
mar 02 [sábado]
|A morte de JudAs

Teatro municipal de Bragança 

Caixa de palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/16 anos]

mar 07 [quinta]

 |60+CiênCia – Programa de ofiCinas CientífiCas Para maiores de 60 anos [10h00h - 11h30]

Edifício Principal – Entrada Grátis. Inscrições online em www.braganca.cienciaviva.pt, pelo telefone 273 313 
169 ou pelo e-mail: info@braganca.cienciaviva.pt 



mar 08 [sexta]
|”estendAl dA indignAção! “

14h00 - Receção dos Participantes
            Colocação dos desenhos/frases nas cordas

14h30 - Atividades de Animação - "Mimos", Jogos Recreativos 
            
 Momento musical:
- Grupo de Cavaquinhos da Escola Dr. Diogo Albino de Sá Vargas, 
- Grupo de Cantares dos idosos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança
- RAUSSTUNA - Tuna Mista de Bragança

16h00 - Encerramento

Praça Cavaleiro Ferreira 
Organização: Santa Casa da Misericórdia de Bragança



mar 08 [sexta]
| Inauguração da exposição - ilhA dos imortAis

Pintura de Tereza Trigalhos e Zoran

Centro Cultural municipal adriano moreira, 18h00
[Em exposição: de 8 de março a 27 de abril de 2013]

mar 08 e 09 [sexta e sábado]

|i encontro dA rede de BiBliotecAs de BrAgAnçA - leiturAs em rede: inovAção, Acesso, inclusão sociAl

auditório Paulo Quintela, 09h30
[consulte programa em: www.cm-braganca.pt]
Organização. Câmara Municipal de Bragança, RBB, RBE e CFAEBN.



mar 9 [sábado]
|viii cApote - FestivAl de tunAs FemininAs

Teatro municipal de Bragança 

Auditório às 21h30 [Preço 2,50 € | m/6 anos]

mar 08 [sexta]
|cArminho

Teatro municipal de Bragança 

Auditório às 21h30 [12,00 € (preço único) | m/6 anos]



mar 10 [domingo]
 |cAsulo dAs históriAs 

Imaginação, descoberta, curiosidade, palavras de ciência e aventura, definem a história deste dia! 
Quem? Crianças dos 3 aos 8 anos. É necessário inscrição? Não. É gratuito? Sim. Quando? 15h00. Onde? 
Casa da Seda - Centro Ciência Viva de Bragança. Saiba mais em: www.braganca.cienciaviva.pt

mar 13 [quarta]
|A poesiA sAi à ruA

Antecipando o Dia Mundial da Poesia, a Câmara Municipal de Bragança e os Agrupamentos de Escolas tra-
zem para a rua um pouco de poesia em forma de instalações artísticas, de Música e de outras expressões. 
Praça da Sé, rua da república, Jardim antónio José de almeida, Polis
Organização. Câmara Municipal de Bragança, Agrupamentos de Escolas do Concelho e RBB



mar 15 [sexta]
 |cAFé de ciênciA | «O desenvolvimento das bactérias na comida»

Úrsula Gonzales-Barron – Doutorada em Engenharia de Biossistemas na University College of Du-
blin e Investigadora do Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança. 
Auditório da Casa da Seda – 21h30. Entrada Livre 

mar 14 [quinta]
|Best Youth & We trust 

Teatro municipal de Bragança 

Auditório às 21h30 [Preço 6,00 € | m/12 anos]



mar 16 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Macedo do Mato

Extensão: (aprox.) 13 km | Duração: 3h00
[Concentração no parque de estacionamento do Pavilhão Municipal, 9h00
Concentração na aldeia de Macedo do Mato, 9h30]
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Macedo do Mato

mar 16 [sábado]
|o que vAi nA cABeçA do menino mAnuel

Teatro municipal de Bragança 

Caixa de Palco às 15h00 [Preço 6,00 € | m/4 anos]



mar 21 [quinta]
 |Comemorações do diA dA Árvore 

A Câmara Municipal de Bragança e as Instituições Particulares de Solidariedade Social irão proceder à planta-
ção de árvores com os utentes das instituições

organização.Câmara Municipal de Bragança apoio.Instituições Particulares de Solidariedade Social e Juntas 
de Freguesia

mar 17 [domingo]
|concerto do diA do pAi | corAl BrigAntino inFAntil e corAl BrigAntino inFAnto Juvenil

auditório Paulo Quintela, 17h00
organização. Coral Brigantino e Câmara Municipal de Bragança apoio. Junta Freguesia de Santa Maria



mar 23 [sábado]
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural em Espinhosela

Extensão: (aprox.) 13 km | Duração: 3h00
[Concentração no parque de estacionamento do Pavilhão Municipal, 9h00
Concentração na aldeia de Espinhosela, 9h30]
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Espinhosela

mar 21 [quinta]
|(diA mundiAl dA poesiA) | o FrAseAdor 

Teatro municipal de Bragança 

Caixa de Palco às 15h00 [entrada livre até limite da lotação da sala. 

Obrigatório levantar bilhete na bilheteira | m/12 anos]



mar 23 [sábado]
|concerto de primAverA - BAndA FilArmónicA de BrAgAnçA

Teatro municipal de Bragança 

Auditório às 21h30 [Preço 2,50 € | m/6 anos]

mar 27 [quarta]

| 27 - FIT (dia mundial do teatro) - abertura do festival - A visitA
“Uma visita ao interior do Teatro Municipal que dá a conhecer os bastidores do teatro, as especificidades 
técnicas, as potencialidades artísticas. Nesta visita encenada o publico é guiado pelos actores do TEB-Teatro 
de Estudantes de Bragança. (…) Uma história que queremos contar a todos os que querem, como nós, viver a 
magia do teatro.”

Teatro municipal de Bragança, às 14h30, 16h00 e 17h30 [entrada livre até ao limite da lotação da sala]



aBr 03 [quarta] 

 | 27 - festival internaCional de teatro: tndmii - gil viCente na Horta

Teatro municipal de Bragança 
Auditório às 15h00 e 21h30 [Preço - 2,50 € (tarde) | 6,00 € (noite)]

aBr 02 [terça]
 |«o Professor Como eduCador ambiental: metodologias Para a aCção»

Formadora: Márcia Moreno – ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental)
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário.
Nº de créditos: 1 - Inscrições e informações adicionais no site do Centro de Formação da Associação de Esco-
las Bragança Norte em http://www.cfaebn.com/ 
auditório da Casa da Seda | 18h00 | Preço por formando: 25 euros



aBr 08 [segunda] 
 |  iii - semana aberta Com o titulo de “Cidadania” [de 08 a 12]

uma semana Com atividades ludiCas, Palestras, worksHoPs, ações de formação.....

Centro Social e Paroquial de Santo Condestável 
Organização. Centro Social e Paroquial de Santo Condestável
apoios. Câmara Municipal de Bragança e IPB

aBr 06 [sábado] 
 |  27 - festival internaCional de teatro (espectáculo a definir)

Teatro municipal de Bragança 

aBr 10 [quarta] 
 |  27 - festival internaCional de teatro (espectáculo a definir)

Teatro municipal de Bragança 



aBr 11 [quinta]

 |60+CiênCia – Programa de ofiCinas CientífiCas Para maiores de 60 anos [10h00h - 11h30]

Edifício Principal – Entrada Grátis. Inscrições online em www.braganca.cienciaviva.pt, pelo telefone 273 313 
169 ou pelo e-mail: info@braganca.cienciaviva.pt 

aBr 13 [sábado] 
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária | Caminhada Rural em Nogueira
Extensão: (aprox.) 13 km | Duração: 3h00
[Concentração no parque de estacionamento do Pavilhão Municipal, 9h00
Concentração na aldeia de Nogueira, 9h30]
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Nogueira



aBr 13 [sábado] 

 |oBrAs dA coleção de Arte contemporÂneA dA coleção dA portugAl telecom
(...)Num enquadramento cronológico balizado dos anos 60 até à atualidade, a presente exposição 
reúne, a par da obra de artistas mais jovens, alguns dos nomes consagrados que marcaram a arte 
contemporânea portuguesa.(...)

Centro de arte Contemporânea Graça morais, 18h00
[Em exposição: de 13 de abril a 23 de junho 2013]

aBr 13 [sábado] 
 |  Lançamento da obra de literatura para a infância H2O - autoras Elza Mesquita e Ana Pereira

 auditório da Escola Superior de Educação de Bragança, 15h00



aBr 13 [sábado] 
 |  27 - festival internaCional de teatro (espectáculo a definir)

Teatro municipal de Bragança, 21h30 

aBr 17 [quarta] 
 |  27 - festival internaCional de teatro - malavoadora: PHilatelie

Teatro municipal de Bragança 

Caixa de palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]



aBr 18 [quinta] 
 |II Jornadas sobre a Família - A Família: o Trabalho e a Festa

auditório Paulo Quintela, [09h00 – 12h30 e das 14h00 – 18h00] 
Organização. Associação Entre Famílias

aBr 18 [quinta] 
 |IX Maratona de Hidro By Night (Formação)

Piscina municipal, 20h00
[Inscrições na Piscina Municipal de Bragança (Gratuito). Material necessário: touca, fato de banho e chinelos]
Organização. Câmara Municipal de Bragança

aBr 18 [quinta] 
 |Dia Internacional dos Monumentos e dos Sítios. Tema: património + educação = identidade
[Programa a definir]

Organização. Câmara Municipal de Bragança e Junta de Freguesia de Santa Maria



aBr 20 [sábado] 
 |  ComPanHia olga roriz: Homenagem: ColoCação de PlaCa evoCativa no tmb

Teatro municipal de Bragança, 16h30 

 |  ComPanHia olga roriz: a Cidade

Teatro municipal de Bragança 

Auditório às 21h30 [Preço 8,00 € (descontos aplicáveis) | m/ 12 anos]

aBr 21 [domingo] 
|primAverA eco-culturAl | concerto musicAl [corAl BrigAntino inFAntil e corAl BrigAntino inFAnto Juvenil]   
   e FeirA de livros em 2.ª mão

Jardim do museu abade de Baçal, 16h00
Organização. Coral Brigantino apoio. Museu do Abade de Baçal



aBr 21 [domingo] 
 |Passeio de BTT Bragança Saudável

Extensão: 45/25 km
[Concentração: junto do Teatro Municipal, 9h00]
Organização. Câmara Municipal de Bragança

aBr 22 [segunta] 
|exposição BiBliogrÁFicA soBre o “25 de ABril 1974”  [Em exposição: de 22 a 26 de abril 2013]

Biblioteca municipal de Bragança
Organização. Câmara Municipal de Bragança

aBr 23 [terça] 
|diA mundiAl do livro e dos direitos de Autor

Apresentação dos volumes V e VI da Bibliografia do Distrito de Bragança de Hirondino Fernandes

Biblioteca municipal de Bragança, 17h30
Organização. Câmara Municipal de Bragança



aBr 25 [quarta] 
comemorAção do  “25 de ABril” 

Sessão evocativa na Assembleia Municipal de Bragança
auditório Paulo Quintela, 10h00

 11h45 - Inauguração Centro de Fotografia Georges Dussaud

 12h00 - Inauguração da rua Distrito de Água Grande 
 
 21h30 - Concerto - Pedro Caldeira Cabral
 Teatro municipal de Bragança



aBr 25 [quarta] 
 |Bragança Saudável, Bragança Solidária 
 | Passeio da Liberdade
Extensão: (aprox.) 13 km | Duração: 3h00
Dificuldade. Média | Tipo de percurso: Circular
[Concentração no parque de estacionamento do Pavilhão Municipal, 9h00]
Organização. Câmara Municipal de Bragança

aBr 27 [sábado] 
 |  27 - festival internaCional de teatro: teatro do bolHão: não tenHo olHar mas mamilos que endureCem 
quando alguém me olHa …

Teatro municipal de Bragança 

Caixa de palco às 21h30 [Preço 6,00 € | m/ 12 anos]



aBr 27 [sábado] 
 |8º Torneio Internacional de Natação Cidade de Bragança
[Participação: Zamora, Benavente, Vila Real, Chaves, Albergaria–a-Velha, Mirandela e Bragança]

Piscina municipal, das 15h00 às 18h00
Organização. Câmara Municipal de Bragança e Associação Regional de Natação do Nordeste

aBr 27 [sábado] 
 |8ª Exposição Canina Monográfica do Cão de Gado Transmontano

Terrados do mercado municipal de Bragança [Início às 09h00]
Organização. Associação de Criadores do Cão de Gado Transmontano apoio. Câmara Municipal de Bragança



aBr 28 [domingo] 
 |cAsulo dAs históriAs 

Imaginação, descoberta, curiosidade, palavras de ciência e aventura, definem a história des-
te dia! Quem? Crianças dos 3 aos 8 anos. É necessário inscrição? Não. É gratuito? Sim. Quando? 
15h00. Onde? Casa da Seda - Centro Ciência Viva de Bragança.
Saiba mais em: www.braganca.cienciaviva.pt

aBr 30 [terça] 
 |  gnr - afeCtivamente

Teatro municipal de Bragança 

Auditório às 21h30 [Preço 10,00 € (preço único) | m/ 12 anos]



março

Livro do mês: O esplendor da vida
Autor: Sveva Casati Modignani
Editor: Porto editora

Biblioteca Municipal de Bragança

abril

Livro do mês: D’este viver aqui neste papel descripto: cartas de guerra
Autor: António Lobo Antunes
Editor: Antígona

Livro do mês: O Principezinho e o pássaro de fogo
Autor: adap. Katherine Quenot
Editor: ASA

Secção Infantil | 

março



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

Livro do mês: Histórias à solta na minha rua
Autor: António Torrado
Editor: Civilização

abril

Dias 6 e 27 -  Hora  do Conto: “Uma história espera por ti”… 
Público alvo: pré-escolar e 1º Ciclo. Sessões: Manhã 10h30 | Tarde 15h00.  

Dias 10 e 24 -  Hora  do Conto: “Uma história espera por ti”… 
Público alvo: pré-escolar e 1º Ciclo. Sessões: Manhã 10h30 | Tarde 15h00. 

Dia 2 abril – Dia Internacional do Livro infantil
Hora do conto – “ A menina dos fósforos”,  de Hans Christian Andersen,
na tua biblioteca às 15:30 h. Encontro com… 



Museu Ibérico da Máscara e do Traje

Visite-nos de terça-feira a domingo das 09h00-12h30 | 14h00-17h30 e conheça o trabalho desenvolvido por 
este artesão e as tradições associadas ao ritual da máscara na região de Trás-os-Montes e província de Zamora.

Para mais informações contacte-nos pelo telefone 273 381 008 ou através do e-mail: 
museu.ibérico@cm-braganca.pt

Aguardamos pela sua visita!

O artesão convidado para expor no Museu Ibérico da Máscara e do 
Traje é conhecido pelos amigos por Tozé Vale.
Vive em Vila Boa de Ousilhão, concelho de Vinhais, e tem como afei-
ção os caretos. Sob esta temática concebe máscaras em madeira de 
amieiro e castanho, porta-chaves, navalhas, ímans, etc.
Na decoração dos seus trabalhos utiliza as cores vermelho, preto e a 
cor natural da madeira.
As suas máscaras obedecem a soluções de configuração e marcas 
com identidade própria, de fácil identificação no meio.



Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
GraÇa mOraIS - maPaS E O ESPÍrITO Da OLIVEIra

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

Os trabalhos que em 1984 constituíam a série Mapas e o Espírito da Oliveira, um dos anos mais 
marcantes e prolíficos da carreira artística de Graça Morais, subsequentes à sua participação na 
XVII Bienal Internacional de Arte de São Paulo, no Brasil, associam-se agora, quase trinta anos 
depois, a um outro conjunto de trabalhos inéditos, produzidos especificamente para esta exposição.

[exposição patente até 31 de março de 2013]



OBraS Da COLEÇÃO DE arTE CONTEmPOrÂNEa Da COLEÇÃO 
Da POrTUGaL TELECOm

Num interregno ao programa de exposições monográficas que vêm sendo apresentadas, o Centro de 
Arte Contemporânea Graça Morais apresenta agora uma exposição coletiva produzida a partir da 
Coleção de Arte Contemporânea da Portugal Telecom. Num enquadramento cronológico balizado 
dos anos 60 até à atualidade, a presente exposição reúne, a par da obra de artistas mais jovens, 
alguns dos nomes consagrados que marcaram a arte contemporânea portuguesa.
Comissariado: Jorge da Costa
Co-produção: Fundação Portugal Telecom / CACGM / Câmara Municipal de Bragança

[13 de abril a 23 de junho de 2013]



O Dia Mundial da Árvore e o Dia Mundial da Poesia são o ponto de partida para esta nova oficina 
FÉRIAS DA PÁSCOA 2013, que promete ao longo de quatro dias uma agenda recheada de atividades 
artísticas e criativas que o Serviço Educativo do Centro de Arte preparou para estas férias. 

Horário: 10h00/12h30 – 14h00/18h00 | Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos
Preço por dia: 2,00€ | Inscrição prévia: centro.arte@cm-braganca.pt / 273 302 410

OFICINa FÉrIaS DE PÁSCOa 2013
[Dias 19, 20, 21 e 22 de março]



No âmbito do programa 12 SÁBADOS/12 OFICINAS, o Serviço Educativo do Centro de Arte Contem-
porânea preparou duas novas propostas para o terceiro sábado de março, dia 16, centrada na di-
vertida produção de livros pop-up ou articulados e no dia 20 de abril decorrerá a oficina que ensina 
aos mais pequenos como produzir, com muita imaginação, os seus próprios instrumentos musicais.  

Horário: 14h00 – 18h00 | Público-alvo: Crianças dos 4 aos 12 anos 
Acesso: Inscrição prévia - 2€ | Contacto: 273 302 410 / centro.arte@cm-braganca.pt

12 SÁBaDOS/12 OFICINaS
[16 de março: livros pop-up
20 de abril: instrumentos musicais]



Centro Ciência Viva de Bragança
 |OFICINaS CIENTÍFICaS «CIêNCIa SEm LImITES» 

[ 2 de março (11h00-12h00) - O tema deste dia é a Floresta.
 13 de abril (11h00-12h00) - O tema deste dia é a matemática.]
Aos netos que tragam os avós, aos filhos que tragam os pais e venham divertir-se em família no Centro Ciência 
Viva de Bragança, numas oficinas recheadas de ciência. Inscrições obrigatórias online em www.braganca.cien-
ciaviva.pt, pelo telefone 273 313 169 ou pelo e-mail: info@braganca.cienciaviva.pt. 
Preço por criança: 1 € (acompanhantes entram gratuitamente). Público - alvo: Crianças dos 06 aos 10 anos.

 |CLUBE TEEN CIêNCIa [02 e 16  de março | 13 e 27 de abril]

[Se é aluno do 2º ou 3º Ciclo pode fazer parte do Clube Teen Ciência. Este clube de ciência e ambiente, desenvolve 
atividades de educação ambiental, jogos de discussão e experiências, para sensibilizar os pré-adolescentes e 
adolescentes para as questões da ciência. Sessões quinzenais, aos sábados. Inscreva-se online e gratuitamente 
em: www.braganca.cienciaviva.pt ou pelo telefone 273 382 207 (Casa da Seda).] 



 |FEIra DE CIêNCIaS DO CENTrO SOCIaL SaNTa CLara – EDIFÍCIO PrINCIPaL 

06 a 10 de março [terça a domingo]

O Centro Social de Santa Clara promove nas instalações do Centro Ciência Viva, uma exposição de projetos cien-
tíficos, criados entre pais e filhos, destinados a estimular o conhecimento científico, valorizando a partilha de 
saberes, fomentando o gosto pela ciência, favorecendo a participação dos pais na vida escolar e dar a conhecer 
à comunidade o trabalho realizado pelas crianças e famílias.
Entrada livre aplicável aos alunos e pais do Centro Social de Santa Clara. Para os restantes visitantes, os preços 
atuais da bilheteira mantém-se. Consulte em: http://braganca.cienciaviva.pt/info/precario/index.asp

 | noite no ciênciA vivA – temA: «BrincAr com A mAtemÁticA» [16 de março | sábado]
Destinado a um público-alvo de crianças entre os 5 e 12 anos, a actividade “Noite no Ciência Viva” oferece 
aos participantes uma noite diferente, excitante e divertida de contacto com a ciência. Os participantes 
iniciam esta viagem às 21h e, durante o serão, realizam um jogo sobre o tema «BrincAr com A mAtemÁticA», com 
o acompanhamento permanente de monitores. A noite é passada nas instalações do Centro e termina às 10h, 
depois do pequeno-almoço.
Preço por criança: 20€. Inscrições e informações em www.braganca.cienciaviva.pt

 | vi mostrA de ciênciA – temA «A vidA nA terrA». [17 e 26 de abril]  

A Mostra de Ciência realiza-se anualmente no Centro Ciência Viva de Bragança e tem como objectivo fundamental 
desenvolver o contacto directo e a partilha de experiências e ideias, entre os estudantes, de todos os graus de 
ensino das escolas do distrito de Bragança, com uma exposição dos trabalhos desenvolvidos. 



A CIÊNCIA É PARA TODOS. EXPERIMENTE, VISITANDO O CENTRO CIÊNCIA VIVA DE BRAGANÇA. 

Horário: [Terça a Sexta - 10h00> 18h00] [Sábado, Domingo e Feriados - 11h00> 19h00] | [Encerra às Segundas]
Contactos: E-mail: info@braganca.cienciaviva.pt |Telefone: 273 313 169/273 382 207 (Casa da Seda) | Fax: 21 351 66 03

 |aTL DE PÁSCOa: 2 SEmaNaS: CIENTISTaS Em aCÇÃO 
O gosto pela ciência nasce muitas vezes das experiências mais simples e revela-se na partilha de atividades 
realizadas com os amigos. Nas duas semanas de ATL de Páscoa que preparámos para crianças dos 05 aos 12 anos, 
queremos que o despertar para a CIÊNCIA seja natural.  
QUANDO: 18 a 28 de março | Exceto fim-de-semana. 
HORÁRIO: 09:00h às 17:30h | INCLUI O aLmOÇO NO CCV | PÚBLICO-ALVO: Crianças dos 05 aos 12 anos.
Inscrição obrigatória online em www.braganca.cienciaviva.pt (informações sobre: preços e descontos aplicáveis 
a irmãos e para quem se inscrever os 9 dias de ATL).

|FESTaS DE aNIVErSÁrIO | TODO O aNO: SÁBaDOS, DOmINGOS E FErIaDOS
Consulte www.braganca.cienciaviva.pt e saiba tudo sobre as Festas de Aniversário, didáticas, educativas e com 
Ciência!

Público-Alvo: Todos os públicos. 
Entrada Gratuita para visitar a mostra, mediante marcação prévia pelo telefone:273 313 169.
Local: Edifício Principal do CCV de Bragança.

Inauguração dia 17 de abril, pelas 16h00, no auditório da Casa da Seda. 



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 | O PENSAMENTO DE EÇA DE QUEIROZ

Sempre actual, o escritor Eça de Queiroz (1845-1900) revela os aspectos simbólicos mais significativos 
da sociedade portuguesa do séc. XIX. Pretende esta mostra bibliográfica do acervo que pertenceu a 
Águedo de Oliveira e integrado na Fundação “OS NOSSOS LIVROS” proporcionar uma reflexão crítica 
sobre a obra literária do referido escritor.

Mais uma vez, esta biblioteca procura chamar a atenção para a importância da herança cultural do séc. 
XIX português, no contexto da vida quotidiana, dos contrastes sócio-económicos, na implementação de 
novas mentalidades e incluindo algumas tendências transformativas em termos de valores e de visões 
da sociedade. Uma nova leitura de EÇA DE QUEIROZ é, por isso, sempre relevante para os jovens (es-
tudantes ou professores) cuja formação intelectual procure reequacionar uma trajectória da literatura 
portuguesa desde o século XIX até à actualidade.



mar 02 [sábado]
Pioneiros Bragança x GD Poiares [Campeonato Distrital 1ª Divisão – Futsal, Pavilhão Municipal, 18h00]
GDB x EFCrescer[ Campeonato Distrital de Iniciados, Campo do CEE, 15h00]
FCMDA x Mirandela [Campeonato Distrital de Juniores “A”, Campo do CEE, 14h30]

Desporto em agenda

mar 03 [domingo]
Pioneiros Bragança x GD Macedende [Campeonato Distrital Juvenil – Futesal (M), Pavilhão Municipal, 16h00]
GDB x Maria da Fonte [Campeonato Nacional da 3ª Divisão série A, Estádio Municipal, 15h00]
GDB x Merelinense [Campeonato nacional de Juniores, Campo do CEE, 11h00]

mar 09 [sábado]
Pioneiros Bragança x Vila Flor SC [Campeonato Distrital Juniores – Futsal (M), Pavilhão Municipal, 16h00]
GDB x Varzim [Campeonato Nacional de Juvenis, Campo do CEE, 15h00]
GDB x FCMDA [Campeonato Distrital de Iniciados, Campo do CEE, 15h00]
FCMDA x Torre Dona Chama [Campeonato Distrital de Juniores “A”, Campo do CEE, 14h30]



mar 10 [domingo]
Pioneiros Bragança x AD Mogrão [Campeonato Distrital Infantis Futsal (M), Pavilhão Municipal, 11h00]
Pioneiros Bragança x Vila Flor SC [Campeonato Distrital 1ª Divisão – Futsal, Pavilhão Municipal, 18h00]
FCMDA x Moncorvo [Campeonato Nacional Seniores B, Campo do CEE, 15h00]

mar 16 [sábado]
FCMDA x Águias FC [Campeonato Distrital de Iniciados, Campo do CEE, 15h00]

mar 17 [domingo]
CA Bragança x Juv Pacense [Pré Competição de Benjamins – Benj, Pavilhão Municipal, 15h00]
CA Bragança x Juv Pacense [Competição de Escolares Série A – ESC, Pavilhão Municipal,16h00]
GDB x Minas de Argozelo [Campeonato Distrital Seniores B, campo do CEE, 15h00]

mar 23 [sábado]
GDB x Montes Vinhais [Campeonato Distrital de Iniciados, Campo do CEE, 15h00]
FCMDA x Cachão [Campeonato Distrital de Juniores “A”, Campo do CEE, 14h30]



aBr 13 [sábado]
FCMDA x Macedo de Cavaleiros [Campeonato Distrital de Iniciados, Campo do CEE, 15h00]

aBr 14 [domingo]
CA Bragança x Gulpilhares [Pré competição de Benjamins – Benj, Pavilhão Municipal, 15h00]
CA Bragança x Gulpilhares [Competição de Escolares Série A – ESC, Pavilhão Municipal, 16h00]
FCMDA x Alfandeguense [Campeonato Distrital Divisão de Honra, campo do CEE, 15h00]

aBr 21 [domingo]
GDB B x Vila Flor [Campeonato Distrital seniores B , campo do CEE, 15h00]

aBr 06 [sábado]
Pioneiros Bragança x Futs C Mirandela [Campeonato Distrital 1ª Divisão – Futsal, Pavilhão Municipal, 18h00] 
GDB x Águias FC [Campeonato Distrital de Iniciados, Campo do CEE, 15h00]
FCMDA x Macedo de Cavaleiros [Campeonato Distrital de Juniores “A”, Campo do CEE, 14h30]

aBr 28 [domingo]
FCMDA x Vinhais [Campeonato Distrital Divisão de Honra, campo do CEE, 15h00]


