
JUL 03 [quinta] 
| O palcO na praça: Dixie Boys (Portugal)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

JUL 04 [sexta] 
| Prata Da casa: VáMúsica 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 21h00 



JUL 5 [sábado] 
 |Noite No ciêNcia ViVa

 [Um Centro às escuras, os amigos do Ambiente vão descobrir, à luz de uma lanterna, experiências e jogos, 
num serão fora de série, programado para crianças dos 5 aos 12 anos. Deverá trazer o saco cama para dormir 
nos “planetas”, pois esta noite só termina no domingo.
Sábado 21h00 até domingo às 10h00] 
Inscrições e informações em www.braganca.cienciaviva.pt

JUL 5 [sábado] 

 |NA MANHÃ SEGUINTE, de Arlindo Silva

 |A MAGIA DA CAÇA, de Graça Morais

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 21h30



JUL 10 [quinta] 
| O palcO na praça: Le skeLetoN BaND (França) 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

JUL 10 [quinta] 

 |60+ciência - Atividades para seniores, a partir dos 60 anos 

Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.

Centro Ciência Viva de Bragança, 10h00 às 11h30



JUL 11 [sexta] 

 |café de ciência – Daniel Pinheiro – realizador e produtor de documentários de vida selvagem.
Casa da Seda – 21h30. Entrada Livre 

JUL 11 [sexta] 

Sala Luís de Camões e Sala Miguel Cervantes

 |RAMAIS DO DOURO DESACTIVADOS | FOTOGRAFIA
CARLOS CARDOSO

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 17h30 [de 11 de julho a 30 de agosto de 2014]



JUL 12 [sábado] 

  |Oficinas científicas sObre “energias e eletricidade” 
– Famílias com crianças dos 05 aos 12 anos. Das 11h00 às 12h30
Inscrições gratuitas no site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.

JUL 11 [sexta] 
| O palcO na praça: Los Muchachos 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 



JUL 12 [sábado] 
 |Produção Caseira de Cogumelos (Workshops práticos)

Não perca a oportunidade de aprender a produzir os seus próprios cogumelos! No quintal, na va-
randa, no apartamento... venha frequentar esta oficina prática de produção caseira de cogumelos!

 Programa do workshop:
 - Introdução ao “Reino Fungi”
 - Noções sobre produção de cogumelos
 - Realização prática de kits de produção
 - “Truques” para reaproveitamento dos kits após produção
 - Breve degustação

 1.º workshop: das 9h30 - 13h00 | 2.º workshop: das 14h30 - 18h00
 
[Preço por workshop: 20,00 € (inclui os kits elaborados pelo participante durante o workshop)
Inscrições através do email aldeiapedagogicadeportela@gmail.com ou pelo telefone 273 999 393.]

sede da Azimute, Portela
Organização. Azimute – associação de desportos de aventura, juventude e ambiente
Apoio. Câmara Municipal de Bragança e Instituto Português do Desporto e Juventude.



JUL 12 [sábado] 

  | XVi festiVal internaciOnal de fOlclOre da cidade de bragança

raNcho FoLcLórico Da Mãe D’água | Bragança

gruPo FoLcLórico Das BorDaDeiras De carDieLos | Viana do Castelo

gruPo etNográFico MaNteos y MoNteras | Alcañices (Espanha)
raNcho FoLcLórico Das carVaLheiras De argiVai | Póvoa de Varzim

raNcho FoLcLórico “os caMPoNeses De MesquiteLa” | Mangualde

20h30 - Desfile | Av. João da Cruz até à Praça Camões
21h00 - Festival Internacional de Folclore | Praça Camões

Organização. Câmara Municipal de Bragança e Associação Cultural e Recreativa da Mãe d’Água
Apoio. União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo



JUL 13 [domingo] 
 |11.º Encontro de Gerações do Concelho de Bragança

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

Santuário St.ª Ana. Meixedo
Organização. Câmara Municipal de Bragança
Apoio. Juntas e Uniões de Freguesias, IPSS, Unidade Local de Saúde do Nordeste, Delegação de Bragança da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Bombeiros 
Voluntários de Bragança.



JUL 17 [quinta] 
| O palcO na praça:  New LatiN cuBa (Cuba) 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

JUL 18 [sexta] 
| Prata Da casa: reD house BaND 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 



JUL 19 [sábado] 
| Apresentação do livro infantil pelas Edições Vieira da Silva
 - “O sOnO da primaVera”, de Marisa Luciana Alves 

Auditório do Conservatório Municipal de Bragança, 16h00

JUL 19 [sábado] 

ciêNcia ViVa No Verão - Saída de campo para Observação de Aves 

Com a orientação de Paulo Cortez (investigador do CIMO/IPB) e Sara Riso (responsável da IBA Nogueira-Monte-
sinho e Associação Tarabelo)

Horário: 09h00 às 19h00 | Inscrições e informações no site nacional www.cienciaviva.pt 
Participação Gratuita.



JUL 20 [domingo] 

ciêNcia ViVa No Verão - Astronomia no Castelo de Bragança 

15h00/17h00 – Observação do Sol | 21h00/24h00 – Observação de vários objetos celestes. 

[Com a orientação de Filipe Pires (investigador do CAUP/UP) na parte de astronomia e de Emília Nogueiro 
(ESSE/IPB e Galeria História & Arte) na parte histórica do Castelo.]
Inscrições e informações no site nacional www.cienciaviva.pt | Participação Gratuita.

JUL 19 [sábado] 
| Vi encOntrO ibéricO de música e dança pOpular 

Castelo, 21h30
Organização. União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo e Câmara Municipal de Bragança



JUL 25 [sexta] 
| O palcO na praça: La BazaNca (SP) 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

JUL 24 [quinta] 
| Prata Da casa: JohNNy’s grace 

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

JUL 20 [domingo] 
| i feira dO pãO e dO azeite de macedO dO matO

Macedo do Mato, [às 10h00, abertura oficial]
Organização. Junta de Freguesia de Macedo do Mato  Apoio. Câmara Municipal de Bragança



JUL 25, 26 e 27 [sexta, sábado e domingo]
 |lOmbada - festiVal de música e tradiçãO 2014 [dias 26, 27 e 28]

Dia 25  [durante a tarde, fabrico do pão em fornos tradicionais.| 22h30 - música tradicional]

Dia 26  [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

 19h00 - atuação dos Pauliteiros de Mogadouro

 20h00 - Jantar comunitário

 22h30 - atuação do grupo de música tradicional 2 AO QUADRADO c/ Diana Azevedo e GERAÇÕES]

Dia 27  [15h00 - concerto temático na igreja, (cancioneiro tradicional) 

 16h00 - 16º encontro de gaiteiros e tocadores do nordeste 

 19h00 - atuação do Orfeão Universitário do Porto

 20h00 - Jantar comunitário

 21h30 - atuação dos gaiteiros e tocadores do nordeste 

 22h30 - atuação do grupo de música tradicional LA BAZANCA]

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



JUL 26 [sábado] 
| cOncertO cOrda perfeita 

Domus Municipalis, 17h00
Organização. União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo e Câmara Municipal de Bragança

JUL 26 [sábado] 

ciêNcia ViVa No Verão - Geologia 

[(das 08h00 às 18h00) Com a orientação de Diamantino Insua Pereira, do Departamento de Ciências da Terra 
da Universidade do Minho.]
Inscrições e informações no site nacional www.cienciaviva.pt | Participação Gratuita.



 | música de VerãO na praça camões [28 a 31 de julho]

Praça Camões, 21h30 
Organização: Câmara Municipal de Bragança e Fábrica da Igreja de Nossa Senhora das Graças 



Julho

Livro do mês: As Três Vidas 
Autor: João Tordo
Editor: D. Quixote 

Biblioteca Municipal de Bragança

Secção Infantil | 

Livro do mês: Era uma vez uma Bateria
Conceção e Texto de: Planeta Tangerina 
Editor: Valorcar

A Secção Infantil é um espaço destinado a diversas actividades – 

leitura, pintura, desenho, visionamento de filmes...

Biblioteca Adriano Moreira  | 

Livro do mês: Agostinho Neto e a libertação de Angola: 1949-1974 (Arquivos da PIDE-DGS) 
Coordenação de Maria Eugénia Neto e Irene Neto, Luanda, Fundação Dr. António Agostinho Neto

Editor: Fundação António Agostinho Neto



Museu Ibérico da Máscara e do Traje

Visite o Museu Ibérico da Máscara e Traje de terça a domingo das 09h00-13h00 | 15h00-18h00 e conheça o 
trabalho desenvolvido pelo artista António Óscar Barros.

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

Óscar Barros nasceu na cidade de Bragança, em 1951.
Como qualquer jovem da terra conviveu, em Bragança, com as correrias dos 
mascarados vestidos de Morte, de Diabo e de Censura por alturas do carna-
val, 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 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. 



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

GRAÇA MORAIS - A MAGIA DA CAÇA [PINTURA E DESENHO]

Comissariado: Jorge da Costa 
Produção: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

Como personagens de um drama antigo, presa e caçador consubstanciam num conjunto de trabalhos 
realizados por Graça Morais, entre 1978 e 1979, em Paris, uma inquietante análise reflexiva em torno 
da organização da sociedade tradicional transmontana. Ao conjunto de trabalhos, então apresentados 
no Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, associam-se agora uma 
série de trabalhos inéditos, realizados em 2010.

[5 de julho de 2014 a 25 de janeiro de 2015]



ARLINDO SILVA | NA MANHÃ SEGUINTE
PINTURA E DESENHO

O instante, resgatado pelo registo fotográfico e transferido depois para a pintura e para o desenho, 
constitui a principal matéria de trabalho de Arlindo Silva (Figueira da Foz, 1974).
Nas cerca de meia centena de obras que compõem a exposição, sobressai o virtuosismo e a minúcia 
com que Arlindo Silva converte em pintura cenas banais da vida quotidiana, apropriadas às mais 
diversas situações da sua vivência pessoal e afetiva. 
Comissário: Jorge da Costa
Produção: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

[5 de julho a 5 de outubro de 2014]



Centro de Fotografia Georges Dussaud
Trás-os-Montes | Fotografia

Comissário: Jorge da Costa
Produção: Câmara Municipal de Bragança/Centro de Fotografia Georges Dussaud 
Horário: segunda a domingo 9h00 / 12h30 – 14h00 / 17h30 

Da ampla narrativa de imagens de Georges Dussaud, 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. 

[Até 12 de outubro de 2014]



julho e agosto de 2014 | 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 |Os Grandes Pensadores

De Santo Agostinho a Kant, a biblioteca da Fundação “OS NOSSOS LIVROS” 
apresenta, em exposição temporária, uma diversidade de livros referente 
aos “grandes pensadores”. As suas teorias pesam ainda nas ideologia da atu-
alidade. Por isso, a sua leitura humanizadora torna-se indispensável para a 
compreensão de outra ideologias subsequentes, tornando mais simples a sua 
interpretação, vista à luz de uma linguagem humana profunda.

A leitura destes “pensadores” vem contribuir para a reflexão sobre os temas 
filosóficos de cada um deles, entendendo a verdade e a harmonia pelos mes-
mos concebida.



Férias Desportivas e Culturais 2014 | de 1 a 31 de julho 
Atividades desportivas e culturais dirigidas a crianças dos 6 aos 15 anos.

[Horário: 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Local: Piscina Municipal de Bragança]

Programa:
Desportos Coletivos, Dança, Atividades Aquáticas, Jogos Tradicionais, Jogos de Aventura, Jogos Pré 
Desportivos, Torneios, Cinema, Ateliers, Artes Plásticas, Visitas a Museus, Atelier de Culinária, Karting, 
Discoteca, Insufláveis, Passeios de BTT, Passeios Pedestres, Simulacros, Peddy Paper….



Desporto em agenda
JUL 5, 6 e 7 [sábado, domingo e segunda] 
| tOrneiO de basquetebOl de encerramentO assOciaçãO cultural e despOrtiVas estrelas brigantinas 
Pavilhão Municipal de Bragança
apoio. Câmara Municipal de Bragança

JUL 19 e 20 [sábado e domingo] 
| 2.ª maratOna de futsal feminina 
Pavilhão Municipal de Bragança, das 12h00 do dia 19 de julho às 15h00 do dia 20 de julho 
organização. Pioneiros de Bragança apoio. Câmara Municipal de Bragança

JUL 12 e 13 [sábado e domingo] 
| tOrneiO de badmintOn 
Pavilhão do Clube Académico de Bragança, 18h00 
organização. Clube Académico de Bragança apoio. Câmara Municipal de Bragança

JUL de 16 a 18 [quarta a sexta] 
| mundialitO de VOleibOl 
Campo de areia da piscina do Clube Académico de Bragança, 16h00
organização. Clube Académico de Bragança apoio. Câmara Municipal de Bragança



No segundo e quarto sábado dos 
meses de junho, julho e setembro, 
o centro histórico de Bragança ganha 
mais vida com a iniciativa “Banca na 
Praça”, com a presença de 10 ban-
cas, onde estarão à venda os mais 
variados produtos como artesanato, 
pão e bolos, produtos hortícolas, 
antiguidades e frutos secos.

Organizado pela Câmara Municipal 
de Bragança o projeto visa, sobre-
tudo, estimular a economia local e 
animar a zona histórica.

Para mais informações sobre como par-
ticipar nesta iniciativa contate a Divisão 
de Promoção Económica e Desenvol-
vimento Social da Câmara Municipal, 
através do email dpeds@cm-braganca.
pt ou 273 304 270.


