
jul 01 a 05 [segunda a sexta] 

|Comemorações dos 495 anos da santa Casa da miseriCórdia de Bragança

de 1 a 5 (segunda a sexta): 
- Espaço Intergeracional; Espaços Saúde (Rastreios, etc..); Workshop´s 

Praça da Sé, das 10h00 às 19h00 

Organização: Santa Casa da Misericórdia de Bragança

- das 10h00 às 19h00 – Espaço Infantil

Praça Camões

Apoio: Câmara Municipal de Bragança, Bombeiros Voluntários de Bragança, BMAC, ULS NE - Centro de Saúde de 
Bragança - Unidade de Santa Maria, CMEB; Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Bragança, Santa Casa da 
Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, Laboratórios Roche, Laboratórios Bial, WIDEX – Centro Auditivo e Arquivo 
Distrital de Bragança



jul 01 [segunda] 

|Comemorações dos 495 anos da santa Casa da miseriCórdia de Bragança

Concertos: 
Grupo de Cavaquinhos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança

Grupo de Jovens Music’Art | Grupo de Cantares da Santa Casa da Misericórdia de Bragança

Praça Camões, 21h00

jul 02 [terça] 

|Comemorações dos 495 anos da santa Casa da miseriCórdia de Bragança

 Concerto: Rauss Tuna

Praça Camões, 21h00

jul 03 [quarta] 

|Comemorações dos 495 anos da santa Casa da miseriCórdia de Bragança

 Concerto: Banda Filarmónica de Bragança

Praça Camões, 21h00



jul 04 [quinta] 
 |Inauguração da exposição:Lugares Habitados 
 |Desenho e Instalação [António Santos e Ana Carreira]

Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, 17h30

jul 04 [quinta] 

|Comemorações dos 495 anos da santa Casa da miseriCórdia de Bragança

 Concerto: Concertinas Brigantinas

Praça Camões, 21h00



jul 05 [sexta] 

|Comemorações dos 495 anos da santa Casa da miseriCórdia de Bragança

10h00-12h00 – Construção do Puzzle Santa Casa da Misericórdia de Bragança (Pessoas idosas,   
          crianças, colaboradores, direção da SCMB)
15h00 - Simulacro – cuidados em zona de risco, manuseamento de extintores, Suporte Básico de   
     Vida/Trauma
Praça da Sé

15h00 – Sessão Solene

17h00 – Abertura de exposição 495 Anos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança 
Auditório Paulo Quintela

18h00 – Eucaristia
Igreja da Misericórdia



jul 05 [sexta] 
| o palCo na praça: - Frei Fado (tradicional portuguesa)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 6 [sábado] 
| ConCerto Corda perFeita 

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



jul 6 [sábado] 
 |Noite No CiêNCia ViVa – a QuiNta biológiCa!

 [Um Centro às escuras, um dado gigante e uma viagem de ciência e aventura pela Quinta Pedagógica! Baga-
gem necessária: lanterna, saco-cama e muito espírito de descoberta!]  
No dia 6 de Julho de 2013, crianças entre os 05 e os 12 anos têm o Centro Ciência Viva de Bragança para si 
uma noite inteira, regressando a casa apenas no domingo!] 
Inscrições e informações em www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.

jul 07 [domingo]
 |Caminhada Cor-de-rosa
 
Extensão: 3 km  [Concentração na Praça Cavaleiro Ferreira, 09h30]
Organização. Vencer e Viver | Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte 
Apoio. Câmara Municipal de Bragança



jul 7 e 8 [domingo e segunda] 
 |torneio de Futevolei 

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

jul 07 [domingo] 
| luís portugal

Teatro Municipal de Bragança
Auditório, às 21h30 [Preço 7,00 € | m/ 6 anos] 
(a receita de bilheteira reverte a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro)



jul 11 [quinta] 
 |60+CiêNCia – Programa de ofiCiNas CieNtífiCas Para maiores de 60 aNos 

 [Curioso?! Então apareça!
Ponto de Encontro/local do Evento: Centro Ciência Viva de Bragança - Edifício Sede. Entrada grátis. 
Inscrições online em www.braganca.cienciaviva.pt, pelo telefone 273 313 169 ou pelo e-mail: info@braganca.
cienciaviva.pt]

Edifício Principal do CCV de Bragança, 10h00h-11:h30

jul 10 [quarta] 
| Apresentação do livro - “de supliCar por mais” de Marisa Luciana Alves 

Fundação “Os Nossos livros”, 21h30



jul 12 [sexta] 
| o palCo na praça: los tres de la noChe (Boleros)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 12 [sexta] 
| Fados de CoimBra - solidariedade 

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



jul 13 [sábado] 
 |XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE CIDADE DE BRAGANÇA

Rancho Folclórico da Mãe d’Água  [Bragança]
Grupo de Danças e Cantares de Vilar do Pinheiro  [Vila do Conde]
Aires de Aliste  [Pobladura - Aliste - Espanha]
Rancho Folclórico de Arcozelo da Torre  [Moimenta Da Beira]
Rancho Folclórico de Sto André  [Marco de Canavezes]

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

jul 13 e 14 [sábado e domingo] 
| Quintanilha roCk 2013

dia 12: Throes + The Shine(pt), Spacin(usa),Puf!(pt), Antonio Braun(pt)
dia 13: killimanjaro (pt), The Dixie Boys (pt), Youthless (pt) Oh Boys! (pt) Plasmatic(pt)

Quintanilha/Bragança parque do colado do rio maças
[Entrada grátis, camping, praia fluvial.] |Organização. Comissão de Festas do Santo da Viola



jul 14 [domingo] 
 |10.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 19 [sexta] 
| o palCo na praça - os seBenta (roCk português)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 19 [sexta] 
 |Apresentação do projeto “Centro de Memória Sefardita” 

Sala de Actos do Teatro Municipal de Bragança, 14h00



jul 20 [sábado] 
| v enContro iBériCo de músiCa popular 

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



jul 20 [sábado] 
 |“um olhar sobre o rio ferVeNça”.
 [“Um olhar sobre o rio Fervença” convida os participantes a conhecer e a realizar uma monitorização a um 
ponto do rio Fervença, de acordo com as ferramentas do Projeto Rios. O Projeto Rios é um projeto de educa-
ção ambiental que contribui para a implementação de soluções sustentadas para os problemas dos ecossiste-
mas fluviais, viando ainda a tomada de consciência ambiental baseada na participação voluntária e ativa dos 
cidadãos.

Ponto de Encontro: Centro Ciência Viva de Bragança - Edifício Sede
Horário: 14h30 às 17h30
Inscrições obrigatórias no site nacional: www.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.

Participação Gratuita (nota: os participantes devem trazer roupa e calçado confortável para circular nas 
margens do rio, um lanche para o final e não esquecer a garrafa de água).]



jul 26 [sexta]
 |lomBada - Festival de músiCa e tradição 2013 [dias 26, 27 e 28]

Dia 26  [durante a tarde, fabrico do pão em fornos tradicionais.| 22h30 - música tradicional.]

Dia 27  [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.

 21h30 - atuação do grupo de música tradicional The Strangers

 22h00 - atuação do grupo de música tradicional Baile Vadio]

Dia 28  [15h00 - concerto temático na igreja, com o grupo Octávio e Amigos (cancioneiro tradicional) 
 16h00 - 15º 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 tocadores do nordeste. 

 22h30 - atuação do grupo de música tradicional Trasga.]

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



jul 26 [sexta] 
| o palCo na praça - the strangers (Blues e Folk)

Teatro Municipal de Bragança
Praça Norte, às 22h00 

jul 27 [sábado] 
| ii ConCerto da Banda FilarmóniCa de Bragança 

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



 | músiCa de verão na praça Camões

[27]  - 1º Festival de Dança Oriental do Nordeste

[28]  - (21h00) Danças de Salão | Matson Band | Gambiarra

[29]  - B. Five | Miopia Auditiva

[30]  - Pedra D`Ara | Co2

[31]  - Black Out | Flow-Bro & Jay Five

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



jul 28 [domingo]
 |XXXIV Percurso Pedestre “Enzonas” | “Entre-os-rios” Rio Frio – Bragança
 
[Distância: 14km | Tipo de Percurso: Circular | Dificuldade: Média Baixa]
Organização. Enzonas – Associação de Caminheiros de Bragança

jul 30 [terça]
 |Apresentação da obra “Bragança na Época Contemporânea” 

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 15h00



julho

Livro do mês: As esquinas do tempo
Autor: Rosa Lobato de Faria
Editor: Porto editora 

Biblioteca Municipal de Bragança

Secção Infantil | 

Livro do mês: Orelhas de borboleta
Autor: Luísa Aguilar e André Neves
Editor: Kalandraka

Hora  do Conto: “uma história espera por ti…” 
dias 17 e 31 (a  marcação deverá ser feita com uma semana de antecedência)
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



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!

António Óscar Barros nasceu a 20 de Abril de 1951, na Freguesia de Sta. Ma-
ria, em Bragança.
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 raízes 
em Varge, terra de sua mãe, aldeia onde se celebra a Festa dos Rapazes, 
outro dos Rituais de Inverno comemorado a 25 e 26 de dezembro. Face a este 
motivo, ao longo de vários anos foi formando ideias sobre os mascarados des-
tes Rituais de Inverno do Nordeste Transmontano e, estando ligado ao ensino 
das artes e tecnologias (professor de EVT) na cidade de Penafiel, começou 
também ele próprio a construir as máscaras que relembrava da infância, 
para ocupar os seus tempos livres.

As suas máscaras são elaboradas em chapa zincada, latão e couro, utilizando na sua decoração os 
tons de vermelho e preto dando uns ligeiros retoques com outras cores, sem contudo se afastar 
da tradição.



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
GRAÇA MORAIS | uMA ANTOlOGIA DA TERRA AO MAR - PINTuRA E DESENHO, 1971 - 2013
[30 junho a 30 novembro 2013]

Produção: Câmara Municipal de Bragança / CACGM
Comissariado: Jorge da Costa

O CACGM, que celebra no dia 30 de junho o seu 5º aniversário, apresenta uma exposição antológica 
de Graça Morais, que ocupará todos os espaços expositivos. A presente exposição reúne um conjunto 
significativo de obras, cerca de 150, de séries emblemáticas e inéditas da ampla e prolífica carreira 
artista, de 1971 a 2013, apresentadas aqui pela primeira vez.



Centro de Fotografia Georges Dussaud

Produção: Câmara Municipal de Bragança / CFGD

Comissariado: Jorge da Costa
Horário: 9h30/12h30 – 14h00/17h30

O negro e a luz são a matéria com que Georges Dussaud (1934, Brou, França) descortina, como um poema 
visual, a cartografia de um universo visceralmente telúrico, ainda que aparentemente antigo e agreste. Da 
sua ampla narrativa de imagens, 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.



julho e Agosto de 2013 | 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 |Camilo Castelo Branco (1825-1890)

A biblioteca da Fundação “OS NOSSOS LIVROS” expõe nos meses de Julho e Agosto, uma coleção 
representativa da obra literária de Camilo Castelo Branco, proporcionando ao leitor relembrar a 
sua mundividência. Pretende-se, assim, rentabilizar a biblioteca, não só em termos de divulgação 
dos seus conteúdos, como também no desempenho do papel que lhe pertence na gestão da memó-
ria dos grandes marcos da literatura Portuguesa. A Fundação “OS NOSSOS LIVROS” procura deste 
modo cumprir o seu papel privilegiado na comunidade bragançana, encaminhando a atenção do 
seu público para as figuras (autores) que foram de vanguarda no seu tempo, sempre no sentido de 
um indispensável reforço da identidade cultural do País. O nosso desejo seria que esta exposição 
bibliográfica temporária conduzisse à «descoberta» de Camilo Castelo Branco (por quem o não co-
nheça) no espaço da nossa biblioteca, encorajando a reflexão de jovens e de professores, dado que 
a linguagem de CAMILO CASTELO BRANCO é simples e clara para muitos níveis etários, ajudando-os 
a aprender a saber ler, ou melhor, a saber escolher o que se quer ler.



Férias Desportivas e Culturais 2013 | 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, Fitness, Atividades Aquáticas, Jogos Tradicionais, Jogos de Aventura, Jogos Pré 
Desportivos, Torneios, Cinema, Ateliers de Dança, Artes Plásticas, Visitas a Museus, Atelier de Culinária, 
Karting, Discoteca, Insufláveis, Passeios de BTT, Passeios Pedestres, Simulacros, Peddy Paper….


