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02 03EVENTOSEVENTOS

3 SETEmbRO sábado 

“O GUARdAdOR dE 
mEmóRiAS” 
ATRiUm-NúCLEO CéNiCO dE bRAGANçA
Teatro Municipal de Bragança 
Auditório, às 21h30

7 SETEmbRO quarta
ApRESENTAçãO dA ObRA:

TERRA d`ENCONTROS
de Carla do Espírito Santo Guerreiro e de 
Lídia Machado dos Santos

Centro de Arte Contemporânea Graça 
Morais,  às 18h00

8 E 9 SETEmbRO quinta e 
sexta

ii ENCONTRO dE bOAS 
pRáTiCAS EdUCATiVAS 

Auditório da escola sede do Agrupamento 
de Escolas Emídio Garcia
Inscrições e programa em: www.ebpe.cfaebn.pt

Xiii RAid AéREO dO 
NOROESTE ibéRiCO 2016
E CARETO AiR ShOw 

3 SETEmbRO sábado
Corrida de drones e subidas estáticas de 
balões de ar quente
Praça Camões

Receção, no Aeródromo Municipal, das 
aeronaves participantes na XIII edição 
do Raid Aéreo do Noroeste Ibérico

4 SETEmbRO domingo
Receção, no Aeródromo Municipal, das 
aeronaves participantes no Careto Air 
Show

Espetáculo de acrobacia
Exposição estática sobre aviação
Simuladores de voo
Performance de planadores
Passagem de  dois F-16 da Força Aérea 
Portuguesa
Voos de divulgação

Aeródromo de Bragança, às 14h30

Organização: Aero Clube de Bragança 

Apoio: Município de Bragança
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9 E 10 SETEmbRO sexta e sábado

A.L.i.C.E.
Sexta, às 21h30  - Sábado, às 16h00
Teatro Municipal de Bragança 
Coprodução:
Teatro da Garagem, Teatro Nacional São João, CCB/
Fábrica das Artes e Teatro Municipal de Bragança

10 SETEmbRO sábado

SábAdO dE ENCANTAR
uma oficina de leitura criativa com o objetivo de 
estimular o gosto pela leitura, divulgar o livro e 
promover momentos únicos em família. 
Público alvo: Familias
Local: seção infantil da bmb, às 10h30
atividade gratuita sujeita a marcação para
biblioteca@cm-braganca.pt ou 273 300 854

biObLiTZ dE bOTÂNiCA
NO RiO FERVENçA
Uma oportunidade para conhecer, na prática, a 
diversidade biológica do NE de Portugal.
Inscrições no site nacional: www.cienciaviva.pt  
Mais informações pelo telefone: 273 313 169

iNAUGURAçãO dAS EXpOSiçõES:

SEbASTiãO SALGAdO
TERRA
GRAçA mORAiS
AO ENCONTRO dE SOphiA
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais,
às 21h00

17 SETEmbRO sábado 
bRAGANçA SAUdáVEL,
bRAGANçA SOLidáRiA
Caminhada Rural – Pinela

Extensão: (aprox.) 13 km
Saída: 9h00, Pavilhão Municipal 
Arnaldo Pereira

Org.: Município de Bragança e Junta de 
Freguesia de Pinela 

APRESENtAção dA obRA: 

“ A ESpESSURA dA CiNZA”, 
de Anami Randa

Fundação “Os Nossos Livros”, às 16h00

GALA dE dESpORTO, 
comemorativa dos 30 anos da rádio 
brigantia

Teatro Municipal de Bragança,  às 21h30
Org.: Pressnordeste

Apoio: Município de Bragança

22 SETEmbRO quinta 

GiSELA JOãO
Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30
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pEChAKUChA NiGhT bRAGANçA#2
o PechaKucha existe em mais de 900 cidades em 
todo o mundo, e agora também em bragança. A 
fórmula 20x20 é uma das marcas do sucesso desta 
iniciativa: cada apresentador selecciona 20 imagens 
sobre o tema que vai apresentar, e cada imagem é 
projectada durante 20 segundos. Seis minutos e 40 
segundos depois a apresentação termina.

teatro Municipal de bragança,
Foyer, às 21h30

29 SETEmbRO quinta 

ENSEmbLE: LEAR
Teatro Municipal de Bragança
auditório às 21h30 

30 SETEmbRO sexta 
NOiTE EUROpEiA dOS 
iNVESTiGAdORES
(...) uma noite aberta aos visitantes, que vão poder 
ver como os cientistas do Instituto Politécnico de 
bragança desenvolvem a área da biotecnologia e 
da segurança alimentar, com a apresentação do 
projecto Valor Natural e, também, astronomia, novos 
módulos interativos da exposição “Por que somos 
como somos”, prova de cerveja artesanal e muitas 
experiências de ciência e animação.

Centro Ciência Viva, às 21h00

23 SETEmbRO sexta 

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 de Ciência Viva, às 14h30

“bibLiOTECA AdRiANO mOREiRA,
CONVERSAS SObRE VALORES E O FUTURO”

TEmA: “AS REGiõES Em TEmpOS 
dE CRiSE NACiONAL E EUROpEiA: 
pRObLEmAS E pERSpETiVAS”
Conferencista: Prof. Viriato soromenho 
marques
Biblioteca Municipal, às 21h00

24 SETEmbRO sábado 
bRAGANçA SAUdáVEL,
bRAGANçA SOLidáRiA
Caminhada Rural – Quintela de Lampaças

Extensão: (aprox.) 13 km
Saída: 9h00, Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira

Org.: Município de Bragança e Junta de Freguesia de 
Quintela de Lampaças
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8 OUTUbRO sábado 
bRAGANçA SAUdáVEL,
bRAGANçA SOLidáRiA
Caminhada Rural – Coelhoso

Extensão: (aprox.) 13 km

Saída: 9h00, Pavilhão Municipal Arnaldo 
Pereira
Org.: Município de Bragança e Junta de 
Freguesia de Coelhoso

dÒiNG - OFiCiNA AUmENTAdA 
Atividades “Faça-você-mesmo” 
Para famílias com crianças dos 6 aos 10 anos. 
Informações sobre as inscrições e preços 
no site www.braganca.cienciaviva.pt ou 
pelo telefone 273 313 169

Centro Ciência Viva, às 11h00

ENCONTRO TEmáTiCO dE dANçA 

(bRAGANçA mOVE iT) 

Castelo de Bragança, das 15h00 às 17h00
Org.: GHOST

Apoio: Município de Bragança, Museu Militar e 
União das Freguesias de Sé, St.ª Maria e Meixedo

1 OUTUbRO sábado 
bRAGANçA SAUdáVEL,
bRAGANçA SOLidáRiA
Caminhada Rural – Samil

Extensão: (aprox.) 13 km

Saída: 9h00, Pavilhão Municipal Arnaldo 
Pereira
Org.: Município de Bragança e Junta de Freguesia 
de Samil

diA mUNdiAL dA múSiCA
concerto comemorativo: 

SOFiA ESCObAR & 
ORqUESTRA SiNFóNiCA dA 
ESpROARTE

Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30 

7 OUTUbRO sexta 

bRAGANçA JAZZ - 
diXiES GRiNGOS JAZZ bANd

Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30
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SábAdO dE ENCANTAR
uma oficina de leitura criativa com o 
objetivo de estimular o gosto pela leitura, 
divulgar o livro e promover momentos 
únicos em família. 

Público alvo: Familias
Local: seção infantil da bmb, às 10h30

atividade gratuita sujeita a marcação para biblioteca@

cm-braganca.pt ou 273 300 854

bRAGANçA JAZZ - 
FiLipE mELO TRiO & JORdy 
ROSSy

Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30

9 OUTUbRO domingo
CASúLO dAS hiSTóRiAS 
Histórias com ciência para crianças dos 3 aos 
5 anos.
Informações sobre as inscrições e preços no 
site www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo 
telefone 273 313 169

Casa da Seda, às 11h30

13 OUTUbRO quinta 

bRAGANçA JAZZ - 
FAUKSA 4TET

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de palco, às 21h30

15 OUTUbRO sábado 
bRAGANçA SAUdáVEL,
bRAGANçA SOLidáRiA
Caminhada Rural – Carrazedo

Extensão: (aprox.) 13 km

Saída: 9h00, Pavilhão Municipal Arnaldo 
Pereira
Org.: Município de Bragança e União das 
Freguesias de Castrelos e Carrazedo

bRAGANçA JAZZ - 
ORqUESTRA dE JAZZ dE 
mATOSiNhOS
& mANUELA AZEVEdO

Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30
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17 OUTUbRO segunda 
dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza e Exclusão.

bRAGANçA SOLidáRiA, 
CidAdE iNCLUSiVA
praça Cavaleiro de Ferreira a partir das 
09h00

Org.: EAPN - Rede Europeia Antipobreza

Apoio: Município de Bragança

19 OUTUbRO quarta 

bRAGANçA JAZZ - 
LUíS FiGUEiREdO
& JOhN hASSELbERG: 
“SONGbiRd”

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de palco, às 21h30

21 OUTUbRO sexta 

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 de Ciência Viva, às 14h30

bRAGANçA JAZZ - 
bRAGANçA JAZZ: REd 
TRiO & JOhN bUTChER

Teatro Municipal de Bragança
Caixa de palco, às 21h30

22 OUTUbRO sábado 
bRAGANçA SAUdáVEL,
bRAGANçA SOLidáRiA
Caminhada Rural – Quintanilha

Extensão: (aprox.) 13 km

Saída: 9h00, Pavilhão Municipal 
Arnaldo Pereira
Org.: Município de Bragança e Junta de 
Freguesia de Quintanilha
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XiX ENCONTRO 
iNTERNACiONAL
dE GRUpOS CORAiS
CidAdE dE bRAGANçA
Participação:
   - Coral Brigantino
   - Orfeão da Associação Académica e Cultural
      de Ermesinde
   - Coro do Ateneu Desportivo de Leiria
   - Coral St.ª Cruz - Escobedo de Camargo
      (Espanha)

Org.: Associação Coral Brigantino de N.ª Sr.ª das 
Graças e Município de Bragança
Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 17h30

29 OUTUbRO sábado

COGUmELOS SiLVESTRES
saída de campo para recolha e identificação 
de cogumelos.
informações sobre as inscrições e preços no site 
www.braganca.cienciaviva.pt
ou pelo telefone 273 313 169.

COmpANhiA OLGA RORiZ: 
ANTES qUE mATEm OS 
ELEFANTES
Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30
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Considerado por muitos o melhor fotógrafo documental da atualidade, Se-
bastião Salgado (Aimorés, Minas Gerais, brasil, 1944) realiza entre 1980 e 
1996 um impressionante trabalho fotográfico sobre a condição de vida de 
milhares de trabalhadores rurais do interior do brasil, os Sem terra. 
Cultivar um pedaço de terra seu é o sonho destes trabalhadores e das suas 
famílias que vivem à própria sorte, em acampamentos à beira das estradas, 
em lugares onde não só falta tudo, como estão ainda sujeitos à violência das 
milícias e de outras forças de repressão organizadas pelos latifundiários que 
temem a ocupação das suas propriedades.
Sebastião Salgado acompanhou de perto e ao longo de dezasseis anos a luta 
destes trabalhadores, determinado a testemunhar e a denunciar através da 
sua obra a pobreza e a injustiça que recai sobre cinco milhões de famílias de 
rurais sem terra.

SEbASTiãO SALGAdO

TERRA

CENtRo dE ARtE CoNtEMPoRÂNEA GRAçA MoRAIS

EXPoSIção tEMPoRáRIA

Comissário: Jorge da Costa 
Produção: Município de bragança /CACGM
Colaboração: Escola Superior Agrária / Instituto Politécnico de bragança

[de 10 de setembro a 16 de outubro de 2016]

GRAçA mORAiS

AO ENCONTRO dE SOphiA 

Comissário: Jorge da Costa
Produção: Município de bragança / Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

[de 10 de setembro de 2016 a 29 de janeiro de 2017]

o mito de orpheu e Eurydice, 
fonte inesgotável de referên-
cias e criações artísticas, quer 
no domínio das artes plásti-
cas, da música e da literatura, 
assinala também o primeiro 
encontro entre a pintura de 
Graça Morais e a escrita de 
Sophia de Mello breyner An-
dresen.
Sobre esta trágica história de 
amor, Graça Morais realiza, 
em 1990, uma série de pintu-
ras a sépia sobre partituras 
musicais, que dariam depois 
origem a um conjunto de poe-
mas de Sophia. 
Este encontro entre a pintora e 
a poetiza repete-se em 2003: 
Sophia de Mello breyner de-
safia Graça Morais a ilustrar o 
conto o Anjo de timor. A série, 
particularmente figurativa, é 

realizada a aguarela e sépia sobre papel, conferindo aos trabalhos um 
intenso colorido.

CENtRo dE ARtE CoNtEMPoRÂNEA GRAçA MoRAIS
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GEORGES dUSSAUd
ObRAS ESCOLhidAS [1980 - 2014] 

CENtRo dE FotoGRAFIA GEoRGES dUSSAUd

EXPoSIção tEMPoRáRIA

[de 3 de julho a 27 de novembro de 2016]

As imagens de Georges 
dussaud (brou, França, 
1934), fotógrafo que há 
mais de 35 anos tem vin-
do a desenvolver o seu 
trabalho sobre o nosso 
país, parecem apontar 
para um terreno aberto a 
todo o tipo de incursões. 
São uma declaração do 
seu encantamento, dos 
seus encontros diretos e 

da convivência fraterna com as pessoas e os seus modos de vida: seja 
em ambiente de festa, na dureza do trabalho ou na intimidade da casa.
Sem artifícios, as suas fotografias são o seu modo de comunicar, são 
a possibilidade de materializar em arte os legados banais da história; 
uma espécie de alegoria sem hierarquias nem linearidade temporal, 
onde coabitam distintos horizontes sociais, culturais e geográficos. São, 
sem preconceitos ou julgamentos de nenhuma ordem, uma celebração 
da vida. Na assunção de que a melhor parte da viagem é o caminho e 
não o destino, a presente exposição propõe, sala a sala, um olhar demo-
rado sobre o território, conduzido pela objetiva atenta de dussaud que, 
não raras vezes, se interceta com as palavras de Miguel torga, na sua 
obra Portugal, deixando-nos a impressão de uma visão concertada e 
consonante no modo de sentir a realidade. 

Comissário: Jorge da Costa
Produção: Município de bragança/Centro de Fotografia Georges dussaud 

18 EXpOSiçõESEXpOSiçõES

CENtRo CULtURAL MUNICIPAL AdRIANo MoREIRA
Segunda a sexta 9h00 - 12h30 | 14h00 - 21h00
Sábados e feriados 9h30 - 13h00 | 14h00 - 18h00
 

10 dE AGOSTO A 20 dE OUTUbRO dE 2016

8.ª biENAL iNTERNACiONAL 
dE GRAVURA dO dOURO 2016
Salas Luís de Camões e miguel Cervantes

604 ARTiSTAS – 1300 0bRAS - 70 pAíSES
ALiJó - bRAGANçA - ChAVES - FAVAiOS
FOZ CÔA - RéGUA - SAbROSA - SãO mARTiNhO dE ANTA
ViLA REAL
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bIbLIotECA MUNICIPAL dE bRAGANçA

bIbLIotECA AdRIANo MoREIRA

SECçãO AdULTOS | Livro do mês: 
As primeiras coisas | bruno Vieira amaral
“Memórias, embustes, traições, homicídios, 
sermões de pastores evangélicos, crónicas de 
futebol, gastronomia, um inventário de sons (…) a 
Humanidade inteira arde no bairro Amélia, um 
lugar perdido na Margem Sul do tejo, onde a História 
é reconstruída por personagens que raramente 
aparecem na nossa literatura.” 

SECçãO iNFANTiL | Livro do mês:
Odeio a Escola!  | Jeanne Willis e tony ross
“Era uma vez uma menina Que não gostava de 
aprender. o seu nome era Ana Rita E queria ver a 
escola a arder. E por que não, se a professora é um 
sapo feio e a sala um buraco no chão? Quando na 
cantina lhe dão lesmas e cocó de coelho à refeição? 
os amigos não ajudam nada - são na verdade um 
horror! Se o primeiro ano foi mau, o segundo foi bem 
pior. Será verdade, ou não? Se for, pobre coitada... 
“Um livro maravilhoso, que li de uma assentada!” Uma 
professora primária devidamente identificada.

bibLiOTECA AdRiANO mOREiRA 
Livro do mês: 
Quem matou Palomino Molero? | mario 
Vargas Llosa 
“o romance … em torno da investigação de um 
bárbaro assassínio cometido na pessoa de um 
jovem soldado da aviação peruana. dois polícias, 
um tenente e uma guarda investigam o crime. (…) A 
mestria técnica de Mario Vargas Llosa confere a este 
relato uma tensão alucinante e obsessiva…”

EVENTOS EVENTOS

30 OUTUbRO domingo
Festa de Halloween para miúdos! 

das  14h30 às 18h30 (para crianças dos 5 
aos 12 anos.)
Informações sobre as inscrições e preços 
no site www.braganca.cienciaviva.pt

As festas de aniversário do CCVb são um 
motivo, por si só, para celebrar a Ciência! 
Sugerimos que faça a festa do seu (sua) 
filho (a) nas nossas instalações e não se 
preocupe com nada, desde os convites, ao 
bolo de aniversário, desde a parte lúdica 
às experiências! Consulte www.braganca.
cienciaviva.pt e saiba tudo sobre as Festas 
de Aniversário, didáticas, educativas e 
com Ciência!
Horário: terça a Sexta - 10h00-18h00 
Sábados, domingos e feriados - 11h00-19h00.
Encerra às Segundas.

E-mail: info@braganca.cienciaviva.pt | 
telefone: 273 313 169/273 382 207
(Casa da Seda). 

Consulte o nosso portfolio online para 
conhecer toda a oferta educativa do 
Centro Ciência Viva de bragança, 
para grupos escolares, participantes 
individuais, famílias, entre outros. 

FESTAS dE ANiVERSáRiO | TOdO O ANO: 
SábAdOS, dOmiNGOS E FERiAdOS

CENtRo CIêNCIA VIVA dE bRAGANçA



Óscar barros, tem também 
raízes na aldeia de Varge, ter-
ra de sua Mãe, onde se celebra 
a Festa dos Rapazes, outro dos 
Rituais de Inverno comemora-
do 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 
do ensino básico e Secun-
dário, 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 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. 

MUSEU IbÉRICo dA MáSCARA E do tRAJE

óSCAR bARROS

“máSCARAS dOS RiTUAiS 
dO SOLSTíCiO dE iNVERNO”

EXPoSIção tEMPoRáRIA

[de 1 de setembro a 31 de outubro de 2016]

22 EXpOSiçõES



Edifício Paulo Quintela, Rua Abílio beça,75/77
5300-252 bragança. telefone: 273 324 092.
Email: cfgdussaud@cm-braganca.pt

Criado em 2013, o Centro de Fotografia Georges dus-
saud é um espaço dedicado à obra do fotógrafo fran-
cês Georges dussaud e à fotografia em geral. 

A par de exposições temporárias, o CFGd apresenta 
uma coleção impar da autoria deste prestigiado fo-
tógrafo que, desde 1980, desenvolveu o seu trabalho 
sobre e no nosso país, e, de um modo muito particu-
lar, sobre trás-os-Montes.

das mais de 200 fotografias que constituem este 
acervo, onde se cruzam o documental e o artístico, 
sobressai a marca autoral de um fotógrafo que sem-
pre reivindicou para as suas imagens uma visão po-
sitiva e poética da realidade.

Centro de FotograFia 
georges dussaud
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