes. 
Inscrições Gratuitas e Obrigatórias Online em www.cienciaviva.pt (site nacional da Agência)

Edifício Principal do CCV de Bragança, 15h00



 | músiCa de verão na praça Camões

[27]  - 20.30h – Demonstrações:
 Ninjutsu (arte marcial japonesa) | ECC (sistema de defesa pessoal)
 Meditação/Descontracção (Actividade aberta ao público que queira participar)
 Organização. Associação Transmontana Desportiva e Cultural de Artes Orientais
 Apoio. Câmara Municipal de Bragança 
 - Aliados e Kopus Band
[28]  - Grupo de Fados dos Santos Mártires e Aclama
[29]  - Grupo de Cantares Terra Firme e Surdina
[30]  - Grupo de Cantares dos Santos Mártires e Rancho Folclórico do Lar de S. Francisco
[31]  - Bluecolective e Jorge Veloso

Praça Camões, 21h30 
Organização: Câmara Municipal de Bragança e Comissão de Festas 



julho

Livro do mês: Diz-me quem sou
Autor: Júlia Navarro
Editor: Bertrand

Biblioteca Municipal de Bragança

Secção Infantil | 

Livro do mês: Contos ao vento com demónios dentro
Autor: Alexandre Parafita
Editor: Plátano Editora 

Hora  do Conto: “uma história espera por ti…” 
dias 4, 18 e 31 (com marcação)
Sessões: Manhã 10h30 | Tarde 15h00. 

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



Esta é a época anual em que o Sol atinge o seu clímax de 
vitalidade, tempo em que o mesmo dá existência, marcando 
como que uma suspensão do tempo e da ordem, refletindo-se 
nas regras e nos valores, apogeu da força, calor e poder fe-
cundante na versão estival! Triunfo da luz, cor, alegria, festa e 
consagração, o tempo de verão incide o seu âmbito, preferen-
cialmente, sobre os aspectos sentimentais e sedutores, ligados 
ao apogeu de vida e fertilidade onde proliferam as crenças 
e práticas difusoras e propiciatórias da fertilidade humana e 
da natureza, bem como aspectos ligados à sorte e felicidade.

Visite o Museu Ibérico da Máscara e do Traje de terça a domingo das 10h00-12h30 | 14h00-18h00 
e conheça as tradições associadas à máscara na região de Trás-os-Montes e província de Zamora.

Museu Ibérico da Máscara e do Traje

Para mais informações contacte-nos pelo telefone: 273 381 008 ou através do e-mail: 
museu.iberico@cm-braganca.pt
Aguardamos pela sua visita!

Nunca o Sol se demora tanto entre nós, como no Solstício de verão!

[Lopes, Aurélio (1998). Tempo de Solstícios, O Mirante, Santarém]



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
NÓS NA ARTE | GRAÇA MORAIS NAS TAPEÇARIAS DE PORTAlEGRE

Coprodução: Museu da Presidência da República / Manufatura de Tapeçarias de Portalegre
Câmara Municipal de Bragança

Graça Morais foi uma das artistas a ver um conjunto significativo de obras suas recriadas pela emblemática 
Manufatura de Tapeçarias de Portalegre, que conta com mais de cinquenta anos de existência. A exposição 
que agora se apresenta, realizada em parceria com o Museu da Presidência da República, mostra não 
apenas o resultado final, mas também um conjunto de elementos e artefactos que ajudam a compreender 
todo o processo.



Edgar Martins | The Time Machine

Fotografia
[30 de junho a 30 de setembro de 2012]

Produção: Fundação EDP
Organização: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
Comissariado: João Pinharanda 

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.



O extraordinário processo de produção das emblemáticas Tapeçarias de Portalegre é o ponto de partida 
para a nova atividade que o Serviço Educativo preparou para os mais pequenos. A visita, com caráter 
lúdico e experimental, é pautada por um conjunto de jogos e oficinas que, ponto a ponto - desde o 
desenho do artista, à seleção de cores ou ao trabalho de tecelagem no tear – dá a conhecer a atual 
exposição de Graça Morais, “NÓS NA ARTE - Tapeçarias de Portalegre e Arte Contemporânea”.

Contos de Lã
Visita/Jogo para crianças dos 3 aos 10 anos

Horário: 10h00/12h30 e 14hh00/18h00 | Público-alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos
Acesso: gratuito / marcação prévia | Contacto: telf: 273 310 410 /  e-mail: centro.arte@cm-braganca.pt



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”

Mostra bibliográfica temporária |”O Poeta Luís Vaz de Camões”

A Fundação “OS NOSSOS LIVROS” prossegue a apresentação de alguns livros importantes da sua Biblioteca 
doada à cidade de Bragança pelo Doutor Artur Águedo de Oliveira, incentivando os seus leitores a gostar 
dos livros e a compreender os grandes autores tais como LUÍS VAZ DE CAMÕES.

À experiencia inimitável deste autor, traduzida em obra poética, presta a Fundação “OS NOSSOS LIVROS” 
uma oportuna HOMENAGEM neste mês de Junho de 2012, relembrando alguns dos mais importantes 
momentos da sua inspiração.

O objectivo, pois, desta Exposição Bibliográfica, além de mostrar algumas raridades bibliográficas, é 
divulgar LUÍS VAZ DE CAMÕES, na qualidade de poeta, ao mesmo tempo moderno e arcaico, retratado 
em cada uma das suas obras expostas.


