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O nascimento do Teatro Municipal de Bragança (TMB) foi recebido segundo três atitudes 

fundamentais: certeza preconceituosa; interrogação; esperança. Aderir a uma das três 

estava conforme o olhar de quem reparava, ou mais fechado ou mais aberto.

A certeza preconceituosa considerava o TMB excessivo para a população, como se o 

estado natural das pessoas fosse, no máximo, o deleite televisivo regado a cerveja ou a 

participação em campeonatos de sueca, podendo, ainda, perspetivar a possibilidade da 

prática de jogos como a bilharda. Nada mais pobre se pode oferecer a uma cidade do que 

a visão passadista do entretenimento fácil remetido a terreiros e a tascas.

A interrogação, mais sofisticada na aparência, preocupava-se e preocupa-se, indepen-

dentemente de visões ideológicas, com o erário público e, não raro, com a relação entre 

este e a acessibilidade dos espetáculos, medida sempre por casa cheia. No fundo, inter-

roga para afirmar a certeza de que só o entretenimento ao gosto da maioria justifica a 

manutenção de um equipamento cultural. Admite a cultura e a arte, desde que tratadas 

como mercadorias, estritamente sujeitas à lei da oferta e da procura mas que rechaça 

sempre a novidade estética.

A esperança estava e está consciente das dificuldades, das imprevisibilidades de um 

percurso, mas crê sempre na educação e no desenvolvimento. Não se resigna à indiscu-

tibilidade dos gostos porque os considera educáveis. Olha sempre mais além e aposta no 

desenvolvimento cultural das pessoas e da cidade. Arrisca programas com espetáculos 

desafiadores das conceções sobre o que é a arte. Está sempre ao serviço da cultura 

porque desperta no espectador não só a fruição como o julgamento estético. O TMB 

fez sempre um percurso de esperança. Daí a aposta na educação dos públicos. Neste 

percurso, a parceria com a Escola Superior de Educação de Bragança (ESEB) só podia 

ser natural e necessária. Natural porque ambas as instituições vivem da educação e do 

desenvolvimento; necessária porque a formação técnica e a performance que o TMB tem 

possibilitado aos alunos da ESEB são inestimáveis e insubstituíveis.

O TMB e a sua diretora, Helena Genésio, estão de parabéns pelo percurso que resolve-

ram trilhar. Recusaram o caminho cómodo dos hábitos para nos proporem, no dizer do 

poeta, a «areia inexplorada» que a arte e a cultura sempre trazem à vida das pessoas. 

Oxalá assim continuem porque, só assim, Bragança é uma cidade onde apetece viver.

António Ribeiro Alves
Diretor da ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE BRAGANÇA
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Em 2004 abriu o Teatro Municipal de Bragança. Mais do que um espaço de lazer, de fruição, de 

cultura, este é um lugar de inquietações, de afetos, de relações fortes com as gentes da terra, 

com os públicos e sobretudo, com os jovens e para os jovens. Inquietação que leva a uma ação 

permanente de desafio a esses públicos, para que ousem ultrapassar as suas portas e se deixem 

transportar para outros mundos, os mundos das artes e dos artistas, da criação, único espaço de 

liberdade plena.

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vem sendo parceiro privilegiado duma colaboração fru-

tuosa com o Teatro Municipal de Bragança, que permitiu desde a primeira hora, levar anualmente 

ao teatro um número crescente de jovens em idade de formação do gosto pelas artes e pelas 

coisas da criação. Porque educar e formar públicos, passa pela facilitação dos meios que levem 

as pessoas a espaços que não lhes são naturais, nem habituais, permitindo experienciar outras 

formas de expressão/criação, a formarem opinião e fazerem opções futuras.

O Teatro Municipal de Bragança, acreditando nessa forma de atuação, tem vindo a possibilitar 

a todos os jovens alunos do IPB que o pretendam, assistirem a pelo menos um espetáculo por 

ano a título gracioso e, preços especiais em todos os restantes espetáculos da agenda do Teatro. 

Tem vindo a selecionar espetáculos de natureza variada, para desafiar os nossos jovens públicos, 

nacionais e internacionais, para um encontro de culturas, para outros espaços de integração e 

partilha. Após alguns anos desta prática de facilitação de meios, criou-se já o hábito que leva à 

procura por parte dos que se deixaram cativar e, o objetivo começa a ser cumprido, devendo por 

isso ser continuado. Também os profissionais da instituição têm vindo a ser visados neste convite 

à cultura e, momentos de verdadeira fruição e lazer têm vindo a ser disponibilizados à comunida-

de académica do IPB.

O IPB tem vindo ainda a usufruir do espaço do Teatro para a organização de eventos de natureza 

institucional e técnico-científica, nacionais e internacionais, para cujo sucesso muito contribuíram 

a tecnologia disponível, a equipa técnica altamente especializada e o elevado conforto e estética 

do espaço.

Sendo um projeto cultural sólido, o Teatro Municipal de Bragança é também o resultado da equi-

pa que o tem vindo a dirigir, com uma enorme preocupação estética e técnica, um entusiasmo 

contagiante pela cultura e, uma capacidade de acreditar que este é um fator de desenvolvimento, 

do qual não se pode, nem deve, abdicar. Por isso não desiste dos objetivos a que se propôs e, com 

o coração na cidade e na região, educa e forma públicos para e com o Mundo da cultura. Assim 

pensaram o Teatro Municipal de Bragança. Assim o vêm concretizando. Bem hajam por isso.

O Instituto Politécnico de Bragança felicita o Teatro Municipal de Bragança e a equipa que o dirige, 

no seu décimo aniversário, congratula-se pelo enorme sucesso que tem vindo a ser, agradece 

a privilegiada parceria de que tem vindo a usufruir, e que pretende ver continuada e, na medida 

das suas competências, coloca-se à disposição para a colaboração que se considere ajustada aos 

objetivos deste espaço de liberdade.

PARABÉNS! 
Anabela Martins

Pro-Presidente do INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Coordenadora do Gabinete de Imagem e Apoio ao Estudante (GIAPE)
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