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De Priscos chega-nos um Presépio de referência e que é motivo de 
regozijo para cada Bracarense. Uma alusão aos valores da tolerância, da 
partilha e demonstrativo da essência das nossas gentes. Os presépios mais 
ecléticos (movimentados ou estáticos), exibem, por todo o concelho, as 
dinâmicas do movimento associativo e do trabalho feito com as pessoas 
de cada comunidade! 

De mãos dadas olhamos as diversas atividades que fazem de Braga uma 
cidade celebrada. Música, dança, teatro... tantas artes e ofícios a construir 
a nossa cidade Natal. Braga vê o seu Natal replicado em cada rua, em cada 
casa, em cada família onde a paz e a alegria, nesta quadra, imperam.

Braga é a cidade que faz do Natal uma verdadeira festa. Vive o tempo 
natalício de forma intensa e comprometida fazendo e construindo 
mais cidade, apostando no seu bem maior que são as pessoas e a 
sua felicidade!

Findo o dia de Natal, entramos no novo ano imbuídos em espírito 
de fé e esperança numa vida melhor, numa cidade mais bem 
aventurada onde todos são precisos e convocados. Que em 
2019 possamos sonhar “com os olhos bem abertos” porque 
haverá sempre uma maneira de sermos pessoas melhores e de 
fazermos quem nos rodeia mais feliz!

Dias felizes, bom Natal e excelente 2019!

 
Lídia Dias 
Vereadora da Cultura

dezembro de 2018

E de repente o Natal irrompe Braga!

Os dias parecem-nos cada vez mais fugazes e quando nos apercebemos, 
“noc, noc”, dezembro bate à porta! De repente olhamos para o lado e 
somos prazerosamente surpreendidos por um presépio na montra, por 
uma luz à espreita e pronta para nos dar a boa nova: é tempo de Natal! E 
quando chega o Natal desejamos que os dias passem lentamente. Como 
se quiséssemos suspender o tempo e tornar cada momento eterno. É esta 
uma época inebriante, que nos invade e apaixona. Que, num ímpeto, entra 
no nosso quotidiano sem pedir licença.

Da escola ao mercado, do escritório à livraria, do café ao centro de 
saúde. O espírito natalício invade cada recanto da nossa cidade. Em cada 
freguesia do nosso concelho, o Natal multiplica-se e faz-se sentir no mais 
íntimo e generoso intento de fraternidade. São as ceias, a luz, os cabazes e 
um sem fim de atividades.
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01 dez (sáb)

02 dez (dom)

11h00, 14h30, 16h00 
TENDA DE NATAL, 
AVENIDA CENTRAL

NATAL COM 
CIÊNCIA, pelo 
Laboratório da Li

PALCO BRAGA É NATAL, 
AVENIDA CENTRAL

CERIMÓNIA DE 
INAUGURAÇÃO 
DAS LUZES DE 
NATAL

16h30 CONCERTO “Canto 
Lírico visita o Natal”, pela 
Ópera de Bolso

17h00 CONCERTO, 
pelo Coro Juvenil do 
Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian de 
Braga

17h30 INAUGURAÇÃO DAS 
LUZES DE NATAL

17h35 ESPETÁCULO 
DE DANÇA “Christmas 
Lights”, pela Academia 
Souldancers de Braga

11h00, 11h45, 12h30,  
15h00, 15h45, 16h30 | 
17h15, 18h00
TENDA DE NATAL, 
AVENIDA CENTRAL
DOME EDUCATIVA 
– Experiências 
Imersivas, 
Educativas e 
Lúdicas na Tenda de 
Natal
Uma abordagem multidisci-
plinar, articulando diferen-
tes áreas do conhecimento, 
projetamos filmes docu-
mentários em que a ima-
gem é exibida num ambiente 
que rodeia totalmente o 
espetador (360º) levando-o 
a experienciar sensações 
imersivas. Utilizamos a 
tecnologia imersiva para 
simular a realidade ao nível 
das dimensões espacial e 
audiovisual.

Cerimónia de inauguração das luzes de Natal

Dome educativa

11h00 “As aventuras do 
Leonardo Vagabundo que 
vai conhecer o mundo” | 
Público-alvo: 5 aos 10 anos 
| Duração: 30’

11h45 “Alterações 
Climáticas - Qual o futuro 
que enfrentamos?” | 
Público-alvo: maiores de 
10 anos | Duração: 30’

12h30  “O ovo ou a 
galinha?” | Público-alvo: 9 
aos 12 anos | Duração: 30’

15h00 “Nanocam – Uma 
viagem à biodiversidade” 
| Público-alvo: maiores de 
10 anos | Duração: 30’

15h45  "Lourinhanossaurus. 
E depois?” | Público-alvo: 
maiores de 06 anos | 
Duração: 30’

16h30 “Alterações 
Climáticas - Qual o futuro 
que enfrentamos?” | 
Público-alvo: maiores de 
10 anos | Duração: 30’

17h15 “Nanocam – Uma 
viagem à biodiversidade” 
| Público-alvo: maiores de 
10 anos | Duração: 30’

18h00 Lourinhanossaurus. 
E depois?” | Público-alvo: 
maiores de 06 anos | 
Duração: 30’

18h30 
PALCO BRAGA É NATAL, 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“The Christmas 
Broadway Ladies”, 
pela Companhia 
Backstage
Espetáculo de dança e 
música ao vivo non-stop, 
revisitando um medley de 
canções de Natal reple-
tas da energia e glamour 
dos grandes palcos da 
Broadway.

Quando Antoine de Saint-Exupéry, escritor e ilustrador, 
apaixonado pela mecânica e pela aviação, escreveu “O 
Principezinho” estava de longe de prever a força ecu-
ménica da sua obra. Autor de inúmeros artigos sobre a 
guerra desenvolveu em “O Principezinho” uma narrativa 
que na sua camada mais profunda exponencia o apreço 
pela vida. Valores como a perda, a amizade e o amor são 
apresentados de forma ingénua e simples, mas acessível 
e desarmante para crianças e adultos. A dramatização da 
obra de Saint-Exupéry tem sido disseminada um pouco por 
toda a parte. A presente criação aposta numa dimensão de 
espetáculo musicado, em que a expressão do texto, além 
de dito, é também cantada. A música reforçará a leveza 
poética de uma obra que, rivalizando até com a própria 
Bíblia, tem sido das mais editadas e representadas em todo 
o mundo.
Público-alvo: maiores de 3 anos | Duração Aproximada: 70’ 

15h00, Altice Fórum Braga

ERA UMA VEZ NO MÊS…
“O Principezinho”, pelo Jangada Teatro

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Texto ANTOINE SAINT-EXUPÉRY | Encenação, Adaptação e Espaço Cénico XICO ALVES 
|Interpretação DANIEL SILVA, FILIPE GOUVEIA, RITA CALATRÉ e VÍTOR FERNANDES | 
Música Original e Interpretação PAULO PIRES | Dramaturgia e Letras RITA CALATRÉ | 
Coreografia DANIELA FERREIRA | Desenho de Luz e Som FERNANDO OLIVEIRA e FRED 
MEIRELES | Grafismo FEDRA SANTOS | Conceção Plástica e Cenografia FERNANDO 
MOREIRA e XICO ALVES | Figurinos PAULA CABRAL
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03 dez (seg)

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “A Fábrica 
de Chocolate”, pelo 
Grupo de Teatro 
Malad’arte
Numa viagem de balão de 
ar quente, uma criança e 
o seu avô, encontram um 
bilhete que lhes permite en-
trar numa misteriosa e deli-
ciosa fábrica de chocolate. 
Nesta aventura, o pequeno 
Jasmim e o seu avô são de-
safiados a superar desafios 
em que a determinação e a 
união de uma família são a 
chave para vencer.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 30’ | 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: O Dia 
Mais Curto — 
"Amiguinhos"
Este ano, na "Sessão 
Amiguinhos", iremos ver 8 
curtas-metragens de vários 
países europeus a pensar 
nos mais pequenos. Uma 
sessão para maiores de 4 
anos proposta pelo ‘‘Short 
Circuit", rede europeia de 
organismos que se dedicam 
à promoção e divulgação 
de curtas-metragens.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

Pelo terceiro ano consecutivo, o Cineclube Aurélio 
da Paz dos Reis, em colaboração com o Município 
de Braga, acolhe as sessões d’O DIA MAIS CURTO, 
na sala mais curta de Braga. Todos os anos, por volta 
do dia 21 de dezembro, o hemisfério norte entra na 
estação mais fria devido ao Solstício de Inverno, na-
quele que é o dia mais curto do ano. Este fenómeno 
astronómico inspirou a criação da festa que celebra 
o cinema no formato curto: O Dia Mais Curto. A ideia, 
que nasceu em França em 2011, rapidamente alcan-
çou uma dimensão internacional sendo, atualmente, 
celebrada em simultâneo em dezenas de países. 
Em Portugal, o evento é organizado pela Agência 
da Curta Metragem e chega a Braga pela mão do 
Cineclube Aurélio da Paz dos Reis, em colaboração 
com o Município de Braga.

03  e 04 dez | 10h30
08 dez | 15h00
“AMIGUINHOS” | M4 | 45’
Este ano na Sessão Amiguinhos iremos ver 8 curtas-metragens de 
vários países europeus a pensar nos mais pequenos. Uma sessão 
para maiores de 4 anos proposta pelo ‘‘Short Circuit - rede euro-
peia de organismos que se dedicam à promoção e divulgação de 
curtas-metragens.

05  e 06 dez | 10h30
08 dez | 17h00
“CURTINHAS PARA TODOS” | M6 | 47’
Como seria se vivesse dentro de um filme de animação? E se 
fossemos nós um personagem desse filme? Como seria o mundo 
visto daquele lado do ecrã? Esta programação proposta pela Casa 
da Animação é pensada para que crianças e famílias possam 
rir, surpreender-se e imaginar-se noutros mundos (literalmente) 
animados.

05 dez | 21h30
 “NOVAS CURTAS PORTUGUESAS” | M12 | 73’
A curta-metragem portuguesa tem vindo a ser reconhecida pela 
sua qualidade em festivais de cinema de todo o mundo, revelan-
do todos os anos novos e talentosos cineastas. Num programa 
variado, que inclui ficções, animações e documentários, esta 
é uma oportunidade para conhecer alguns dos novos autores 
portugueses e as histórias que têm para nos contar.

06 dez | 21h30
“CURTAS DO MUNDO” | M12 | 64’
Esta sessão reúne quatro curtas-metragens de vários pontos do 
mundo exibidas no 26º Curtas Vila do Conde, oferecendo um 
olhar abrangente sobre a sociedade contemporânea. De histórias 
da juventude e do confronto com o mundo ao conservadorismo 
nas questões de género, passando ainda pelas relações laborais 
pós-modernas, a sessão culmina com um olhar cómico sobre 
a homogeneização cultural norte-americana nos subúrbios 
franceses.

Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt
Programação: Cineclube Aurélio da Paz dos Reis

Casa dos Crivos | 03 a 08 de dezembro

CINEMA — O DIA MAIS CURTO
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03 dez (seg)

04 dez (ter)

05 dez (qua)

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO DE 
MARIONETAS 
“Dom Azevinho”, 
pelo Grupo de 
Teatro Marionetas 
da Feira
No Reino de Acipreste 
era Natal o ano inteiro. 
Lá eram criadas as mais 
belas árvores de Natal que 
eram distribuídas por todo 
o mundo. O Castelo da 
Princesa Natalina ostentava 
o mais belo acipreste do 
reino no seu varandim. Este 
estava todo decorado com 
enfeites de Natal e uma 
grande estrela reluzente no 
seu topo. A árvore de Natal 
era avistada por todas as 
populações pois o castelo 
ficava bem no alto de uma 
colina.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 25’ 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

18h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Quem 
tem medo do Lobo 
Mau”, pelo Grupo 
Anymamundy
Uma pequena companhia 
de atores resolve dar voz 
ao Lobo para ele finalmen-
te contar o seu lado da 
história, reinterpretando um 
velho conto tradicional, de 
uma forma muito peculiar 
e antagónica ao original. 

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “A Fábrica 
de Chocolate”, pelo 
Grupo de Teatro 
Malad’arte
Numa viagem de balão de 
ar quente, uma criança e 
o seu avô, encontram um 
bilhete que lhes permite en-
trar numa misteriosa e deli-
ciosa fábrica de chocolate. 
Nesta aventura, o pequeno 
Jasmim e o seu avô são de-
safiados a superar desafios 
em que a determinação e a 
união de uma família são a 
chave para vencer.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 30’ | 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

Os mesmos personagens, o 
mesmo bosque, mas novas 
peripécias, e quem pensava 
que já sabia a história toda 
vai descobrir que ainda há 
muito por contar...
Público-alvo: infanto-juvenil 
Duração: 25’

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: "O Dia 
Mais Curto" —
Amiguinhos
Este ano, na "Sessão 
Amiguinhos", iremos ver 8 
curtas-metragens de vários 
países europeus a pensar 
nos mais pequenos. Uma 
sessão para maiores de 4 
anos proposta pelo ‘‘Short 
Circuit", rede europeia de 
organismos que se dedicam 
à promoção e divulgação 
de curtas-metragens.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO DE 
MARIONETAS 
“Marionetas 
de Circo”, pelo 
Grupo de Teatro 
Marionetas da Feira
Um desfilar de artistas num 
ambiente de circo, cada um 
com as suas habilidades. 
Várias marionetas de fios 
desfilam e exibem as suas 
habilidades. Umas com as 
suas habilidades mais clássi-
cas e outras demonstram os 
seus dotes circenses mais 
atuais e arrojados. Todas 
elas apresentam um truque, 
uma fantasia e até um toque 
de humor. Uma viagem en-
cantada ao mundo do circo 
em marionetas de fios.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 25’ 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

18h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Quem 
tem medo do Lobo 
Mau”, pelo Grupo 
Anymamundy
Uma pequena companhia 
de atores resolve dar voz 
ao Lobo para ele finalmen-
te contar o seu lado da 
história, reinterpretando um 
velho conto tradicional, de 
uma forma muito peculiar 
e antagónica ao original. 
Os mesmos personagens, o 
mesmo bosque, mas novas 
peripécias, e quem pensava 
que já sabia a história toda 
vai descobrir que ainda há 
muito por contar...
Público-alvo: infanto-juvenil 
Duração: 25’

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “A Fábrica 
de Chocolate”, pelo 
Grupo de Teatro 
Malad’arte
Numa viagem de balão de ar 
quente, uma criança e o seu 
avô, encontram um bilhete 
que lhes permite entrar 
numa misteriosa e deliciosa 
fábrica de chocolate. Nesta 
aventura, o pequeno Jasmim 
e o seu avô são desafiados 
a superar desafios em que 
a determinação e a união 
de uma família são a chave 
para vencer.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 30’ | 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: O Dia 
Mais Curto — 
"Curtinhas para 
Todos"
Como seria se vivesse 
dentro de um filme de 
animação? E se fossemos 
nós um personagem desse 
filme? Como seria o mundo 
visto daquele lado do ecrã? 
Esta programação proposta 
pela Casa da Animação é 
pensada para que crianças 
e famílias possam rir, sur-
preender-se e imaginar-se 
noutros mundos (literal-
mente) animados.
Público-alvo: maiores de 6 anos 
(Escolas e ATLs) | Duração: 47’ 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

18h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Quem 
tem medo do Lobo 
Mau”, pelo Grupo 
Anymamundy
Uma pequena companhia 
de atores resolve dar voz 
ao Lobo para ele finalmen-
te contar o seu lado da 
história, reinterpretando um 
velho conto tradicional, de 
uma forma muito peculiar 
e antagónica ao original. 
Os mesmos personagens, o 
mesmo bosque, mas novas 
peripécias, e quem pensava 
que já sabia a história toda 
vai descobrir que ainda há 
muito por contar...
Público-alvo: infanto-juvenil 
Duração: 25’

21h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

EXCERTOS DO 
MUSICAL “A 
Branca de Neve e os 
40 ladrões”
Produção MéritusK

21h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: O Dia 
Mais Curto — 
"Novas Curtas 
Portuguesas"
A curta-metragem por-
tuguesa tem vindo a ser 
reconhecida pela sua 
qualidade em festivais de 
cinema de todo o mundo, 
revelando todos os anos no-
vos e talentosos cineastas. 
Num programa variado, que 
inclui ficções, animações 
e documentários, esta é 
uma oportunidade para 
conhecer alguns dos novos 
autores portugueses e as 
histórias que têm para nos 
contar.
Público-alvo: maiores de 12 
anos | Duração: 73’
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06 dez (qui)

07 dez (sex)

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “A Fábrica 
de Chocolate”, pelo 
Grupo de Teatro 
Malad’arte
Numa viagem de balão de 
ar quente, uma criança e 
o seu avô, encontram um 
bilhete que lhes permite en-
trar numa misteriosa e deli-
ciosa fábrica de chocolate. 
Nesta aventura, o pequeno 
Jasmim e o seu avô são de-
safiados a superar desafios 
em que a determinação e a 
união de uma família são a 
chave para vencer.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 30’ | 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: O Dia 
Mais Curto — 
"Curtinhas para 
Todos"
Como seria se vivesse 
dentro de um filme de 
animação? E se fossemos 
nós um personagem desse 
filme? Como seria o mundo 
visto daquele lado do ecrã? 
Esta programação proposta 
pela Casa da Animação é 
pensada para que crianças 
e famílias possam rir, sur-
preender-se e imaginar-se 
noutros mundos (literal-
mente) animados.
Público-alvo: maiores de 6 anos 
(Escolas e ATLs) | Duração: 47’ 
Inscrições: inscricoes.cultura@
cm-braga.pt

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “A Fábrica 
de Chocolate”, pelo 
Grupo de Teatro 
Malad’arte
Numa viagem de balão de 
ar quente, uma criança e 
o seu avô, encontram um 
bilhete que lhes permite en-
trar numa misteriosa e deli-
ciosa fábrica de chocolate. 
Nesta aventura, o pequeno 
Jasmim e o seu avô são de-
safiados a superar desafios 
em que a determinação e a 
união de uma família são a 
chave para vencer.

21h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: O Dia 
Mais Curto — 
"Curtas do Mundo"
Esta sessão reúne quatro 
curtas-metragens de vários 
pontos do mundo exibi-
das no 26º Curtas Vila do 
Conde, oferecendo um 
olhar abrangente sobre a 
sociedade contemporânea. 
De histórias da juventude e 
do confronto com o mundo 
ao conservadorismo nas 
questões de género, pas-
sando ainda pelas relações 
laborais pós-modernas, a 
sessão culmina com um 
olhar cómico sobre a homo-
geneização cultural norte-
-americana nos subúrbios 
franceses.
Público-alvo: maiores de 12 
anos | Duração: 64’

12h00
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO DE 
PERCUSSÃO, pelo 
Grupo de Bombos do 
Novais e Sousa

17h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“The Christmas 
Broadway Ladies”, 
pela Companhia 
Backstage
Espetáculo de dança e 
música ao vivo non-stop, 
revisitando um medley de 
canções de Natal reple-
tas da energia e glamour 
dos grandes palcos da 
Broadway.

18h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CÂNTICOS DE RUA, 
pela Associação 
Cultural de 
Concertinas e 
Cavaquinhos de 
Gualtar

19h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

APRESENTAÇÃO 
DA BROCHURA 
“Olhar Braga”
Projeto Educativo pelos alunos 
do Agrupamento de Escolas Sá 
de Miranda

21h30
IGREJA DO HOSPITAL 
DE S. MARCOS

CONCERTO DE 
NATAL, pelo Coro 
e Orquestra da 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Braga e o Coro do 
Colégio João Paulo II
Organização: Santa Casa da 
Misericórdia de Braga

21h30 | Espaço Vita

CONCERTO DE NATAL
pela Orquestra
Filarmónica de Braga  
Com a participação do Coro da Academia de Música Viatodos
Um concerto onde serão apresentados temas intemporais 
de Natal repletos de espírito natalício.

Direcção Musical: Maestro Filipe Cunha

PROGRAMA:

1ª parte (OFB)
Polar Express Suite 
Arr. Filipe Cunha

A Christmas Festival 
Leroy Anderson

The First Noel 
Arr. Frank Bernaerts

White Snow Christmas 
Arr. Filipe Cunha

Sleigh Ride 
Leroy Anderson

2ª Parte (OFB + Coro A.M.V.)
Noite Feliz 
Arr. Filipe Cunha

It’s Beginning to look a lot like 
Christmas 
Arr. Filipe Cunha

Rockin’ around the Christmas 
Tree 
Arr. Filipe Cunha

Adeste Fideles 
Arr. Filipe Cunha

Santa Claus is coming to town 
Arr. Jan van Kreaidjank

Jingle Bell Rock 
Arr. Filipe Cunha

Christmas in Rio 
Arr. Filipe Cunha
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08 dez (sáb)

09 dez (dom)

11h00 e 16h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “História 
de um Gato e de 
um Rato que se 
tornaram Amigos”, 
pelo Teatro de 
Marionetas de 
Mandrágora
Esta é a história de amizade 
improvável entre Mix o 
gato, que está a envelhe-
cer e a ficar cego e Mex o 
rato, medroso e charlatão. 
Juntos descobrem que 
os verdadeiros amigos 
apoiam-se um ao outro e 
juntos aprendem a partilhar 
o que de melhor têm den-
tro de si.

11h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Para 
que servem as 
mãos”, pelo Teatro 
de Marionetas de 
Mandrágora
O Sol nasce, o galo canta 
e os pássaros chilreiam, 
são horas de acordar! O 
bebé só quer brincar, mas 
há muito que fazer, a mãe 
precisa de trabalhar, não 
há tempo a perder. O bebé 
fica zangado, faz asnei-
ras por todo o lado. Vai 
procurar outra casa onde 
lhe possam dar atenção, 
onde possa fazer o que 
quer, comer doces, e ver 
televisão…

21h30
IGREJA PAROQUIAL 
DE ESPORÕES

CONCERTO DE 
NATAL, pelo Coro 
Académico da 
Universidade do 
Minho

21h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

DESFILE “Noite 
de Tradições pelo 
trajar do Baixo 
Minho”
No âmbito das comemora-
ções dos 25 anos do Grupo 
Folclórico da Universidade do 
Minho

14h30 e 18h30 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“The Christmas 
Broadway Ladies”, 
pela Companhia 
Backstage
Espetáculo de dança e 
música ao vivo non-stop, 
revisitando um medley de 
canções de Natal reple-
tas da energia e glamour 
dos grandes palcos da 
Broadway.

15h00
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: "O Dia 
Mais Curto" —
Amiguinhos
Este ano, na “Sessão 
Amiguinhos”, iremos ver 8 
curtas-metragens de vários 
países europeus a pensar 
nos mais pequenos. Uma 
sessão para maiores de 4 
anos proposta pelo ‘‘Short 
Circuit”, rede europeia de 
organismos que se dedicam 
à promoção e divulgação 
de curtas-metragens.
Público-alvo: maiores de 3 
anos | Duração: 45’

17h00
CASA DOS CRIVOS
CINEMA: O Dia 
Mais Curto — 
"Curtinhas para 
Todos"
Como seria se vivesse 
dentro de um filme de 
animação? E se fossemos 
nós um personagem desse 
filme? Como seria o mundo 
visto daquele lado do ecrã? 
Esta programação proposta 
pela Casa da Animação é 
pensada para que crianças 
e famílias possam rir, sur-
preender-se e imaginar-se 
noutros mundos (literal-
mente) animados.
Público-alvo: maiores de 6 anos 
Duração: 47’
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Teatro de Marionetas de Mandrágora

12h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Viagens de Drelpa, 
Fingo e Melgi”, 
pelos Três Irmãos
Melgui, Fingo e Drelfa são 
três Elfos vindos de muito 
longe e vêm à procura do 
Pai Natal com uma missão 
muito importante: entre-

gar a lista de desejos dos 
meninos e das meninas! 
Eles trazem a casa às 
costas e contam histórias 
e maravilhas da sua terra 
longínqua… Entre cálculos 
mágicos, trapalhices e 
encantamentos eles irão 
cumprir a sua missão e 
fazer deste natal o melhor 
de sempre!



14 15

09 DEZ | DOMING0 | 16h00

PARADA DE NATAL
Percurso: Avenida Central — Rua do Souto —  Rua Dr. Justino Cruz — Rua 
dos Capelistas — Avenida Central 
 
Este desfile de criatividade e fantasia conta com centenas de participantes, 
animadores e grupos de dança e teatro que encarnam personagens do 
imaginário natalício e percorrem o centro histórico numa parada musical 
cheia de luz e cor. Soldadinhos de chumbo, bailarinas, circo de malabares, 
trenós, duendes, elfos, o Pai Natal e a rena Rudolfo farão parte deste 
momento único e mágico.

Vem ao centro da cidade viver este momento!

APOIO:  CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 1 SÉ BRAGA
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09 dez (dom)

10 dez (seg)

11 dez (ter)

12 dez (qua)

17h30
IGREJA SENHORA-A-BRANCA
CONCERTO DE 
NATAL, pelo Coro 
Académico da 
Universidade do 
Minho

17h30
RUA DE S. MARCOS 
E RUA DO SOUTO

CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Grupo da 
Associação Cultural 
e Recreativa Hélios 
de Figueiredo

18h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO DE 
NATAL, pelo 
Coro Atlantis do 
Conservatório de 
Angra do Heroísmo - 
Açores

18h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CÂNTICOS, pelo 
Grupo de Música 
Tradicional - 
CABçudos

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Para 
que servem as 
mãos”, pelo Teatro 
de Marionetas de 
Mandrágora
O Sol nasce, o galo canta 
e os pássaros chilreiam, 
são horas de acordar! O 
bebé só quer brincar, mas 
há muito que fazer, a mãe 
precisa de trabalhar, não 
há tempo a perder. O bebé 
fica zangado, faz asnei-
ras por todo o lado. Vai 
procurar outra casa onde 
lhe possam dar atenção, 
onde possa fazer o que 
quer, comer doces, e ver 
televisão…
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Viagens de Drelpa, 
Fingo e Melgi”, 
pelos Três Irmãos
Melgui, Fingo e Drelfa são 
três Elfos vindos de muito 
longe e vêm à procura do 
Pai Natal com uma missão 
muito importante: entre-
gar a lista de desejos dos 
meninos e das meninas! 
Eles trazem a casa às 
costas e contam histórias 
e maravilhas da sua terra 
longínqua… Entre cálculos 
mágicos, trapalhices e 
encantamentos eles irão 
cumprir a sua missão e 
fazer deste natal o melhor 
de sempre!
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

16h00 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO DE 
PERCUSSÃO, pelo 
Grupo de Bombos do 
Novais e Sousa

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Para 
que servem as 
mãos”, pelo Teatro 
de Marionetas de 
Mandrágora
O Sol nasce, o galo canta 
e os pássaros chilreiam, 
são horas de acordar! O 
bebé só quer brincar, mas 
há muito que fazer, a mãe 
precisa de trabalhar, não 
há tempo a perder. O bebé 
fica zangado, faz asnei-
ras por todo o lado. Vai 
procurar outra casa onde 
lhe possam dar atenção, 
onde possa fazer o que 
quer, comer doces, e ver 
televisão…
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Ovelhas Tonés”, 
pelos Três Irmãos
Três ovelhas rebeldes e 
trapalhonas passaram o ano 
inteiro a fazer das suas, por 
isso mesmo o Pai Natal de-
cidiu castigá-las e proibi-las 
de estarem presentes no 
presépio deste ano, a não 
ser que se mostrem me-
recedoras. O Pai natal lan-
ça-lhes então um desafio, 
no calendário do mês de 
dezembro estarão escondi-
das várias provas pelos 31 

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 
à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 
emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 
ao vivo os atores/persona-

dias, o desafio é grande e 
as ovelhas não conseguirão 
superá-lo sozinhas, só com 
a ajuda das crianças é que 
podem sonhar em regressar 
ao presépio.
Através de desafios e jogos 
muito divertidos as três 
ovelhas juntamente com as 
crianças tentarão de tudo 
para superar os objetivos. 
Com música, dança e muita 
alegria.

18h00 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO, pela 
Escola de Música 
Mozart/Yamaha 
Music School Braga

gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Viagens de Drelpa, 
Fingo e Melgi”, 
pelos Três Irmãos
Melgui, Fingo e Drelfa são 
três Elfos vindos de muito 
longe e vêm à procura do 
Pai Natal com uma missão 
muito importante: entre-
gar a lista de desejos dos 
meninos e das meninas! 
Eles trazem a casa às 
costas e contam histórias 
e maravilhas da sua terra 
longínqua… Entre cálculos 
mágicos, trapalhices e 
encantamentos eles irão 
cumprir a sua missão e 
fazer deste natal o melhor 
de sempre!
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt
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 14h30
CASA DOS CRIVOS
LEITURA 
ENCENADA 
“Tradições de Natal 
e outras Histórias”, 
pelo Grupo Pontos 
de Exclamação
Duas primas encontram-se 
para decidirem os por-
menores sobre a noite de 
Natal. No meio de livros 
alusivos à época natalícia e 
objetos que despertam me-
mórias de infância, relem-
bram e partilham diferentes 
tradições, valorizando os 
afetos — o presente mais 
precioso.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATL’s) | Duração: 
60’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

13 dez (qui)

14 dez (sex)

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 
à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 
emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 

ao vivo os atores/persona-
gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Ovelhas Tonés”, 
pelos Três Irmãos
Três ovelhas rebeldes e 
trapalhonas passaram o ano 
inteiro a fazer das suas, por 
isso mesmo o Pai Natal de-
cidiu castigá-las e proibi-las 
de estarem presentes no 
presépio deste ano, a não 
ser que se mostrem me-
recedoras. O Pai natal lan-
ça-lhes então um desafio, 
no calendário do mês de 
dezembro estarão escondi-
das várias provas pelos 31 
dias, o desafio é grande e 
as ovelhas não conseguirão 
superá-lo sozinhas, só com 
a ajuda das crianças é que 
podem sonhar em regressar 
ao presépio.
Através de desafios e jogos 
muito divertidos as três 
ovelhas juntamente com as 
crianças tentarão de tudo 
para superar os objetivos. 
Com música, dança e muita 
alegria.

14h30
CASA DOS CRIVOS
LEITURA 
ENCENADA 
“Tradições de Natal 
e outras Histórias”, 
pelo Grupo Pontos 
de Exclamação
Duas primas encontram-se 
para decidirem os por-
menores sobre a noite de 
Natal. No meio de livros 
alusivos à época natalícia e 
objetos que despertam me-
mórias de infância, relem-
bram e partilham diferentes 
tradições, valorizando os 
afetos - o presente mais 
precioso.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATL’s) | Duração: 
60’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

16h00 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO DE 
PERCUSSÃO, pelo 
Grupo de Bombos do 
Novais e Sousa

à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 
emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 
ao vivo os atores/persona-
gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Viagens de Drelpa, 
Fingo e Melgi”, 
pelos Três Irmãos
Melgui, Fingo e Drelfa são 
três Elfos vindos de muito 
longe e vêm à procura do 
Pai Natal com uma missão 
muito importante: entre-
gar a lista de desejos dos 
meninos e das meninas! 
Eles trazem a casa às 
costas e contam histórias 
e maravilhas da sua terra 
longínqua… Entre cálculos 
mágicos, trapalhices e 
encantamentos eles irão 
cumprir a sua missão e 
fazer deste natal o melhor 
de sempre!
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

 14h30
CASA DOS CRIVOS
LEITURA 
ENCENADA 
“Tradições de Natal 
e outras Histórias”, 
pelo Grupo Pontos 
de Exclamação
Duas primas encontram-se 
para decidirem os por-
menores sobre a noite de 
Natal. No meio de livros 
alusivos à época natalícia e 
objetos que despertam me-
mórias de infância, relem-
bram e partilham diferentes 
tradições, valorizando os 
afetos — o presente mais 
precioso.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATL’s) | Duração: 
60’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

18h00 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

BAILADO, pela 
Escola de Dança 
Ent’Artes

21h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO DE 
DANÇA “A Loja dos 
Brinquedos”, pela 
Academia de Dança 
Nun’Álvares

21h30
IGREJA DE S. PAULO
CONCERTO 
DE NATAL, 
pela Orquestra 
Académica e 
Coro Juvenil do 
Conservatório 
Bomfim
Natal! Época de Alegria!
Há mais de 2000 anos 
atrás, numa noite escura, 
numa vila chamada Belém, 
nasceu o tão esperado 
Messias. Naquela noite o 
mundo recebeu uma can-
ção, uma canção perfeita 
composta pelo criador do 
universo. E que melhor 
maneira de expressar ale-
gria do que cantar e tocar! 
Neste concerto vários 
conjuntos instrumentais e 
vocais do Conservatório 
Bomfim celebram com 
música o amor, esperança, 
paz e — especialmente — a 
alegria.
Organização: 
Conservatório Bomfim

21h30
IGREJA DE SANTA CRUZ
CONCERTO DE 
NATAL, pela 
Orquestra da 
Universidade 
do Minho e Coro 
de Alunos da 
Licenciatura 
em Música da 
Universidade do 
Minho
Organização: Irmandade 
de Santa Cruz
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15 dez (sáb)

10h00
IGREJA SENHORA-A-BRANCA
À DESCOBERTA 
DE BRAGA – 
VISITA GUIADA “O 
Presépio na Arte 
bracarense”, com 
Rui Ferreira
Na cidade de Braga, 
cristianíssima e fervorosa 
na devoção mariana, a 
celebração do nascimento 
de Jesus Cristo, celebrada 
anualmente a 25 de dezem-
bro, deixou algumas marcas 
muito relevantes, particu-
larmente durante o período 
barroco. Por isso mesmo, 
vamos realizar um percurso 
cujo objetivo é dar a conhe-
cer algumas das obras mais 
originais da natividade na 
arte religiosa bracarense. 
Escolhemos presépios do 
barroco bracarense procu-
rando mostrar a expressão 
plástica e características 
deste estilo artístico na re-
presentação do nascimento 
de Jesus. Nesse sentido, 
esta visita guiada irá per-
mitir observar presépios da 
escola Machado de Castro, 
contando ainda com passa-
gens pela igreja da Senhora 
a Branca, igreja da Penha 
de França e retábulo da 
Senhora das Dores na igreja 
dos Congregados. A visita 
culminará na capela de São 
Miguel o Anjo.
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

11h00 e 15h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 
à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 
emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 
ao vivo os atores/persona-
gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

11h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO pela 
Gatuna – Tuna 
Feminina da 
Universidade do 
Minho

11h30 e 16h00
RUAS CENTRO DA CIDADE
Xaral’s Dixie
Uma banda que se diverte 
enquanto diverte os outros 
com este estilo tão alegre 
e desconcertante, com um 
fraseado melódico, quase 
sempre alegre, definiti-
vamente bem disposto e 
sempre com a liberdade 
que está na base do Dixie.

À Descoberta de Braga

Xaral´s Dixie

12h00 e 16h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “As 
Ovelhas Tonés”, 
pelos Três Irmãos
Três ovelhas rebeldes e 
trapalhonas passaram o ano 
inteiro a fazer das suas, por 
isso mesmo o Pai Natal de-
cidiu castigá-las e proibi-las 
de estarem presentes no 
presépio deste ano, a não 
ser que se mostrem me-
recedoras. O Pai natal lan-
ça-lhes então um desafio, 
no calendário do mês de 
dezembro estarão escondi-
das várias provas pelos 31 
dias, o desafio é grande e 
as ovelhas não conseguirão 
superá-lo sozinhas, só com 
a ajuda das crianças é que 
podem sonhar em regressar 
ao presépio.
Através de desafios e jogos 
muito divertidos as três 
ovelhas juntamente com as 
crianças tentarão de tudo 
para superar os objetivos. 
Com música, dança e muita 
alegria.

14h30 e 21h00 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“The Christmas 
Broadway Ladies”, 
pela Companhia 
Backstage
Espetáculo de dança e 
música ao vivo non-stop, 
revisitando um medley de 
canções de Natal reple-
tas da energia e glamour 
dos grandes palcos da 
Broadway.

15h00 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CÂNTICOS, pelo 
Orfeão de Merelim

15h30 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Natal 
e uma Oficina 
de Chocolate”, 
dinamizada por 
Fava do Cacau
Uma oficina que convida 
pequenos e graúdos para 
uma experiência que apela 
à memória, ao imaginário, 
aos cheiros e aos sabores. 
Com o chocolate, celebra-
mos a magia do Natal, des-
pertando os cinco sentidos 
através de uma vivência 
pedagógica e lúdica.
Público-alvo: famílias | 
Duração: 90’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

16h00 
RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
ENCENAÇÃO 
“Terra Sagrada”, 
pelo Grupo de 
Teatro Tin.bra
Terra sagrada é uma perfor-
mance itinerante de cariz 
mimético que representa 
através de quadros bíblicos 
o percurso emotivo da 
família de Jesus de Nazaré 
até ao momento do seu 
nascimento. 

16h00 
RUA DE S. MARCOS 
E RUA DO SOUTO

CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Grupo 
Folclórico Casa do 
Povo de Lomar

17h00 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO DE 
NATAL, pelo Coro 
Académico da 
Universidade do 
Minho

18h00 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO DE 
NATAL, pelo Orfeão 
de Braga
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15 DEZ | SÁBADO | 18h30 às 23h00 
PRAÇA CONDE AGROLONGO 

FOGUEIRA DE NATAL
Colaboração: Associação Cultural e Festiva 
“Os Sinos da Sé” 
 
“Pensemos então a cidade como nossa casa e acendamos a 
lareira, com a intenção simbólica de celebrarmos memórias 
solidárias sempre anuais.”  Fogueira de Natal procura recriar 
uma tradição natalícia de queimar o trepo, ou o madeiro, que por 
necessidade de preservação cultural, por tradição, por dever 
religioso ou por um encantamento humano, procura transformar 
o fogo em ideia luminosa de aquecer o Menino.

18h30
ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E 
FESTIVA “SINOS 
DA SÉ”

19h00
CABçudos - GRUPO 
DE MÚSICA DE 
TRADICIONAL 

19h30
TUN’AO MINHO 

21h00 às 22h00
ANIMAÇÃO NA PRAÇA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA IDA E VOLTA
BOMBOÉMIA – GRUPO DE PERCUSSÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 
GRUPO FOLCLÓRICO DA UNIVERSIDADE DO MINHO
MALATITSCH & SONS DA SUÉVIA

21h00
GRUPO 
FOLCLÓRICO 
MACADA 
VIMIEIRO

21h15
TUNA 
UNIVERSITÁRIA 
DO MINHO 

21h30
ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E 
FESTIVA “SINOS 
DA SÉ”

22h00
BOLO REI
GIGANTE
Organização: Associação 
Comercial de Braga

22h00
GRUPO CANTO 
D’AQUI
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15 dez (sáb)

16 dez (dom)

17 dez (seg)

21h30
SÉ PRIMAZ
CONCERTO “XXIII 
PUER NATUS EST”, 
pelo Coro Académico 
da Universidade do 
Minho

15h30
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Natal 
e uma Oficina 
de Chocolate”, 
dinamizada por 
Fava do Cacau
Uma oficina que convida 
pequenos e graúdos para 
uma experiência que apela 
à memória, ao imaginário, 
aos cheiros e aos sabores. 
Com o chocolate, celebra-
mos a magia do Natal, des-
pertando os cinco sentidos 
através de uma vivência 
pedagógica e lúdica.
Público-alvo: famílias | 
Duração: 90’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

16h00
RUA DO SOUTO
CÂNTICOS DE 
RUA, pela Rusga de 
Merelim S. Paio

16h30
RUA DE S. MARCOS
CÂNTICOS DE 
RUA, pela Gatuna 
– Tuna Feminina 
da Universidade do 
Minho

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 
à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 

19h00 | Avenida Central

41.ª CORRIDA 
S. SILVESTRE
 
A Cidade dos Arcebispos foi reconhecida como um 
exemplo a seguir na promoção do desporto e é este 
ano a Cidade Europeia do Desporto em 2018.
Os Bracarenses podem então entrar no espírito festi-
vo que caracteriza esta época do ano, a correr (10 km) 
ou caminhar (5,7 km), nas principais ruas do centro 
histórico da cidade.

Não perca a oportunidade de correr numa das S. 
Silvestres mais antigas de Portugal!

emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 
ao vivo os atores/persona-
gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA 
Animatographo 
Vol. 10 — “Arthur 
Christmas”, de 
Sarah Smith
Público-alvo: maiores de 
6 anos (Escolas e ATLs)  
Duração: 97’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

Será que passar filmes sobre o Natal no Natal é um pleonasmo ou é somente mais uma 
forma de percebermos que efetivamente estamos no Natal? Se os filmes forem mostrados 
aqueles que poucos Natais passaram, talvez haja uma atenuante. E se esses filmes tiverem 
um burro que não é mais que um ator, um Pai Natal que perde a sensibilidade graças ao 
uso abusivo da tecnologia, uma raposa que pensa que é uma galinha, um coelho que se 
comporta como uma cegonha e um pato que quer substituir o Pai Natal, tanto na quinta 
como no Pólo Norte? Cá para nós, isto vai ser um Animatographo de risos e foguetório na 
sala de cinema mais pequena de Braga.

Animatographo é uma programação cinematográfica da Confederação – colectivo de 
investigação teatral dedicada à Infância e Juventude. O nome dado a estas Sessões vem 
do latim animus (animado) e do grego graphein (descrever). Foi este o nome dado às pri-
meiras salas de cinema portuguesas e simultaneamente o termo pelo qual ficou conheci-
do em Portugal o Cinematographo, uma máquina de filmar, revelar e projetar, patenteada 
pelos irmãos Lumière (França) em 1895 e trazida para Portugal em 1896 pelo pioneiro do 
cinema português Aurélio da Paz dos Reis.

Casa dos Crivos | 17 a 22 de dezembro

ANIMATOGRAPHO VOLUME 10 - CHOCOLATE
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14h30 às 16h00 
(Escolas e ATLs) 
16h00 às 18h00 
(Amigos e famílias) 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Officina 
de Prendas de 
Natal”
Neste Natal a Casa dos Cri-
vos transforma-se novamen-
te numa OFFICINA DE PREN-
DAS DE NATAL. Visita esta 
Officina sozinho, em família, 
ou traz um grupo de ami-
gos, e constrói tu mesmo 
uma prenda de Natal para 
aqueles que mais gostas. 
Podes construir CALEIDOS-
CÓPIOS, MARIONETAS DE 
PAPEL, ZOOTRÓPIOS, BO-
LAS, PARA A TUA ÁRVORE... 
um sem número de coisas. 
A Entrada é Livre, e tens 
sempre alguém para ajudar 
nas tuas construções.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias)  
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 
à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 
emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 
ao vivo os atores/persona-
gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA 
Animatographo Vol. 
10 — “Papel de Natal 
e outros Contos” 
Público-alvo: maiores de 4 
anos (Escolas e ATLs) 
Duração: 58’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

10h00 e 14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CIRCO DE 
MALABARES E 
MAGIA “Natal 
para Todos”, pelos 
Malatitsch e Sons 
da Suévia
Um circo de variedades 
onde se respira e vive os 
sentimentos mais profundo 
do Natal. Desde a amizade 
à tolerância, da igualdade 
à paixão, do saber dar ao 
saber receber. Este é um 
espetáculo que procura no 
público infanto-juvenil a 
descoberta, identificação 
e compreensão destas 
emoções. Munidos de uma 
irreverente banda sonora 
ao vivo os atores/persona-

11h00, 12h00, 15h30, 
17h00 e 17h30 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
“Carrilhão de Natal”, 
pela Cia La Tal
Ding, dong, ding, dong... 
Soa a música do carrilhão, 
as engrenagens começam a 
mover-se... Tic-tac, tic-tac... 
Chegou a hora! Cavaleiros 
e palhaços enchem o palco 
onde lutas e paixão se 
misturam. Deste relógio 
gigante sai uma magia que 
inunda toda a avenida, des-
pertando a curiosidade de 
todas as pessoas que por ali 
passam. 

14h30 às 16h00 
(Escolas e ATLs) 
16h00 às 18h00 
(Amigos e famílias) 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Officina 
de Prendas de 
Natal”
Neste Natal a Casa dos Cri-
vos transforma-se novamen-
te numa OFFICINA DE PREN-
DAS DE NATAL. Visita esta 
Officina sozinho, em família, 
ou traz um grupo de ami-
gos, e constrói tu mesmo 
uma prenda de Natal para 
aqueles que mais gostas. 
Podes construir CALEIDOS-
CÓPIOS, MARIONETAS DE 
PAPEL, ZOOTRÓPIOS, BO-
LAS, PARA A TUA ÁRVORE... 
um sem número de coisas. 
A Entrada é Livre, e tens 
sempre alguém para ajudar 
nas tuas construções.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias)  
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

18h00 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“MChristmas”, pelo 
Grupo de dança 
MDANCE
Nesta época mágica vem 
aquecer o teu coração ao 
ritmo da nossa batida! 
Organização: MDance com a 
parceria da Junta de Freguesia 
de Merelim S.Pedro e Frossos.

21h00 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA, pela 
Bracara Team
 

21h30
TENDA DE NATAL  
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO, 
pela Orquestra 
de Cordofones 
Tradicionais de 
Braga

18 dez (ter)

19 dez (qua)

gens desta festa natalícia 
envolvem o público numa 
apaixonante história de 
acrobacias e momentos de 
puro entretenimento. 
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Duração: 
30’ | Inscrições: inscricoes.
cultura@cm-braga.pt

10h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

HISTÓRIAS 
COM MÚSICA 
“O Natal des(en)
cantado”, pelos 
Música100idade
Na fábrica do Pai Natal 
tudo trabalha ao ritmo de 
uma caixa de música...
quando os duendes podem 
relaxar ouve-se uma música 
mais lenta, por outro lado 
quando é preciso trabalhar 
soa uma música alegre e rit-
mada para que os duendes 
trabalhem com alegria e 
mais rápido! Mas...e se um 
dia a música para? Os duen-
des precisarão de toda a 
ajuda possível para reparar 
a caixa de música. Podes 
dar uma mãozinha?
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Inscrições: 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA 
Animatographo 
Vol. 10 — “RAPOSA 
MANHOSA 
E OUTRAS 
HISTÓRIAS”, de 
Patrick Imbert e 
Benjamin Renner 
Público-alvo: maiores de 6 
anos (Escolas e ATLs) 
Duração: 83’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00, 12h00, 15h30, 
17h00 e 17h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
“Carrilhão de Natal”, 
pela Cia La Tal
Ding, dong, ding, dong... 
Soa a música do carrilhão, 
as engrenagens começam a 
mover-se... Tic-tac, tic-tac... 
Chegou a hora! Cavaleiros 
e palhaços enchem o palco 
onde lutas e paixão se 
misturam. Deste relógio 
gigante sai uma magia que 
inunda toda a avenida, des-
pertando a curiosidade de 
todas as pessoas que por ali 
passam. 

15h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO DE 
ILUSIONISMO, por 
Karter Mendes
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias) | 
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt
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14h30 às 16h00 
(Escolas e ATLs) 
16h00 às 18h00 
(Amigos e famílias) 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Officina 
de Prendas de 
Natal”
Neste Natal a Casa dos 
Crivos transforma-se nova-
mente numa OFFICINA DE 
PRENDAS DE NATAL. Visita 
esta Officina sozinho, em 
família, ou traz um grupo de 
amigos, e constrói tu mesmo 
uma prenda de Natal para 
aqueles que mais gostas. 
Podes construir CALEIDOS-
CÓPIOS, MARIONETAS DE 
PAPEL, ZOOTRÓPIOS, BO-
LAS, PARA A TUA ÁRVORE... 
um sem número de coisas. 
A Entrada é Livre, e tens 
sempre alguém para ajudar 
nas tuas construções.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias)  
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

21h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO DE 
NATAL, pelo Grupo 
MARIA QUÊ
Maria Quê, o encontro onde 
o gosto pelo canto e pela 
harmonia se cruza com a 
cultura de outros tempos, 
duas vozes que reinterpre-
tam cantares tradicionais.
Das Marias antigas, às Marias 
de hoje, da recolha ao trans-
porte para os tempos atuais, 
ficam histórias que ainda são 
nossas: a lavoura que matou 
fomes, os amores para sem-
pre, a guerra e a saudade...”

Maria Quê

20 dez (qui)

10h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

HISTÓRIAS 
COM MÚSICA 
“O Natal des(en)
cantado”, pelos 
Música100idade
Na fábrica do Pai Natal 
tudo trabalha ao ritmo de 
uma caixa de música...
quando os duendes podem 
relaxar ouve-se uma música 
mais lenta, por outro lado 
quando é preciso trabalhar 
soa uma música alegre e rit-
mada para que os duendes 
trabalhem com alegria e 
mais rápido! Mas...e se um 
dia a música para? Os duen-
des precisarão de toda a 
ajuda possível para reparar 
a caixa de música. Podes 
dar uma mãozinha?
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Inscrições: 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA 
Animatographo Vol. 
10 — “O Natal Do 
Burrinho e Outros 
Contos” 
Público-alvo: maiores de 6 
anos (Escolas e ATLs) 
Duração: 67’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00, 12h00, 15h30, 
17h00 e 17h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
“Carrilhão de Natal”, 
pela Cia La Tal
Ding, dong, ding, dong... 
Soa a música do carrilhão, 
as engrenagens começam a 
mover-se... Tic-tac, tic-tac... 
Chegou a hora! Cavaleiros 
e palhaços enchem o palco 
onde lutas e paixão se 
misturam. Deste relógio 
gigante sai uma magia que 
inunda toda a avenida, des-
pertando a curiosidade de 
todas as pessoas que por ali 
passam. 

14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Toque de 
Caixa – Um Concerto 
Hilariante”, pela 
Companhia Boca de 
Cão
Inspirado nos tocadores de 
realejo, multi-instrumentais 
e nos músicos que levam a 
harmonia dos sons de lés a 
lés.  Está na hora, o espetá-
culo vai começar! Flora e o 
mestre Ananias prometam 
não desafinar?! “Eu posso, 
sim eu consigo, só temos 
de acreditar!”

14h30 às 16h00 
(Escolas e ATLs) 
16h00 às 18h00 
(Amigos e famílias) 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Officina 
de Prendas de 
Natal”
Neste Natal a Casa dos 
Crivos transforma-se nova-
mente numa OFFICINA DE 
PRENDAS DE NATAL. Visita 
esta Officina sozinho, em 
família, ou traz um grupo 
de amigos, e constrói tu 
mesmo uma prenda de 
Natal para aqueles que mais 
gostas. Podes construir 
CALEIDOSCÓPIOS, MARIO-
NETAS DE PAPEL, ZOOTRÓ-
PIOS, BOLAS, PARA A TUA 
ÁRVORE... um sem número 
de coisas. A Entrada é Livre, 
e tens sempre alguém para 
ajudar nas tuas construções.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias)  
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

17h00
RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
ANIMAÇÃO DE 
RUA “Soldadinhos 
De Chumbo”, pelo 
Grupo de percussão 
da Equipa ESPIRAL

18h00 
TENDA DE NATAL  
AVENIDA CENTRAL

TEATRO 
“Aprendendo 
a Voar”, pelo 
Grupo de Teatro 
Nova Comédia 
Bracarense
Peça num ato, adaptada 
por Eurico Martins a partir 
da História com o mesmo 
nome, da autoria de Robson 
Dias. A história conta a vida 
de uma larvinha a partir 
do seu nascimento e a sua 
aprendizagem constante 
em relação a questões 
importantes, como a 
caridade, a solidariedade 
e o respeito pelos outros e 
pela Natureza. Para isso tem 
a ajuda dos restantes per-
sonagens da peça: Água, 
Floresta, Fogo, Terra e Rei.
Como elementos de ligação 
foram criadas as narradoras 
1 e 2, que fazem a descrição 
de toda a ação que se vai 
desenrolando ao longo do 
espetáculo. É um espetácu-
lo feito por 
crianças e jovens, 
mas que está adapta- 
do para um público gene-
ralista, dos mais jovens aos 
mais idosos.

21h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO 
“Cantar 
Natal”, 
pelo Coro 
Allegretus 
do Centro 
Social de 
Santo Adrião
A Cidade dos Arcebispos foi O 
Natal é alegria e festa, a festa 
da família por excelência. 
Esse é o pretexto para “Cantar 
Natal”, uma iniciativa do Coro 
Allegretus. Sob a direção do 
Maestro Arlindo Ferreira, na 
vertente de direção coral, 
“Cantar Natal” terá vozes, 
muitas vozes, e música, muita 
música, e mais, a saber na 
altura.
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21 dez (sex)

22 dez (sáb)

10h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

HISTÓRIAS 
COM MÚSICA 
“O Natal des(en)
cantado”, pelos 
Música100idade
Na fábrica do Pai Natal 
tudo trabalha ao ritmo de 
uma caixa de música...
quando os duendes podem 
relaxar ouve-se uma música 
mais lenta, por outro lado 
quando é preciso trabalhar 
soa uma música alegre e rit-
mada para que os duendes 
trabalhem com alegria e 
mais rápido! Mas...e se um 
dia a música para? Os duen-
des precisarão de toda a 
ajuda possível para reparar 
a caixa de música. Podes 
dar uma mãozinha?
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas e ATLs) | Inscrições: 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h30
CASA DOS CRIVOS
CINEMA 
Animatographo 
Vol. 10 — “Arthur 
Christmas”, de 
Sarah Smith
Público-alvo: maiores de 
6 anos (Escolas e ATLs)  
Duração: 97’ | Inscrições: ins-
cricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00, 12h00, 15h30, 
17h00 e 17h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
“Carrilhão de Natal”, 
pela Cia La Tal
Ding, dong, ding, dong... 
Soa a música do carrilhão, 
as engrenagens começam a 
mover-se... Tic-tac, tic-tac... 
Chegou a hora! Cavaleiros 
e palhaços enchem o palco 
onde lutas e paixão se 
misturam. Deste relógio 
gigante sai uma magia que 
inunda toda a avenida, des-
pertando a curiosidade de 
todas as pessoas que por ali 
passam.

14h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Toque de 
Caixa – Um Concerto 
Hilariante”, pela 
Companhia Boca de 
Cão
Inspirado nos tocadores de 
realejo, multi-instrumentais 
e nos músicos que levam a 
harmonia dos sons de lés a 
lés.  Está na hora, o espetá-
culo vai começar! Flora e o 
mestre Ananias prometam 
não desafinar?! “Eu posso, 
sim eu consigo, só temos 
de acreditar!”
 

14h30 às 16h00 
(Escolas e ATLs) 
16h00 às 18h00 
(Amigos e famílias) 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Officina 
de Prendas de 
Natal”
Neste Natal a Casa dos 
Crivos transforma-se nova-
mente numa OFFICINA DE 
PRENDAS DE NATAL. Visita 
esta Officina sozinho, em 
família, ou traz um grupo 
de amigos, e constrói tu 
mesmo uma prenda de 
Natal para aqueles que mais 
gostas. Podes construir 
CALEIDOSCÓPIOS, MARIO-
NETAS DE PAPEL, ZOOTRÓ-
PIOS, BOLAS, PARA A TUA 
ÁRVORE... um sem número 
de coisas. A Entrada é Livre, 
e tens sempre alguém para 
ajudar nas tuas construções.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias)  
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

18h00 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“The Christmas 
Broadway Ladies”, 
pela Companhia 
Backstage
Espetáculo de dança e 
música ao vivo non-stop, 
revisitando um medley de 
canções de Natal reple-
tas da energia e glamour 
dos grandes palcos da 
Broadway.

21h30
MUSEU NOGUEIRA DA SILVA
LANÇAMENTO DO 
LIVRO “O meu avô 
consegue voar”, 
escrito por Pedro 
Seromenho com 
ilustrações de Paulo 
Galindro
“Quando era menino, 
achava que o meu avô 
era um super-herói! Ele 
descascava uma laranja 
como se fosse um ninja. 
Escalava uma falésia como 
se fosse o homem-aranha. 
Até me ensinou a ouvir o 
mar inteiro dentro de um 
búzio! Mas, agora que sou 
adulto, já não acho que seja 
um super-herói. Tenho a 
certeza que é.”

10h30 e 14h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS 
“O Natal de 
Hans Christian 
Andersen”, pel’As 
Contadeiras
Quem conhece os clás-
sicos de Hans Christian 
Andersen, conhece a 
forma mágica como ele 
retrata a dura realidade da 
Dinamarca do século XIX. 
Num dia frio de dezembro 
em que todos estão reuni-
dos, todos sonham… É nes-
te momento que aparecem 
personagens do imaginário 
natalício deste autor.

11h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO DE 
MARIONETAS 
“Dom Azevinho”, 
pelo Grupo de 
Teatro Marionetas 
da Feira
No Reino de Acipreste 
era Natal o ano inteiro. 
Lá eram criadas as mais 
belas árvores de Natal que 
eram distribuídas por todo 
o mundo. O Castelo da 
Princesa Natalina ostentava 
o mais belo acipreste do 
reino no seu varandim. Este 
estava todo decorado com 
enfeites de Natal e uma 
grande estrela reluzente no 

"O Meu Avô Consegue Voar"

21 dez | 21h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO 
DE NATAL 
“Canto 
Lírico visita 
o Natal”, pela 
Ópera de Bolso 

seu topo. A árvore de Natal 
era avistada por todas as 
populações pois o castelo 
ficava bem no alto de uma 
colina.



A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música celebram 
o Natal com uma das maiores obras-primas da história 
da música, a monumental Missa em Si menor de Bach. 
Completada pelo compositor alemão no ano que ante-
cedeu a sua morte, a obra resume a variedade de estilos 
e recursos composicionais desenvolvidos por Bach, 
compilando secções de música cuja escrita foi realizada ao 
longo de vários anos. Desde o arrebatador Kyrie inicial ao 
conciliador Dona nobis pacem final, em que o coro assume 
o protagonismo, a obra inclui árias e duetos, excertos para 
ensembles vocais e uma grande diversidade de solos ins-
trumentais, numa demonstração de mestria que a coloca 
entre marcos absolutos do catálogo de Bach como A Arte 
da Fuga e O Teclado Bem Temperado. 

Direção Musical e Cravo: Laurence Cummings

21h30
SÉ PRIMAZ

CONCERTO “Missa em Si menor”, 
pela Orquestra Barroca da Casa 
Da Música, Coro Casa Da Música e 
Coro Infantil da Casa da Música

retrata a dura realidade da 
Dinamarca do século XIX. 
Num dia frio de dezembro 
em que todos estão reuni-
dos, todos sonham… É nes-
te momento que aparecem 
personagens do imaginário 
natalício deste autor.

21h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“Christmas Soul”, 
pela Academia 
Souldancers Braga

Programa:
J. S. Bach Missa em Si menor
2.3.0.2 – 1.3.0.0 – tmp – cnt - str

32 33

11h00, 12h00, 15h30, 
17h00 e 17h30
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
“Carrilhão de Natal”, 
pela Cia La Tal
Ding, dong, ding, dong... 
Soa a música do carrilhão, 
as engrenagens começam a 
mover-se... Tic-tac, tic-tac... 
Chegou a hora! Cavaleiros 
e palhaços enchem o palco 
onde lutas e paixão se 
misturam. Deste relógio 
gigante sai uma magia que 
inunda toda a avenida, des-
pertando a curiosidade de 
todas as pessoas que por ali 
passam. 

14h30 às 16h00 
(Escolas e ATLs) 
16h00 às 18h00 
(Amigos e famílias) 
CASA DOS CRIVOS
OFICINA “Officina 
de Prendas de 
Natal”
Neste Natal a Casa dos 
Crivos transforma-se nova-
mente numa OFFICINA DE 
PRENDAS DE NATAL. Visita 
esta Officina sozinho, em 
família, ou traz um grupo 
de amigos, e constrói tu 
mesmo uma prenda de 
Natal para aqueles que mais 
gostas. Podes construir 
CALEIDOSCÓPIOS, MARIO-
NETAS DE PAPEL, ZOOTRÓ-
PIOS, BOLAS, PARA A TUA 
ÁRVORE... um sem número 
de coisas. A Entrada é Livre, 
e tens sempre alguém para 
ajudar nas tuas construções.
Público-alvo: infanto-juvenil 
(Escolas, ATLs e Famílias)  
Inscrições: inscricoes.cultu-
ra@cm-braga.pt

15h00
ARCO DA PORTA NOVA, 
RUA DO SOUTO E RUA DE S. 
MARCOS

CÂNTICOS DE RUA, 
pela Rusga de S. 
Vicente de Braga – 
Grupo Etnográfico 
do Baixo Minho

15h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CÂNTICOS, pelo 
Grupo Folclórico 
Semear Alegria de 
Celeirós

15h00
CASA DOS CRIVOS
CINEMA 
Animatographo 
Vol. 10 - “Raposa 
Manhosa e outras 
Histórias”, de 
Patrick Imbert e 
Benjamin Renner
Público-alvo: maiores de 6 
anos (famílias) | Duração: 83�

15h00
RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
ANIMAÇÃO DE 
RUA “Soldadinhos 
De Chumbo”, pelo 
Grupo de percussão 
da Equipa ESPIRAL’

16h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Toque de 
Caixa – Um Concerto 
Hilariante”, pela 
Companhia Boca de 
Cão
Inspirado nos tocadores de 
realejo, multi-instrumentais 
e nos músicos que levam a 
harmonia dos sons de lés a 
lés.  Está na hora, o espetá-
culo vai começar! Flora e o 
mestre Ananias prometam 
não desafinar?! “Eu posso, 
sim eu consigo, só temos 
de acreditar!”

16h30
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CÂNTICOS, 
pelo Coro CEA – 
Cooperativa de 
Ensino Artístico

17h30 
CASA DOS CRIVOS
CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS 
“O Natal de 
Hans Christian 
Andersen”, pel’As 
Contadeiras
Quem conhece os clás-
sicos de Hans Christian 
Andersen, conhece a 
forma mágica como ele 

16h00 
RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
ENCENAÇÃO 
“Terra Sagrada”, 
pelo Grupo de 
Teatro Tin.bra
Terra sagrada é uma perfor-
mance itinerante de cariz 
mimético que representa 
através de quadros bíblicos 
o percurso emotivo da 
família de Jesus de Nazaré 
até ao momento do seu 
nascimento. 

16h00
IGREJA DOS TERCEIROS
CONCERTO DE 
NATAL, pelo Orfeão 
de Braga
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23 dez (dom)

24 dez (seg)

29 dez (sáb)

30 dez (dom)

10h30 e 14h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS 
“O Natal de 
Hans Christian 
Andersen”, pel’As 
Contadeiras
Quem conhece os clássicos 
de Hans Christian Andersen, 
conhece a forma mágica 
como ele retrata a dura 
realidade da Dinamarca 
do século XIX. Num dia 
frio de dezembro em que 
todos estão reunidos, todos 
sonham… É neste momento 
que aparecem personagens 
do imaginário natalício 
deste autor.

11h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO DE 
MARIONETAS 
“Dom Azevinho”, 
pelo Grupo de Teatro 
Marionetas da Feira
No Reino de Acipreste era 
Natal o ano inteiro. Lá eram 
criadas as mais belas árvo-
res de Natal que eram distri-
buídas por todo o mundo. O 
Castelo da Princesa Natalina 
ostentava o mais belo 
acipreste do reino no seu 
varandim. Este estava todo 
decorado com enfeites de 
Natal e uma grande estrela 
reluzente no seu topo. A 
árvore de Natal era avistada 
por todas as populações 
pois o castelo ficava bem no 
alto de uma colina.

12h00, 15h30 e 19h00  
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ESPETÁCULO 
DE DANÇA 
“The Christmas 
Broadway Ladies”, 
pela Companhia 
Backstage
Espetáculo de dança e 
música ao vivo non-stop, 
revisitando um medley de 
canções de Natal reple-
tas da energia e glamour 
dos grandes palcos da 
Broadway.

15h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO “Toque de 
Caixa – Um Concerto 
Hilariante”, pela 
Companhia Boca de 
Cão
Inspirado nos tocadores de 
realejo, multi-instrumentais 
e nos músicos que levam a 
harmonia dos sons de lés a 
lés.  Está na hora, o espetá-
culo vai começar! Flora e o 
mestre Ananias prometam 
não desafinar?! “Eu posso, 
sim eu consigo, só temos 
de acreditar!”

16h00
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

ENCONTRO 
DE CANTARES 
NATALÍCIOS, com 
Grupo Folclórico 
da Universidade 
do Minho; Grupo 
Folclórico de 
Coimbra e Rancho 
das Lavradeiras da 
Trofa

17h30  
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO, pelo 
Grupo de Música 
Tradicional Canto 
D’Aqui

17h30 
CASA DOS CRIVOS
CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS 
“O Natal de 
Hans Christian 
Andersen”, pel’As 
Contadeiras
Quem conhece os clás-
sicos de Hans Christian 
Andersen, conhece a 
forma mágica como ele 
retrata a dura realidade da 
Dinamarca do século XIX. 
Num dia frio de dezembro 
em que todos estão reuni-
dos, todos sonham… É nes-
te momento que aparecem 
personagens do imaginário 
natalício deste autor.

21h30 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

TEATRO MUSICAL 
“A Pequena 
Vendedora de 
Fósforos”, pelo 
Grupo Planalto | 
Music Art Ensemble 
| Coro Infantojuvenil 
| Grupo Coral da 
Assoc. Cultural de 
Sobreposta
Numa fria noite natalícia 
uma menina pobre e sem 
família que a ame, tenta 
desesperadamente vender 
fósforos para sobreviver. 
Por entre o sofrimento 
e o constante desprezo 
da população citadina — 
abonada com presentes e 
boa comida — a pequena 
vendedora começa a acen-
der, um após outro, cada 
um dos fósforos que tem. E 
a cada fósforo que acende, 
um sonho ganha luz. E a 
menina vai sonhando, noite 
dentro, até acabar a caixa...
Baseado no conto natalício 
de Hans Christian Andersen, 
escrito em 1845 | Encenação: 
Bruno Laborinho

Ao longo do dia 
TENDA DE NATAL 
AVENIDA CENTRAL

PROGRAMA RTP 
“Praça da Alegria”

11h00 
RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
ENCENAÇÃO 
“Terra Sagrada”, 
pelo Grupo de 
Teatro Tin.bra
Terra sagrada é uma perfor-
mance itinerante de cariz 
mimético que representa 
através de quadros bíblicos 
o percurso emotivo da 
família de Jesus de Nazaré 
até ao momento do seu 
nascimento. 

15h00 
RUAS DO CENTRO HISTÓRICO
ANIMAÇÃO 
DE RUA, pela 
Associação Cultural 
e Artística Ida e 
Volta

16h00 
PALCO BRAGA É NATAL 
AVENIDA CENTRAL

CONCERTO, pelo 
Grupo Origem 
Tradicional

15h00 
RUA DE S. MARCOS 
CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Grupo 
de Cavaquinhos da 
UMATI

15h00 
RUA DE S. MARCOS 
E RUA DO SOUTO

CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Grupo de 
Danças e Cantares 
do Centro Cultural 
e Social de Santo 
Adrião
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PASSAGEM
DE ANO
2018-2019
Avenida Central

Virgul

Mastiksoul

31 dez
22.00h  | Sound Profile
23.00h  | Mastiksoul
00.00h | Fogo de Artifício
00.15h  | Mastiksoul
01.00h  | Virgul
03.00h | DJ Ruy Vercetti

01 jan
15.00h | Bruno Almeida
16.00h | Farra Minhota
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5 jan (sáb) 6 jan (dom)

15h00 
RUA DE S. MARCOS
CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Grupo 
de Cavaquinhos 
e Concertinas de 
Parada de Tibães

21h30 
CAPELA DA IMACULADA DO 
SEMINÁRIO MENOR

CONCERTO 
DE REIS, pela 
Orquestra de Cordas 
Dedilhadas do 
Minho
Neste concerto a OCDM 
apresenta transcrições 
de obras inesquecíveis 
de Antonio Vivaldi, Georg 
Philipp Telemann, Franz 
Schubert e Piotr Ilitch 
Tchaikovsky. Tem como so-
listas convidados a soprano 
Dora Rodrigues, o guitar-
rista Ricardo Cerqueira e o 
violetista Brasileiro Wender 
Marques.

15h00 
RUA DE S. MARCOS 
E RUA DO SOUTO

CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Rancho 
Folclórico Este S. 
Mamede

16h00 
RUA DO SOUTO E ARCADA
CÂNTICOS DE 
RUA, pelo Grupo de 
Cantares Origens de 
Fradelos

17h00 
RUA DE S. MARCOS
CÂNTICOS DE RUA, 
pelo Rancho Santa 
Cecília de Vilaça

Orquestra de Cordas Dedilhadas do Minho
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EXPOSIÇÕES

01 dez a 06 jan 
CASA DO CRIVOS
O MEU PEQUENO PRESÉPIO
Centenas de Presépios em miniatura reali-
zados pela comunidade escolar e movi-
mento associativo e famílias do Município 
de Braga, recriam esta tradição, através de 
uma interpretação livre e criativa. 
Horário: ter. a sex. 10h00às 13h00 e 14h30 às 
18h30 | sáb. e dom. 14h30 às 18h00

02 dez a 06 jan
ESTUFA – PARQUE S. JOÃO DA PONTE
AS MARGARIDAS, 
de Isabel Moura
“O meu "produto" é artesanal e tipicamen-
te português. "As Margaridas" são bonecas 
artesanais e que bem representam o que é 
nacional, desde os trajes regionais como o 
de Braga (Capotilha) aos trajes de Viana do 
Castelo, ao azulejo ou ao barroco portu-
guês, a passar pelas rainhas de Portugal 
ou aos Santo Populares e até mesmo a 
fadistas, como a Amália Rodrigues. Sendo 
que as minhas bonecas são ornamentadas 
por corações de Viana e usamos a cortiça 
que é tão portuguesa. Com isto, dou a 
conhecer mais um pouco do que são as 
minhas peças e como podem representar 
tão bem o património Bracarense."
Inauguração: 02 de dezembro às 17h00 
Horário: seg. a sex. 09h00 às 12h30 e 14h00 
às 17h30

14 dez a 27 jan
MUSEU DA IMAGEM
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“Olhares Secretos do Parque 
Nacional Peneda-Gerês”, de 
Carlos Pontes
Carlos Pontes tem na fotografia de fauna 
selvagem a sua verdadeira paixão. Natural 
de Ponte da Barca, vila com grande parte 
da sua área inserida no Parque Nacional 
Peneda Gerês, permitiu-lhe desde criança, 
ter um contacto direto e próximo com os 
cinco concelhos que o constituem. Arcos 
de Valdevez, Melgaço e Ponte da Barca são 
as zonas com as quais se identifica mais e 
que lhe permitem, aos 33 anos, ser consi-
derado um autor diferenciador dos animais 
e paisagens do PNPG.
Inauguração: 14 de dezembro às 17h00 
Horário: ter. a sex. 11h00 às 18h30 | sáb. e dom. 
14h30 às 18h00
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OFICINAS

15 a 16 dez | 15h30 
OFICINA “NATAL E UMA 
OFICINA DE CHOCOLATE”, 
dinamizada por Fava 
do Cacau
Uma oficina que convida pequenos e 
graúdos para uma experiência que apela 
à memória, ao imaginário, aos cheiros e 
aos sabores. Com o chocolate, celebramos 
a magia do Natal, despertando os cinco 
sentidos através de uma vivência pedagó-
gica e lúdica.

17 a 22 dez 
14h30 às 16h00 – Escola de ATLs 
16h00 às 18h00 – Amigos e famílias 
“OFFICINA DE PRENDAS 
DE NATAL”
Neste Natal, a Casa dos Crivos trans-
forma-se novamente numa OFFICINA 
DE PRENDAS DE NATAL. De 17 e 21 de 
dezembro, entre as 14h30 e as 18h00, 
visita esta Officina. Sozinho, em fa-
mília ou com um grupo, vem viajar 
pelo universo Officinas construindo 
tu mesmo uma Prenda de Natal. Tens 
CALEIDOSCÓPIOS, MARIONETAS DE PAPEL, 
FENACISTOSCÓPIOS, ZOOTRÓPIOS e ou-
tros tantos brinquedos, para ti e para quem 
quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há 
sempre alguém para ajudar nas tuas cons-
truções. Officina(s) é o projeto de formação 
criado em 2014 pela Confederação. Palavra 
de origem latina, que significa - oficina, fá-
brica, escola - tendo o mesmo étimo de of-
ficium (trabalho, tarefa, função), termo este 
formado por opus (obra) e facere (fazer).
OFFICINA PARA TODAS AS IDADES* 
* Entrada livre, sem necessária pré-inscrição, 
sujeita à lotação da sala

Casa dos Crivos

"Officina de Prendas de Natal"
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OFICINAS
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva Theatro Circo

Centro Interpretativo Das Memórias da 
Misericórdia De Braga —  Palácio Do Raio 

Concurso Literário 
“Conto de Natal 
BLCS 2018”
Informações e Regulamento 
disponíveis no site da BLCS: 
http://www.blcs.pt

01 de dez | 10h00 
Workshop de 
Culinária “Cookies 
de Natal”
Dinamização: Rosa 
Magalhães | Organização: 
Núcleo de Braga Pais em 
Rede

Público-alvo: maiores de 06 
anos | N.º max. de partici-
pantes: 22 | Duração: 90’ | 
Inscrições: semanadainclu-
sao@blcs.pt

06 e 13 de dez | 14h30 
Oficina “Tricotar 
um mimo para 
oferecer no Natal”
Dinamização: Lucília 
Brandão
Público-alvo: jovens e adultos 
| N.º max. de participantes: 
15 | Duração: 50’ | Inscrições: 
marcacoes@blcs.pt

18 e 19 dez | 15h00 às 
17h30
Oficina “Decorações 
de Natal”
Construir peças decorativas 
alusivas à quadra festiva, a 
partir de materiais reciclá-
veis.

17 de dez | 14h30 
Hora do Conto 
“Babushka...um 
conto de Natal”
Dinamização: Conversas 
entre Famílias (Ana Sofia 
Maia).

Público-alvo: dos 06 aos 10 
anos | N.º max. de partici-
pantes: 20 | Duração: 50’ | 
Inscrições: marcacoes@blcs.pt

18 de dez | 14h30 
Histórias 
Recicladas “A 
Estrela de Natal”
Dinamização: Cândida 
Pedras
Público-alvo: dos 06 aos 12 
anos | N.º max. de partici-
pantes: 20 | Duração: 90’ | 
Inscrições: marcacoes@blcs.pt

21 dez | 10h30
Fantochar “E Se Eu 
Fosse O Pai Natal?”
Público-alvo: dos 06 aos 12 
anos | N.º min. de partici-
pantes: 10 | Duração: 60’ | 
Inscrições: marcacoes@blcs.pt

21 dez | 17h00 
Oficina “Ninguém 
dá Prendas ao Pai 
Natal”
Dinamização: Conversas 
entre Famílias (Ana Sofia 
Maia)

Público-alvo: pais e crianças 
do 1 aos 3 anos | Duração: 45’ 
Inscrições: marcacoes@blcs.pt

29 de dez | 16h00 
Hora do Conto e 
Oficina “Pipo, os 
cinco sentidos do 
Natal”
Dinamização: Conversas 
entre Famílias (Ana Sofia 
Maia)

Público-alvo: pais e crianças 
do 1 aos 3 anos | Duração: 45’ 
Inscrições: marcacoes@blcs.pt

20 e 21 dez | 15h00 às 
17h30
Oficina “O Natal no 
Museu”
Construir um presépio, que 
ficará exposto no átrio do 
Palácio do Raio, durante a 
época natalícia.
PÚBLICO-ALVO: Crianças com 
idades compreendidas entre 
os 6 e os 14 anos. INSCRIÇÕES 
E INFORMAÇÕES: Palácio do 
Raio |253 206 520 | cimmb.
praio@scmbraga.pt 

OFICINAS

20 dez | 10h00 e 14h30
"FIGURINOS"
A história do “Ubu Rei”, 
peça com diferentes solu-
ções imaginárias que usa o 
cómico para desconstruir o 
real reconstruindo-o no ab-
surdo, servirá de inspiração 
para as crianças criarem um 
figurino original.

21 dez | 10h00 e 14h30
"O ORIGAMI COMO 
PERSONAGEM"
Usando a técnica Japonesa 
de Origami e tendo como 
referência uma Fábula 
Japonesa, as crianças 
participantes realizarão 
as personagens e cenário 
nesta técnica fantástica de 
dobragem de papel.

27 dez |10h00 e 14h30
"O MEU CORPO 
CONTA UMA 
HISTÓRIA"
Sendo os contornos dos 
corpos das crianças, atra-
vés da projeção de luz/som-
bra sobre madeira o ponto 
de criação de uma história, 
cada "corpo" será único.

28 dez |10h00 e 14h30
"MÚSICA E 
PINTURA 
EXPERIMENTAL"
Tendo uma violinista pre-
sente a servir de inspiração, 
as crianças conjugarão os 
sons com o gesto. Do seu re-
sultado, manchas, formas e 
figuras transformar-se-ão em 
personagens de uma peça.

PREÇOS: 10 € cada oficina; 
PÚBLICO-ALVO: Crianças com 
idades compreendidas entre 
os 6 e os 12 anos; 
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 
Bilheteira do Theatro Circo | 
253 203 800 



Presépios

Animação
de Rua

BRAGA É MAIS... NATAL

O Natal é uma época em 
que se vivem tradições e 
costumes enraizados nas 
nossas famílias, sendo 
que uma das mais antigas 
é o “Presépio”, onde 
se celebra e se faz uma 
viagem ao nascimento de 
Jesus Cristo. Com objetivo 
de manter esta tradição, 
são várias as freguesias e 
paróquias que recriam o 
presépio em vários pontos 
do concelho.

01 dez a 06 jan
AVENIDA DO ESTÁDIO – 
COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE BRAGA

CABANA 
ACIDENTADA
O Presépio deste ano 
da Companhia de 
Bombeiros Sapadores de 
Braga e da Associação 
Socioprofissional dos 
seus bombeiros procura 
sensibilizar para as várias 
vertentes da segurança e 
da autoproteção.

07 a 09 dez
ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA STª 
LUCRÉCIA DE ALGERIZ

ALDEIA DE JESUS 
– PRESÉPIO VIVO

Não será só no palco e 
na tenda que acontece a 
magia. As praças e ruas do 
centro histórico receberão 
nesta quadra dezenas de 
figurantes, atores, músi-
cos e malabaristas prontos 
para transformar sorrisos 
e recolher abraços.

Pequenos e graúdos 
poderão entregar os seus 
pedidos aos carteiros do 
Pai Natal, brincar com as 
personagens de Fábrica 
de Chocolate, desafiar as 
Ovelhas Tonés a regres-
sar ao presépio, contar 
segredos aos duendes da 
floresta mágica, encantar-

Dias e horários:
16 de Dezembro ................. Inauguração pelas 10h30
22 de Dezembro ............................... 14h00 às 20h00
23 de Dezembro .................................15h20 às 18h40
25 de Dezembro ................................ 16h00 às 18h30
27 de Dezembro ................................ 15h00 às 17h00
29 de Dezembro ................................17h00 às 22h00
30 de Dezembro .................................15h20 às 18h40
01 de Janeiro ....................................... 16h00 às 19h00
05 de Janeiro ..................................... 20h00 às 23h00
06 de Janeiro .....................................15h20 às 18h40
12 de Janeiro ....................................20h00 às 23h00
13 de Janeiro ........................................ 15h20 às 18h40
20 de Janeiro ....................................... 15h20 às 18h40

Informações: visitas@presepiopriscos.com

16 dez a 22 jan 
PRISCOS

“UMA VIAGEM AO TEMPO 
DE JESUS” — PRESÉPIO AO 
VIVO DE PRISCOS

©
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ug
o 
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Globo de Neve

-se com os seres do gelo, 
saltitar com o Circo de Ma-
labares e Magia e passear 
com a Flora e o Mestre 
Ananias que prometem, 
a cada hora, um concerto 
hilariante. 

Abrem-se as alas para aos 
Soldadinhos de Chumbo, à 
Dixie Band e às dezenas de 
coros e grupos musicais 
que entoarão cânticos e 
melodias de natal em cada 
rua e escadaria.

De 18 a 22 todos as famí-
lias serão chamadas pelo 
som do Carrilhão… Ding 
dong, ding dong, para 
ver a história do Relógio 
Gigante…Tic-tac, tic-tac, 
e encantar-se ao som do 
realejo da companhia La 
Tal, na iluminada Arcada.

Todos os desejos se 
concretizam e todas as 
histórias encantam na 
Cidade Natal!
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08 de dez 
RUA JUSTINO CRUZ 
MERCADO DA 
PORTA ABERTA — 
EDIÇÃO ESPECIAL 
DE NATAL
Horário: 10h00 às 18h00 
Organização: Muito+

08 dez
LARGO CARLOS AMARANTE
BUM – BRAGA 
URBAN MARKET 
Horário: 10h00 às 17h00

22 e 23 dez
RUA JUSTINO CRUZ
BRAGA 
CHRISTMAS 
MARKET
Horário: 10h00 às 18h00 
Organização: Muito+

10 dez | 14h30
IRMANDADE DE SANTA CRUZ
GRUPO DE 
CAVAQUINHOS 
DA ASSOCIAÇÃO 
ANTIGOS 
ALUNOS ESCOLA 
INDUSTRIAL E 
COMERCIAL DE 
BRAGA

Mercados de Natal

Cantar de reis
em instituições

BUM

15 dez | 15h00
HOSPITAL DE BRAGA 
RANCHO 
FOLCLÓRICO DE 
SANTA MARIA DE 
FERREIROS

15 dez | 15h30
LAR DA Nª. SRª. MISERICÓRDIA 
— SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE BRAGA 

GRUPO DE 
CANTARES 
DE REIS DA 
ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E 
RECREATIVA DE 
DUME

29 dez | 15h00
ASCREDNO – LAR ANA MARIA 
JAVOUHEY 

RANCHO 
FOLCLÓRICO DE 
SEQUEIRA

29 dez | 15h00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
DE S. VICENTE DE PAULO 

GRUPO 
FOLCLÓRICO 
DIVINO SALVADOR 
DE TEBOSA

29 dez | 15h00
CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA 
DE FERREIROS 

GRUPO DE REIS DO 
PATRONATO DE Nª. 
SRª. DA TORRE

30 dez | 15h00
LAR NEVARTE GULBENKIAN - 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE BRAGA 

GRUPO CORAL DA 
ASSOCIAÇÃO DOS 
ANTIGOS ALUNOS 
DA ESCOLA 
INDUSTRIAL E 
COMERCIAL DE 
BRAGA

03 jan | 15h00
CASA DE SAÚDE BOM JESUS
GRUPO DE 
CAVQUINHOS E 
CANTARES DA 
CASA DE TRÁS-OS-
MONTES E ALTO 
DOURO

05 jan | 15h00
LAR D. DIOGO DE SOUSA — 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE BRAGA 

GRUPO DE 
CANTARES 
DE MÚSICAS 
POPULARES DO 
CDCR DOS CTT — 
BRAGA

05 jan | 15h00
ASSOCIAÇÃO DE 
PENSIONISTAS, REFORMADOS 
E IDOSOS DO VALE D´ESTE 

CORPO NACIONAL 
DE ESCUTAS – 
AGRUPAMENTO 
Nº.1 DA SÉ 

05 jan | 15h00
HOSPITAL DE BRAGA 
GRUPO DE 
CAVAQUINHOS 
E CANTARES 
DA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE 
DEFICIENTES — 
BRAGA

05 jan | 15h00
INSTITUTO MONSENHOR 
AIROSA 

GRUPO 
FOLCLÓRICO E 
ETNOGRÁFICO DE 
PALMEIRA

06 jan | 15h00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DA FREGUESIA DE 
CUNHA 

CONJUNTO TÍPICO 
“VOZ DO POVO”

06 jan | 15h00
CENTRO CULTURAL E SOCIAL 
DE SANTO ADRIÃO 

GRUPO ARCO- ÍRIS 
DE REAL

06 jan | 15h00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA DE CABREIROS

GRUPO DE REIS DO 
AGRUPAMENTO 
12 – CORPO 
NACIONAL DE 
ESCUTAS DE 
DUME

06 jan | 16h30
ANIMA UNA – ASSOCIAÇÃO DE 
APOIO SOCIAL 

RANCHO 
FOLCLÓRICO DO 
CATEL



XXXII ENCONTRO
DE GRUPOS DE REIS

TENDA DE NATAL
Avenida Central | 01 a 24 dezembro

Na Avenida Central é instalada uma acolhedora Tenda 
de Natal que proporciona cerca de 100 atividades 
de programação natalícia para o público familiar e 
especialmente infanto-juvenil.13 JANEIRO | 15h00

ALTICE FÓRUM BRAGA

ASSOCIAÇÃO GRUPO FOLCLÓRICO 
DE LAMAÇÃES

ORFEÃO DE BRAGA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FESTIVA 
“OS SINOS DA SÉ”

ACIJE- ASSOCIAÇÃO DO CORO INFANTO /
JUVENIL DE ESPORÕES 

GRUPO FOLCLÓRICO INFANTIL E JUVENIL 
DO CARREIRO

RANCHO FOLCLÓRICO 
S. JOÃO BATISTA DE NOGUEIRA

CORO REAL DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA 
CALOUSTE GULBENKIAN DE BRAGA

CAB’ÇUDOS — 
GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL

GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ 
DE GONDIZALVES 

CORAL DO SEMINÁRIO DE FRAIÃO

GRUPO FOLCLÓRICO S. MARTINHO DE TIBÃES

RANCHO FOLCLÓRICO 
SANTA MARIA DE ADAÚFE 

GRUPO CORAL DO DIVINO SALVADOR 
DE TRANDEIRAS

RUSGA DE ESTE S. PEDRO

GRUPO CORAL DA QUINTA DA ARMADA

GRUPO DE CAVAQUINHOS E CANTARES 
DO CENTRO HISTÓRICO DE BRAGA

ENTRADA LIVRE

01 dez  
11h00 NATAL COM CIÊNCIA, pelo Laboratório da Li

14h30 NATAL COM CIÊNCIA, pelo Laboratório da Li

16h00 NATAL COM CIÊNCIA, pelo Laboratório da Li

02 dez  
DOME EDUCATIVA – Experiências Imersivas, Educativas e Lúdicas na Tenda de Natal

11h00 "As aventuras do Leonardo Vagabundo que vai conhecer o mundo”

11h45 “Alterações Climáticas — Qual o futuro que enfrentamos?”

12h30 “O ovo ou a galinha”

15h00 “Nanocam – Uma viagem à biodiversidade”

15h45 “Lourinhanossaurus. E depois?”

16h30 “Alterações Climáticas - Qual o futuro que enfrentamos?”

17h15 “Nanocam – Uma viagem à biodiversidade”

18h00 “Lourinhanossaurus. E depois?”

03 dez  
10h00 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

11h00 TEATRO DE MARIONETAS “Dom Azevinho”, pelo Grupo de Teatro Marionetas da Feira

14h30 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

15h30 TEATRO DE MARIONETAS “Dom Azevinho”, pelo Grupo de Teatro Marionetas da Feira

18h00 TEATRO “Quem tem medo do Lobo Mau”, pelo Grupo Anymamundy

04 dez  
10h00 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

11h00 TEATRO DE MARIONETAS " Marionetas de Circo", pelo Grupo de Teatro Marionetas da Feira

14h30 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

15h30 TEATRO DE MARIONETAS " Marionetas de Circo", pelo Grupo de Teatro Marionetas da Feira

18h00 TEATRO “Quem tem medo do Lobo Mau”, pelo Grupo Anymamundy

05 dez  
10h00 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

14h30 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

18h00 TEATRO “Quem tem medo do Lobo Mau”, pelo Grupo Anymamundy

21h30 EXCERTOS DO MUSICAL “A Branca de Neve e os 40 ladrões”, pela Méritusk

06 dez  
10h00 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

14h30 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte
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07 dez  
10h00 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

14h30 TEATRO “A Fábrica de Chocolate”, pelo Grupo de Teatro Malad’arte

19h00 APRESENTAÇÃO DA BROCHURA "Olhar Braga", Projeto Educativo pelos Alunos do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda

08 dez  
11h00 TEATRO “História de um Gato e de um Rato que se tornaram Amigos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

16h00 TEATRO “História de um Gato e de um Rato que se tornaram Amigos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

21h30 DESFILE "Noite de Tradições pelo Trajar do Baixo Minho"

09 dez  
11h00 TEATRO “Para que servem as mãos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

12h00 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos

18h00 CONCERTO DE NATAL, pelo Coro Atlantis do Conservatório de Angra do Heroísmo — Açores

10 dez  
10h00 TEATRO “Para que servem as mãos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

11h00 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos

14h30 TEATRO “Para que servem as mãos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

15h30 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos 

11 dez  
10h00 TEATRO “Para que servem as mãos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

11h00 TEATRO “As Ovelhas Tonés”, pelos Três Irmãos

14h30 TEATRO “Para que servem as mãos”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

15h30 TEATRO “As Ovelhas Tonés”, pelos Três Irmãos

18h00 CONCERTO, pela Escola de Música Mozart/Yamaha Music School Braga

12 dez  
10h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

11h00 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos 

14h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

15h30 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos 

13 dez  
10h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

11h00 TEATRO “As Ovelhas Tonés”, pelos Três Irmãos

14h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

15h30 TEATRO “As Ovelhas Tonés”, pelos Três Irmãos

14 dez  
10h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

11h00 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos 

14h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

15h30 TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgi”, pelos Três Irmãos 

18h00 BAILADO, pela Escola de Dança Ent’Artes

21h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “A Loja dos Brinquedos”, pela Academia de Dança Nun’Álvares

15 dez  
11h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

12h00 TEATRO “As Ovelhas Tonés”, pelos Três Irmãos

15h00 CÂNTICOS DE NATAL, pelo Orfeão de Merelim

15h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

16h30 TEATRO “As Ovelhas Tonés”, pelos Três Irmãos

17 dez  
10h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

14h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

21h30 CONCERTO, pela Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga

18 dez  
10h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

14h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

18h00 ESPETÁCULO DE DANÇA “MChristmas”, pelo Grupo de dança MDANCE

21h00 ESPETÁCULO DE DANÇA, pela Bracara Team

19 dez  
10h00 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

10h30 HISTÓRIAS COM MÚSICA “O Natal des(en)cantado”, pelos Música100idade

14h30 CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

15h00 ESPETÁCULO DE ILUSIONISMO, por Karter Mendes

21h30 CONCERTO DE NATAL, pelo Grupo MARIA QUÊ

20 dez  
10h30 HISTÓRIAS COM MÚSICA “O Natal des(en)cantado”, pelos Música100idade

14h30 TEATRO “Toque de Caixa – Um Concerto Hilariante”, pela Companhia Boca de Cão

18h00 TEATRO “Aprendendo a Voar”, pelo Grupo de Teatro Nova Comédia Bracarense

21h30 CONCERTO “Cantar Natal”, pelo Coro Allegretus do Centro Social de Santo Adrião 

21 dez  
10h30 HISTÓRIAS COM MÚSICA “O Natal des(en)cantado”, pelos Música100idade

14h30 TEATRO “Toque de Caixa – Um Concerto Hilariante”, pela Companhia Boca de Cão

18h00 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

21h30 CONCERTO DE NATAL “Canto Lírico visita o Natal”, pela Ópera de Bolso 

22 dez  
10h30 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “O Natal de Hans Christian Andersen”, pel’As Contadeiras

11h30 TEATRO DE MARIONETAS “Dom Azevinho”, pelo Grupo de Teatro Marionetas da Feira

14h30 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “O Natal de Hans Christian Andersen”, pel’As Contadeiras

15h00 CÂNTICOS, pelo Grupo Folclórico Semear Alegria de Celeirós

16h00 TEATRO “Toque de Caixa – Um Concerto Hilariante”, pela Companhia Boca de Cão

16h30 CÂNTICOS, pelo Coro CEA – Cooperativa de Ensino Artístico

21h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “Christmas Soul”, pela Academia Souldancers Braga

23 dez  
10h30 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “O Natal de Hans Christian Andersen”, pel’As Contadeiras

11h30 TEATRO DE MARIONETAS “Dom Azevinho”, pelo Grupo de Teatro Marionetas da Feira

14h30 CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS “O Natal de Hans Christian Andersen”, pel’As Contadeiras

15h00 TEATRO “Toque de Caixa – Um Concerto Hilariante”, pela Companhia Boca de Cão

16h00 ENCONTRO DE CANTARES NATALÍCIOS, com Grupo Folclórico da Universidade do Minho; 
Grupo Folclórico de Coimbra e Rancho das Lavradeiras da Trofa

16h30 TEATRO MUSICAL “A Pequena Vendedora de Fósforos”, pelo Grupo Planalto 

24 dez  
— Ao longo do dia: PROGRAMA RTP “Praça da Alegria”

Informação:  O programa da tenda está sujeito a marcações prévias apenas para Escolas e ATLs, pelo endereço eletrónico 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt. As atividades são de entrada livre e estão sujeitas a um número limitado de participantes.
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PALCO "BRAGA É NATAL"

01 dez  
16h30 CONCERTO “Canto Lírico visita o Natal”, pela Ópera de Bolso 

17h00 CONCERTO, pelo Coro Juvenil do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga 

17h30 INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL

17h35 ESPETÁCULO DE DANÇA “Christmas Lights”, pela Academia Souldancers de Braga

02 dez  
18h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

07 dez  
12h00 ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Novais e Sousa

17h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

18h30 CÂNTICOS DE RUA, pela Associação Cultural de Concertinas e Cavaquinhos de Gualtar

08 dez  
14h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

18h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

09 dez  
18h30 CÂNTICOS, pelo Grupo de Música Tradicional - CABçudos

10 dez  
16h00 ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Novais e Sousa

13 dez  
16h00 ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Novais e Sousa

15 dez  
11h30 CONCERTO, pela Gatuna – Tuna Feminina da Universidade do Minho 

14h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

17h00 CONCERTO DE NATAL, pelo Coro Académico da Universidade do Minho

18h00 CONCERTO DE NATAL, pelo Orfeão de Braga

21h00 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

18 dez  
11h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

12h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

15h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

19 dez  
11h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

12h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

15h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

20 dez  
11h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

12h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

15h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

21 dez  
11h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

12h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

15h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

22 dez  
11h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

12h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

15h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h00 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

17h30 ESPETÁCULO “Carrilhão de Natal”, pela Cia La Tal

23 dez  
12h00 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

15h30 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

17h30 CONCERTO, pelo Grupo de Música Tradicional Canto D’Aqui

19h00 ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

24 dez  
16h00 CONCERTO, pelo Grupo Origem Tradicional    
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