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Iniciamos 2016 com a determinação de 
sempre: continuar a afi rmar Bragança como 
um território de oportunidades, capaz de 
responder às necessidades e aspirações dos 
cidadãos.

Esse tem sido um desafi o indiscutivelmente 
bem-sucedido e correspondido pelos cidadãos, 
que têm acompanhado e participado nas 
ações desenvolvidas pelo Município, num 
testemunho de afeição e de orgulho pela 
marca comum que é Bragança.
É nessa interação constante com os cidadãos 
e munícipes, que a nossa missão prossegue, 
na certeza de que a projeção de Bragança no 
contexto regional, nacional e transfronteiriço 
terá mais sucesso quanto maior for a 
combinação do verbo fazer (responsabilidade 
de quem governa) com o verbo participar 
(cidadãos).
Cientes dessa exigência e conscientes do papel 
que cabe a cada um, governo autárquico e 
cidadãos de Bragança, assim continuamos 
em nome de um concelho que se promove 
e que se afi rma, com a atitude positiva e 
participativa dos cidadãos que dele fazem 
parte, despertando o sentimento de pertença 
e o orgulho de ser brigantino e transmontano.
Porque Bragança Somos todos, continuaremos 
o caminho de afi rmação, esperando que 2016 
corresponda às expectativas e desejos de 
cada um(a).

Um abraço amigo

Hernâni Dinis Venâncio Dias
Presidente da Câmara Municipal de Bragança



02 A 10 de JAneiRo

exposição de 
foTogRAfiA 
“Impressões fotográficas de Escolas 
e Projectos Educativos Alternativos 
no Mundo: 32 projectos em 14 países 
na Europa”
Casa da Seda

02 A 20 de JAneiRo

exposição dos 
TRAbALhos do 
ConCURso
“Natal à Luz da Ciência”, realizados 
pelas Escolas Básicas e Jardins-de-
Infância.
Centro de Ciência Viva

03eVenTos

2 JAneiRo sáBado

ConCeRTo de Ano noVo
damas do s. carlos
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 15h00 - M/6



04 eVenTos

6 JAneiRo quarta

V Mini fesTiVAL de 
CAnTARes dos Reis
Jardim de infância do Centro escolar de 
santa Maria, Jardim de infância da obra 
Kolping, Jardim de infância do Centro 
escolar da sé, Jardim de infância da 
Cáritas, Jardim de infância de santa Clara, 
Jardim de infância dos santos Mártires, 
Jardim de infância da estação, Jardins de 
infância da Misericórdia (Cinderela, são 
João de deus e Coxa) e Jardim de infância 
de santo Condestável.
Salão Nobre, Agrupamento de Escolas 
Emídio Garcia | 20h00
Org.: Jardim de Infância de Santo Condestável
Apoio: Município de Bragança e Agrupamento de Escolas 
Emídio Garcia

TeATRo do boLhão: AUTo 
dA bARCA do infeRno
serviço educativo
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 10h30 e 15h00 - M/12

woRKshop - ALTeRAções 
CLiMáTiCAs
Teatro Municipal de Bragança
Sala de Atos do Município de Bragança às 
14h30
Org.: Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e Município de Bragança



05eVenTos

6 JAneiRo quarta

“os Reis do oRienTe”                                    
Oficina de leitura criativa para 
grupos*
* Atividades sujeitas a marcação prévia. 
Tel. 273 300 856 ou email: 
biblioteca@cm-braganca.pt

7 JAneiRo quInta

RAUL oLiVAR 
Flamenco e guItarra 
contemporânea
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 21h00 - M/12

8 JAneiRo sexta
foRMAção esCRiTA 
CRiATiVA CoM MAfALdA 
MiLhões [das 17h00 às 20h00]
Público-alvo: Professores que 
participam no projeto “Histórias da 
ajudaris”.

Máximo: 25 Professores

Objetivo: aperfeiçoar técnicas e 
estratégias de escrita criativa.

organização: associação ajudaris

inscrições: www.ajudaris.org

Local: Biblioteca Municipal de 
Bragança



9 JAneiRo sáBado

TeATRo de 
MAndRágoRA: os 
desCobRidoRes
Teatro para bebés e exposição
serviço educativo
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 11h30 e 15h00 

Lions: CAnTAR dos Reis
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h00 - M/6

sábAdo de enCAnTAR
Público-alvo: crianças dos 3 aos 10 
anos de idade.

Oficinas de leitura animada 
dinamizadas por elementos da 
comunidade local com o objetivo de 
promover o livro e a literatura.
sujeito a inscrição para 

biblioteca@cm-braganca.pt ou 273 300 856 
(secção Infantil BMB)

13 JAneiRo quarta
LiMiTe zeRo: não sei o 
qUe AMAnhã TRARá
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 21h00 - M/12 

eVenTos06



14 JAneiRo quInta
LiMiTe zeRo: não sei o 
qUe AMAnhã TRARá
serviço educativo
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 10h30 e 15h00

15 JAneiRo 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 - M/6

16 JAneiRo sáBado
ReCiTAL de piAno: RoKAs 
VALUnTonis
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 15h00 - M/6

21 JAneiRo quInta
peixe
Teatro Municipal de Bragança
Caixa de Palco às 21h30 - M/12

22 JAneiRo sexta
enTRegA de pRéMios:
ConTo de nATAL, ConCURso 
de pResépios e ConCURso de 
MonTRAs de nATAL
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 20h30

eVenTos 07
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22 JAneiRo sexta
fesTiVAL do bUTeLo e 
dAs CAsULAs
[espaço de venda de butelo, casulas e 
produtos da terra.]

Horário: Sexta-feira e sábado das 10h 
às 20h e domingo das 10h às 19h
Animação permanente com Caretos e 
Gaiteiros nas ruas da cidade
Local: Praça Camões
(DE 22 A 24 DE JANEIRO)

fiM de seMAnA 
gAsTRonóMiCo do 
bUTeLo e dAs CAsULAs
Restaurantes aderentes

(DE 22 A 24 DE JANEIRO)

seMAnA gAsTRonóMiCA 
do bUTeLo e dAs 
CAsULAs
(DE 22 A 31 DE JANEIRO)

eVenTos08
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23 JAneiRo sáBado
xii enConTRo bRAgAnçA 
e A CoMUnidAde 
inTeRnACionAL
programa: 

Manhã desportiva, Tarde Cultural
Org.: Município de Bragança
Colaboração: Instituto Politécnico de Bragança e 
Agrupamentos de Escolas do Concelho

LAnçAMenTo do LiVRo 
“hisTóRiAs dA AJUdARis 
2015”.
hisTóRiAs feiTAs peLos MAis 
peqUenos 
[participação de escolas do distrito de bragança]

Teatro Municipal de Bragança | 15h00
Org.: Associação Ajudaris
Apoio: Município de Bragança e Escola Superior de 
Educação de Bragança

23 JAneiRo  sáBado
“ARqUeóLogo poR UM diA” 
- oficinas de iniciação à arqueologia, em 
parceria com a associação Zoela.
para crianças dos 6 aos 10 anos (1.º ciclo).
Informações e Inscrições no site 
www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 313 169.

Centro de Ciência Viva das 11h00 às 12h30

eVenTos 09



28 JAneiRo quInta
AMéLiA benTes: seM 
Chão seM fiM
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 21h00 - M/6

29 JAneiRo sexta 
CAfé de CiênCiA - eugénia 
cunha – antropóloga Forense. 
professora catedrática de antropologia 
da Faculdade de ciências e tecnologia 
da universidade de coimbra (Fctuc) e 
consultora nacional para a antropologia 
Forense do Instituto nacional de 
medicina legal. 
entrada gratuita
Casa da Seda às 21h30

30 JAneiRo sáBado
oRqUesTRA sinfóniCA dA 
espRoARTe
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 15h00 

3 feVeReiRo quarta

TeATRo dA TeRRA: A 
MeninA do MAR
serviço educativo
Teatro Municipal de Bragança
Auditório às 10h30 e 15h00 - M/6 

eVenTos10
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5 feVeReiRo sexta

CARnAVAL:  ReAL 
CoMbo Lisbonense                                                                                   
Teatro Municipal de Bragança 
Auditório, 21h00 - M/6

6 feVeReiRo sáBadO

“CARnAVAL dos 
CAReTos”
pARTiCipAção de gRUpos 
de CAReTos de poRTUgAL 
e espAnhA e esCoLAs e 
insTiTUições do ConCeLho.
concentração na praça cavaleiro de 
Ferreira às 16h00
desfile pelas ruas da zona 
histórica de bragança.

finAL do desfiLe

“qUeiMA do diAbo”
praça cavaleiro de Ferreira

10 feVeReiRo quarta

“diAbo, MoRTe e 
CensURA”
Ruas da Zona Histórica de 
Bragança

11



6 feVeReiRo sáBado 
bRinqUedoLogiA – 
hisTóRiAs CoM CiênCiA  
atIvIdades de cIêncIa para crIanças 
dos 3 aos 6 anos.
Informações sobre as inscrições e preços no site 
www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 
273 313 169

Casa da Seda das 11h00 às 12h30

10 feVeReiRo quarta 
“fesTA de CARnAVAL pARA 
Miúdos”  
para crianças dos 5 aos 12 anos | preço por criança: 5 euros

Casa da Seda das 14h30 às 18h00

11 feVeReiRo quInta

noiTes fRiAs Vozes 
qUenTes: fAdo VioLAdo                                                                              
Teatro Municipal de Bragança 
Caixa de Palco, 21h00 - M/12

12 feVeReiRo sexta | edifíCio 
sede  [14h30]  
60+CiênCiA – atividades para seniores, 
a partir dos 60 anos. 
Inscrições gratuitas no site www.bragancacienciaviva.pt ou 
pelo telefone 273 313 169.

Casa da Seda às 14h30

13 feVeReiRo sáBadO
CindeReLA - MUsiCAL
infAnTiL 
Teatro Municipal de Bragança 

Auditório, 15h00 - M/3

eVenTos12



09eVenTos18 feVeReiRo quInta

noiTes fRiAs Vozes qUenTes: 
isAURA || fRAnCis dALe                                                                            
Teatro Municipal de Bragança 
Caixa de Palco, 21h00 - M/12

20 feVeReiRo sexta 
“os hoMens qUe se VesTiAM 
CoM peLes” - oficinas de iniciação à 
arqueologia, em parceria com a associação 
Zoela.
para crianças dos 6 aos 10 anos. 
Informações e Inscrições no site www.braganca.cienciaviva.pt 
ou pelo telefone 273 313 169.

Centro de Ciencia Viva das 11h00 às 12h30

26 feVeReiRo sexta
CAfé de CiênCiA “ensino dA 
eVoLUção e o seU iMpACTo 
nA soCiedAde” alexandra sá pinto - 
Bióloga, doutorada pela universidade do porto 
e investigadora no centro de Investigação 
em Biodiversidade e recursos genéticos da 
universidade do porto (cIBIo/InBio) onde 
estuda os processos responsáveis pela 
evolução e formação de novas espécies. 
Casa da Seda  às 21h30 | entrada gratuita

27 feVeReiRo sáBado
woRKshop pARA 
pRofessoRes do 1.º CiCLo - 
ensinAR A eVoLUção alexandra 
sá pinto - Bióloga
Informações e Inscrições no site www.braganca.cienciaviva.pt 
ou pelo telefone 273 313 169.

Centro de Ciência Viva das 14h30 às 16h30

13
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20 feVeReiRo sáBadO

CoMeMoRAção dos 552 
de bRAgAnçA CidAde

14



BIBlIoteca munIcIpal de Bragança

BIBlIoteca adrIano moreIra  

seCção AdULTos | sugestão de Leitura
Longe do MeU CoRAção 
júlio Magalhães

Um romance que conta a história de 
joaquim, um emigrante português em 
frança, determinado a lutar pelos seus 
sonhos: regressar rico à terra que o viu partir 
pobre.

seCção infAnTiL | sugestão de Leitura
A MeninA qUe RoUbAVA 
gARgALhAdAs  | inês Pedrosa

“Laura era uma menina que gostava de 
gargalhadas e não tinha medo de nada.” 
Um conto de inês Pedrosa inspirado na obra 
artística de júlio Pomar. Para ler e apreciar.

bibLioTeCA AdRiAno MoReiRA 
sugestão de Leitura
os fiLhos do gRAAL| Peter Berling

os filhos do Graal é um romance histórico 
monumental que nos atrai para uma 
fascinante viagem aos confins da europa 
do século Xiii. Com uma boa história para 
contar, um invejável talento para a prosa e 
profundo conhecimento sobre a época, Peter 
Berling escreveu uma empolgante aventura 
que se prolonga por quase 700 páginas sem 
perder o vigor em momento algum. 

                                                                                                         eVenTos

ATIVIDADES REGULARES
Visitas guiadas às Bibliotecas | Oficinas de leitura criativa 
para grupos* | *Atividades sujeitas a marcação prévia. 
Tel. 273 300 856 ou email: biblioteca@cm-braganca.pt

15



centro cIêncIa vIva de Bragança

fesTAs de AniVeRsáRio | Todo 
o Ano: sábAdos, doMingos e 
feRiAdos
as festas de aniversário do ccvB são 
um motivo para celebrar a ciência! 
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 - 10h> 18h | sábados, 
domingos e Feriados - 11h> 19h. 
encerra às segundas. 
e-mail: info@braganca.cienciaviva.pt 
telefone: 273 313 169/
273 382 207 (casa da seda).

16 eVenTos



as árvores, como as flores, as casas, as lareiras ou os rostos que João 
Jacinto (mafra, 1966) transpõe para o papel são sempre os mesmos. os 
elementos, encontrados pelo acaso, são usados no exercício da pintura 
e do desenho que se repete até à exaustão. numa prática diária e in-
cessante, João Jacinto exercita nesta repetição, entre a abstração e a 
figuração, as múltiplas variações do mesmo elemento, que não possui, 
entre si, mais que uma mera diferença de aparência.

João JACinTo 
A CAsA AfUndAdA

centro de arte contemporânea graça moraIs

exposIçÃo temporárIa

comissário: Jorge da costa
produção: município de Bragança / cacgm
colaboração: galeria Fernando santos

[30 de janeiro a 2 de abril de 2016]
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gRAçA MoRAis
nA CoLeção dA fUndAção pAço d`ARCos

pintura, desenho e azulejo (1982 – 2006)

comissário. Jorge da costa
produção: município de Bragança / cacgm
colaboração: Fundação paço d`arcos 

Iniciada em 1991, a coleção 
da Fundação paço d`arcos 
reúne, a par de artistas 
como paula rego e Júlio 
pomar, um número mui-
to significativo de obras de 
graça morais, capaz mes-
mo de refletir uma boa par-
te do seu percurso artístico. 
em permanente atualiza-
ção, a coleção apresenta, 
entre outros, um núcleo for-
te de trabalhos da artista 
da década de 1980 e 1990, 
com especial enfoque para 
séries como sagrado e pro-
fano, as máscaras, cabo 
verde, os meus Brinquedos 
ou o mundo à minha volta.

[23 de janeiro a 30 de abril de 2016]

18 exposições



poRTUgAL 

dussaud conhece bem o nosso país 
e, como torga, tem procurado “com-
preendê-lo de todas as maneiras, 
inventariando-lhe incansavelmen-
te o corpo e alma”, deambulando 
em sucessivas peregrinações na 
tentativa de sobre ele construir, a 
partir da fotografia, “uma radiogra-
fia profunda”. 
na assunção de que a melhor parte 
da viagem é o caminho e não o des-
tino, a presente exposição propõe, 
sala a sala, um olhar demorado 
sobre o território, conduzido pela 
objetiva atenta de dussaud que, 
não raras vezes, se intercepta com 
as palavras de miguel torga, na sua 
obra portugal, deixando-nos a im-
pressão 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 

centro de FotograFIa georges dussaud

exposIçÃo temporárIa

[patente até 20 de março de 2016]
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FundaçÃo “os nossos lIvros”

ChApéUs há MUiTos...

a exposição é da responsabilidade da câmara municipal de Bragança e do 
serviço de arquivo municipal com o apoio da decas. o espólio foi gentil-
mente cedido pela família carmona pinheiro de campos.

centro cultural munIcIpal adrIano moreIra
sala miguel cervantes

[de 20 de janeiro a 31 de julho de 2016 - 17h30]

exposIçÃo temporárIa

20 exposições



FundaçÃo “os nossos lIvros”

o lugar das enciclopédias na 
cultura portuguesa é o tema 
de reflexão proposto pela Bi-
blioteca da Fundação “os 
nossos lIvros”, pois o le-
gado de artur águedo de oli-
veira possui um exemplar raro 
de dicionário/enciclopédia 
ilustrada que o público terá o 
maior interesse em conhecer: 
a encIclopÉdIa de maxI-
mIlIano lemos, em 11 volu-
mes, s/d.
efetivamente, a morfologia do 

exposição Bibliográfica 

“As enciclopédias como construção do conhecimento”

segunda-feira a sexta-feira: 09h00 – 12h30 | 14h00 – 17h30
rua trindade coelho, n.º 32 | 5300-061 Bragança

conhecimento exposta pela identificação alfabética torna a investigação 
simplese linear, acessível à curiosidade básica do espírito humano, um 
bem cultural per si, uma resposta fácil à súmula de interrogações que se 
colocam ao longo da vida, sobretudo, um instrumento que ajuda a com-
preender e identificar os sinais de permanência na História da cultura 
através do tempo.
as enciclopédias de hoje, gradualmente mais globalizadas e uniformiza-
das, não deixam de evidenciar, porém, o seu objectivo principal: a clarifi-
cação e salvaguarda dos conceitos-base nos quais se alicerça a História, 
a memória e a Identidade de um país.
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museu IBÉrIco da máscara e do traJe

nota informativa:
o museu encerrará de 11 
de janeiro a 1 de fevereiro 
de 2016 para manuten-
ção.

portugal espanha

Festas

dos reis 

salsas 

Baçal 

rio de onor

rebordaínhos

1 a 3 janeiro

Fim-de-semana 
mais próximo de 

5 e 6 janeiro

Fim-de-semana 
anterior a 6 

janeiro

6 janeiro

Festas

do menino 

vila chã 
da Braciosa

tó

1 janeiro

1 janeiro

montamarta 
el 

Zangarrón 

los 
carochos 

os diabos 
de sarracín 

de aliste 

los 
cencerrones 

la 
visparra 

riofrío de aliste

sarracín de aliste

abejera

san martín de 
castañeda

1 e 6 janeiro 

1 
janeiro 

1 
janeiro 

1 
janeiro 

5 
janeiro 

Festas de carnaval - FevereIro

portugal espanha

carnaval 

vila Boa de 
ousilhão

podence

lazarim

santulhão

sábado e 
domingo gordo

terça-feira 
carnaval

domingo gordo 
e terça-feira de 

carnaval

vinhais

Bragança

quarta-feira 
de cinzas

el 

antruejo 

villanueva 
de valrojo

almeida 
de sayago

pereruela
 de sayago

palácio 
del pan

domingo gordo 
a terça-feira de 

carnaval

terça-feira de 
carnaval

carnavalada

quarta-feira 
de cinzas

domingo gordo 
e terça-feira de 

carnaval

terça-feira de 
carnaval

terça-feira de 
carnaval

Festas de Inverno - JaneIro

visite-nos de terça a domingo das 10h00 - 17h00
encerra à segunda (exceto segunda de carnaval) 
para informações adicionais contacte-nos pelo 
telefone: 273 381 008 ou e-mail: 
museu.iberico@cm-braganca.pt
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02 JAneiRo sáBadO
pioneiRos fC x ágUiA fC
Campeonato Distrital de Futsal Feminino, 
Pavilhão Municipal Arnado Pereira, 21h00

3 JAneiRo dOMIngO
gdb x neVes fC
Campeonato Nacional de Seniores, 
Estádio Municipal, 15h00

pioneiRos fC x sC CAbeçUdense
Campeonato Nacional de Seniores de Futsal, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 18h00

9 JAneiRo sáBadO
VoLeiboL CAb x ViseU
Campeonato Distrital de Voleibol de Cadetes, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 11h00

esCoLA de fUTsAL ARnALdo peReiRA x 
ViLA fLoR
Campeonato Distrital de Futsal, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 15h00

fCMdA f. x AM ChRing
Campeonato Nacional de Juniores SUB-19 
Fem, Campo do CEE , 15h00

fCMdA x ALfândegA
Campeonato Distrital de Infantis,
Campo do CEE , 10h00

23despoRTo



10 JAneiRo dOMIngO
CAb x JUV pACense
Pré-competição em Benjamins, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 15h00

gdb x giL ViCenTe
Campeonato Nacional de Juniores C, 
Campo do CEE, 11h00

16 JAneiRo sáBadO
efC b x CARRAzedA 
Campeonato Distrital em Infantis, 
Campo do IPB, 10h00

efC x MogAdoURo
Campeonato Distrital em Infantis, 
Campo do IPB, 10h00

fCMdA x ALfândegA
Campeonato Distrital de Benjamins,
Campo do CEE , 11h00

gdb x fCMdA
Campeonato Distrital de Juvenis,
Campo do CEE , 17h30

despoRTo24
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16 JAneiRo sáBadO
gdb x MiRAndês 
Campeonato Distrital em Benjamins, 
Campo do CEE , 11h00

efC x MogAdoURo
Campeonato Distrital em Benjamins, 
Campo do IPB, 11h00

efC b x CARRAzedA
Campeonato Distrital em Benjamins, 
Campo do IPB , 11h00

gdb x MogAdoURo
Campeonato Distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 17h30

gdb x gd CAChão
Campeonato Distrital de Juniores A, 
Campo do CEE, 15h00

17 JAneiRo dOMIngO
fCMdA x CAChão
Campeonato Distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 15h00

gdb x pedRAs sALgAdAs
Campeonato Distrital de Seniores,
15h00 - Inauguração das obras de 
requalificação da bancada central 
Estádio Municipal Eng. José Luís 
Pinheiro

pioneiRos fC x MogAdoURo
Campeonato Distrital de Juniores, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 
17h00

25



23 JAneiRo sáBadO
gdb x MACedo
Campeonato distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 15h00

pioneiRos fC x ágUiA fC
Campeonato Distrital de Juvenis, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 16h00

fCMdA x efC
Campeonato Nacional de Infantis, 
Campo do CEE, 10h00

fCMdA x efC
Campeonato Distrital de Benjamins, 
Campo do CEE, 11h00

24 JAneiRo dOMIngO
fCMdA x MogAdoURo 

Campeonato Distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 15h00

VoLeiboL CAb x ViseU b
Campeonato Distrital de Cadetes, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 11h00

CAb x fCp 

Campeonato de Hóquei – Pré-competição 
Benjamins, Pavilhão Municipal Arnaldo 
Pereira, 15h00

despoRTo26



fCMdA x MiRAndês
Campeonato Distrital de Juniores, 
Campo do CEE , 17h00

30 JAneiRo sáBadO
fCMdA feM x Rio AVe fC
Campeonato Nacional de Juniores, 
Sub 19 Fem, Campo do CEE, 15h00

gdb x VinhAis
Campeonato Distrital de Benjamins, 
Campo do CEE, 11h00

efC b x fCMdA
Campeonato Distrital em Benjamins 
Campo do IPB, 11h00

efC x ALfAndegA
Campeonato Distrital em Benjamins 
Campo do IPB, 11h00

efC b x fCMdA
Campeonato Distrital de Infantis, 
Campo do IPB, 10h00

gdb x VinhAis
Campeonato Distrital de Infantis, 
Campo do IPB, 10h00

gdb x CARRAzedA
Campeonato Distrital de Juniores A, 
Campo do CEE, 17h30

despoRTo 27



1 feVeReiRo dOMIngO
fCMdA x MACedo b
Campeonato Distrital de Infantis, 
Campo do CEE, 10h00

6 feVeReiRo sáBadO
pioneiRos fC x AR sT CRisTo
Campeonato Distrital de Futsal Feminino, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 21h00

VoLei CAb x seiA
Campeonato Distrital de Cadetes, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 15h00

VoLei CAb x AnReAde
Campeonato Distrital de Iniciadas, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 17h00

fCMdA x MACedo b
Campeonato Distrital de Benjamins, 
Campo do CEE, 11h00

gdb x MACedo
Campeonato Distrital de Juvenis, 
Campo do CEE, 15h00

gdb x CARRAzedA
Campeonato Distrital de Iniciados, 

Campo do CEE, 17h30

despoRTo28



7 feVeReiRo dOMIngO
fCMdA x MonCoRVo
Campeonato Distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 15h00

13 feVeReiRo sáBadO
pioneiRos fC x MogAdoURo
Campeonato Distrital de Juvenis, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 
16h00

pioneiRos fC x AdCs MATeUs
Campeonato Distrital de Futsal, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 
18h00

14 feVeReiRo dOMIngO
pioneiRos fC x ALfAndegA
Campeonato Distrital de Juniores, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 
17h00

despoRTo 29



20 feVeReiRo sáBadO
fCMdA x sC fReAMUnde
Campeonato Nacional de Juniores Sub 19 
Fem, Campo do CEE, 15h00

gdb x MiRAndês
Campeonato Nacional de Juvenis, 
Campo do CEE, 19h30

gdb x MiRAndês
Campeonato Distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 17h30

21 feVeReiRo dOMIngO
fCMdA x fReixo
Campeonato Distrital de Iniciados, 
Campo do CEE, 15h00

CAb x ACAdéMiCo fC
Campeonato Pré-Competição – Benjamins, 
15h00

27 feVeReiRo sáBadO
pioneiRos fC x VALpAços
Campeonato Distrital de Futsal, 
Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, 16h00

despoRTo30



bRAgAnçA + pARTiCipATiVA
3.698 brigantinos marcaram presença, a 9 de 
dezembro, na construção da maior árvore de natal 
humana iluminada, na praça do município, para 
registo no guinness World records.



Forte são João de deus
5300-263 Bragança
+351 273 304 200
www.cm-bragança.pt

Integrado no projeto “máscaras”, o museu Ibérico 
da máscara e do traje tem como base uma parceria 
de cooperação transfronteiriça entre o município de 
Bragança e a diputación de Zamora.

dele fazem parte trajes e máscaras caraterísticos de 
determinadas Festas de Inverno e carnaval de trás-
-os-montes, lazarim e províncía de Zamora, permi-
tindo ao visitante contactar, em qualquer altura do 
ano, com uma multiplicidade de festas, personagens 
e rituais, elementos únicos da nossa cultura.

Museu IbérIco
da Máscara e do Traje


