
30 de novembro a 12 de janeiro



No meio de inúmeras solicitações e projetos, vamos construindo a programação cultural do Natal! A 

programação da Tenda, os concertos na rua e nos lares…

O concelho fica infinitamente mais bonito! São as luzes, os presépios…

E é numa azáfama entre folhas e apontamentos, telefonemas e emails, as folhas vão ficando rabiscadas 

com cores diferentes, com nomes e horários.

Porque é este o tempo de reforçar laços de afeto entre todos os que fazem de Braga uma verdadeira 

Cidade Família!

Sejam as recordações ou a vivência do momento, o Natal é um tempo único! 

É dezembro! O que queremos mais?

Parece que vivemos para este mês. Creio que neste tempo somos melhores. Mais generosos, mais 

pacientes, mais solidários…mais felizes!

Quantas inscrições? Conseguimos colocar todos? E as oficinas? E a Parada? E o Circo?

A Agenda Cultural mostra a diversidade e a amplitude das diferentes ações. Todos querem mostrar 

como vivem este tempo único. São as festas e os concertos mas são sobretudo os presépios. 

Construções carregadas de intencionalidade que guardam em si tradições e hábitos de muito tempo.

Porque nos permi�mos sonhar. Porque nos permi�mos ser melhores!

E é por isso que Braga é Natal! 

Por tudo isto gostava que fosse mais vezes dezembro!

Pensa-se para novos e menos novos, para quem está de férias e para quem não está. Se está frio como 

se faz? Qual o plano B se chover? 

Cada Grupo Cultural ou Ins�tuição mostra o melhor que faz mas principalmente par�lha a sua alegria. 

Tendo o firme propósito de deixar quem está a assis�r feliz! 

O Natal é assim e não deixa ninguém indiferente!

É di�cil não ficar emocionado com as canções natalícias, com os gestos de solidariedade, com a alegria 

de abraçar quem regressa e de recordar com os olhos rasos de água quem já não está!

Porque estamos mais solidários, porque paramos para escutar uma canção, porque nos deixamos 

abraçar, porque somos mais capazes de nos emocionar, porque temos mais tempo para o que vale 

realmente a pena!

Lídia Dias
Vereadora da Cultura



ANIMAÇÃO DE RUA “Os Carteiros”, pelo Grupo Jenus 

Programa: 
Vueli (Silesian Folk Melody – Frode Fjelheim, Arr. Emily Crocker) | God will give orders & Sweet Child – Sarah Quartel | Chamateia – Tradicional 
dos Açores, Arr. Mário Nascimento) | White Winter – Hymnal | Carol of the Bells – M. Leontovich 

17h30 | Palco Braga é Natal - Avenida Central 

18h00 | Palco Braga é Natal - Avenida Central 

15h00 | Ruas do Centro Histórico

18h00 | Palco Braga é Natal - Avenida Central 

O Natal de Braga recebe a visita das mais emblemáticas canções de Natal, embaladas por vozes do Bel Canto que nos 
transportarão ainda a outras latitudes musicais.

 DJ Pette & Fábio Vasquez

15h00 | Ruas do Centro Histórico

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

A festa continua com  DJ’s a animar a praça com as melodias mais icónicas do Natal

Direção Musical: Alexandra Ribeiro

Espetáculo de dança e música que revisita os mais inebriantes medleys de Natal. Glamour e magia, repletos da energia dos 
grandes palcos da Broadway.

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

ANIMAÇÃO DE RUA “Soldadinhos De Chumbo”, pelo Grupo de Percussão da Equipa Espiral

16h30 | Palco Braga é Natal - Avenida Central

17h00 | Palco Braga é Natal - Avenida Central 

Dois carteiros, viajantes do tempo e dos sonhos, calcorreiam a cidade para levantar “cartas” para o Pai Natal.

CONCERTO, pelo Vox Luminis - Conservatório Bomfim
O Vox Luminis é um coro feminino, do Conservatório Bomfim, sedeado em Braga, sob a direção de Alexandra Ribeiro, 
dedicando-se a difundir um repertório multicultural de especificidades e caraterísticas etnográficas, que traz a público 
diferentes ambientes sonoros, visuais e musicais. Neste concerto, são apresentadas obras vindas de outras culturas, onde a 
religiosidade sagrada se reveste de outras vestes para celebrar o divino de um Natal, trazido ao colo por entre o ouro dos arcos 
e da pura infância na voz. 

 

INAUGURAÇÃO DAS LUZES DE NATAL

30 nov. |sábado|

A animação será variada e ininterrupta a partir das 
15h00 e contará com animação ambulante, dança, 
música e um momento mágico com um coro infantil do 
Conservatório Bomfim e a Ópera de Bolso. A partir das 
18h00 e, depois do acendimento das luzes, a festa 
continua com a animação de um DJ que promete trazer as 
sonoridades mais icónicas desta época.

Palco Braga é Natal - Avenida Central
CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO 
DAS LUZES DE NATAL
Este dia é celebrado em festa por toda a cidade, mas tem 
como ponto principal a Avenida Central. 



| 3€ | Bilhetes disponíveis na Ticketline

Público-alvo: crianças a partir dos 06 anos | Duração: 120' | Inscrições 
limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

ERA UMA VEZ NO MÊS “Acrobata e Arlequim”,

Picasso e o circo em uma aventura musical, divertida e terna. La Maquiné apresenta um novo 
trabalho de criação original, onde tudo é possível, um projeto inspirado no universo do circo de Pablo 
Picasso e a música da primeira vanguarda através dos compositores Erik Satie e Francis Poulenc. Um 
circo que conta as peripécias de um menino que se chama Pablo para encontrar a sua habilidade 
como artista de circo e assim conquistar a pequena acrobata Rosita. Mas Pablo, não é tão forte 

como o bravo domador de leões, e logo descobrirá que sua principal habilidade está no seu coração. 
"É possível conseguir tudo o que se deseja, porque o pior obstáculo é a barreira com a qual 

alguém é limitado".

11h00 | Altice Fórum Braga

Maiores de 04 anos | Duração: 50 ́| Género: Teatro Físico

16h00 | Praça Mestre Veiga
CÂNTICOS DE RUA, pelo Grupo Folclórico Infantil e 
Juvenil do Carreiro 

16h00 | Casa dos Crivos
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO “Queres namorar 
comigo”, pela ilustradora Ana Sofia Gonçalves
Depois de conhecermos a história de amor entre um caracol e 
uma girafa, do livro “Queres namorar comigo?”, vamos 
imaginar outras histórias de amor improváveis entre 
animais, onde o amor vence qualquer obstáculo. Vamos 
reinventar-lhes a forma e acrescentar-lhes objetos e 
adereços, de modo a enriquecer a ilustração. Uma oficina 
para dar largas à imaginação e descobrir uma técnica 
diferente, à base da colagem de vários materiais, de modo a 
obter volumes tridimensionais.

pela La Maquiné

01 dez. |domingo|

CONCERTO DE NATAL, 
pela Orquestra Filarmónica de 
Braga  

21h30 | Tenda de Natal – Avenida 
Central

A Orquestra Filarmónica de Braga dá as boas 
vindas ao mês do Natal apresentando um 
concerto com temas clássicos e temas de 
Natal, bem conhecidos do público. A magia 
do Natal chega com a música, que nos traz 
uma mensagem de solidariedade, paz, amor, 
alegria e fraternidade. Temas intemporais 
que retratam o espírito natalício, mostrando 
o sentimento desta quadra dedicada à 
família e às crianças. O concerto contará 
ainda com a participação do Coro 
Académico da Universidade do Minho 
(CAUM) que vai interpretar vários temas de 
Natal acompanhados pela Orquestra.

Direção Musical: Maestro Filipe Cunha

1ª parte (OFB) Nabucco Ouverture Giuseppe Verdi 
| Nella Fantasia (Gabriel's Oboé) Ennio Morricone 
Arr. Filipe Cunha | A Christmas Festival Traditional 
Arr.Leroy Anderson | The First Noel Arr. Traditional 
Arr. Frank Bernaerts | Sleigh Ride Leroy Anderson | 
All I want for Christmas is you M. Carrey /W. 
Afanasie� Arr. Filipe Cunha

2ª Parte (OFB + CAUM) Noite Feliz Tradicional 
Arr. Filipe Cunha | Rockin' around the Christmas 
Tree Johnny Marks Arr. Filipe Cunha | Adeste Fideles 
John F. Wade Arr. Filipe Cunha | Santa Claus is 
coming to town J. Frederic Coots Arr. Jan van 
Kreaidjank | Jingle Bell Rock Joe Beal / J. Boothe 
Arr. Filipe Cunha

Programa:



10h00 | Tenda de Natal – Avenida Central
ESPETÁCULO DE DANÇA “Dancemos no Mundo no solstício de Inverno”
O espetáculo finaliza um programa de educação não formal, em espaço escola, no domínio do conhecimento de Danças do 
Mundo. Desenvolvido por professores de dança, com alunos de 1º ciclo do concelho, o Solstício de Inverno, permitiu aos alunos 
uma nova abordagem pela multiculturalidade associada às diferentes vivências natalícias do mundo. 
O espetáculo termina com a “Dança da Fogueira”, uma interpretação em música e dança coordenada pelo Grupo Folclórico Os 
Sinos da Sé, de Braga.

TEATRO “No sótão da avó 
Sophia”, pelo Tin.Bra – 
Academia de Teatro

14h30 | Tenda de Natal – 
Avenida Central

Um sótão nunca é apenas um sótão, 
um livro nunca é apenas um livro, 
uma avó é muito mais que apenas 
avó. Na noite de Natal, Maria, uma 
menina acertada e António um 
menino desajeitado vão a casa da 
avó Sophia. Enquanto esperam pelo 
jantar deliciam-se com os livros 
empoeirados que estão no sótão da 
avó. O que irá acontecer? Venham 
com António e Maria descobrir a 
magia da avó que não é apenas uma 
avó... venham descobrir Sophia.

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's 
e Famílias) | Duração: 30' | Inscrições 
(Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-
braga.pt

15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central
ESPETÁCULO DE ILUSIONISMO, por Karter Mendes

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

02 dez. |segunda-feira| 03 dez. |terça-feira|

10h00 e 14h30| Tenda de Natal – Avenida Central

Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

As cores ou a falta delas fundem-se nas ruas de uma cidade 
abandonada. Num passeio ocasional, um senhor de aparência 
quase vulgar, encontra um menino pedindo esmola. Este homem 
de poucas vestes e sem muito para dar, oferece o pouco que tem 
sem saber que a partir daquele momento, o seu natal nunca mais 
será passado sozinho.

TEATRO “Comédia Muda – A 
Ilusão das Cores”,

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições 
(Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias)

ESPETÁCULO DE ILUSIONISMO,

pelo Grupo de Teatro Malad'arte

por Karter Mendes



04 dez. |quarta-feira|

TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das 
Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte
As cores ou a falta delas, fundem-se nas ruas de uma cidade abandonada. Num 
passeio ocasional, um senhor de aparência quase vulgar, encontra um menino pedindo 
esmola. Este homem de poucas vestes e sem muito para dar, oferece o pouco que tem 
sem saber que a partir daquele momento, o seu natal nunca mais será passado 
sozinho.

10h00 e 14h30 |Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt

No nosso imaginário estão gravadas melodias que os nossos pais e avós nos cantavam 

na noite de Natal. Os nossos ancestrais transmitiram-nos valores e tradições que não 

poderemos deixar perder. A Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga está a 

recolher estas melodias e a dar-lhes sentido. Nada melhor que o Natal para juntar 

família e amigos à volta da lareira e celebrar memórias do passado e sonhos de futuro

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO DE NATAL, pela Orquestra de Cordofones 
Tradicionais de Braga

CINEMA - O Dia Mais Curto “Amiguinhos” | Sessão Escola
Este ano na Sessão Amiguinhos iremos ver 9 curtas-metragens de vários países europeus a pensar nos mais pequenos. Uma sessão para 
maiores de 3 anos proposta pelo ''Short Circuit - rede europeia de organismos que se dedicam à promoção e divulgação de curtas-metragens.

10h30 | Casa dos Crivos

Público-alvo: maiores de 3 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 44'| Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

18h30 | Tenda de Natal – Avenida Central
CONCERTO DE NATAL, pela Escola de Música Mozart/Yamaha 
Music School Braga

15h00 | Casa dos Crivos

CINEMA - O Dia Mais Curto “Novas Curtas Portuguesas” | Sessão Cinéfilo

CINEMA - O Dia Mais Curto “Curtinhas para Todos” | Sessão Escola

Público-alvo: maiores de 12 anos | Duração: 73' | Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

17h00 | Casa dos Crivos

17h30 | Sé Primaz�

Solenização da Missa em Honra de S. Geraldo, pelo Orfeão de Braga

Esta programação proposta pela Zero em Comportamento, uma associação Lisboeta dedicada ao cinema, é composta por 9 curtas-metragens 
vindas dos 4 cantos do mundo, repletas de aventuras e personagens muito singulares.
Público-alvo: maiores de 6 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 56' | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

A curta-metragem portuguesa tem vindo a ser reconhecida pela sua qualidade em festivais de cinema de todo o mundo, revelando 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.

05 dez. |quinta-feira|

As cores ou a falta delas, fundem-se nas ruas de uma cidade abandonada. Num passeio ocasional, um senhor de aparência 
quase vulgar, encontra um menino pedindo esmola. Este homem de poucas vestes e sem muito para dar, oferece o pouco 
que tem sem saber que a partir daquele momento, o seu natal nunca mais será passado sozinho.

10h00 e 14h30|Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro 
Malad'arte

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt



Pelo quarto ano consecutivo, a Casa dos Crivos acolhe as sessões d'O Dia mais Curto. Esta programação realizada em parceria com o Cineclube 
Aurélio da Paz dos Reis, na sala mais curta de Braga, acontece de 05 a 07 de Dezembro.

CINEMA - O DIA MAIS CURTO 

Casa dos Crivos | 05 a 07 dez 

Todos os anos, por volta do dia 21 de dezembro, o hemisfério norte entra na estação mais fria devido ao Solstício de Inverno, naquele 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 alcançou uma dimensão internacional sendo, atualmente, celebrada em simultâneo em dezenas de 
países. Em Portugal, o evento é organizado pela Agência da Curta Metragem.

05 e 06 dez. | 10h30 | Sessão Escola

05 e 06 dez | 15h00 | Sessão Escola

“CURTINHAS PARA TODOS” 
Esta programação proposta pela Zero em Comportamento, uma associação Lisboeta dedicada ao cinema, é composta por 9 curtas-metragens 
vindas dos 4 cantos do mundo, repletas de aventuras e personagens muito singulares.

M3 | 44'

07 dez | 15h00 | Sessão Família

07 dez. | 10h30 | Sessão Família

“AMIGUINHOS” 
Este ano na Sessão Amiguinhos iremos ver 9 curtas-metragens de vários países europeus a pensar nos mais pequenos. Uma sessão

M6 | 56'

para maiores de 3 anos proposta pelo Short Circuit - rede europeia de organismos que se dedicam à promoção e divulgação de curtas-metragens.

05 dez | 17h00 | Sessão Cinéfilo

“NOVAS CURTAS PORTUGUESAS” 
A curta-metragem portuguesa tem vindo a ser reconhecida pela sua qualidade em festivais de cinema de todo o mundo, revelando 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.
M12 | 73'

07 dez | 17h00 | Sessão Cinéfilo

06 dez | 17h00 | Sessão Cinéfilo

Para assinalar os seus 20 anos de existência, a Agência da Curta Metragem criou um programa a partir do seu catálogo, reunindo as 6 curtas 
portuguesas mais premiadas internacionalmente no Séc. XXI.
M12 | 79'

“20 ANOS DA AGÊNCIA” 

Programação: Cineclube Aurélio da Paz dos Reis

“CURTAS DO MUNDO” 
Esta sessão reúne as cinco curtas-metragens sobre as quais recaiu a escolha do público do 27º Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de 
Cinema.
M12 | 73'



10h00 e 14h30| Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”,
pelo Grupo de Teatro Malad'arte
As cores ou a falta delas, fundem-se nas ruas de uma cidade abandonada. Num passeio ocasional, um senhor de aparência 
quase vulgar, encontra um menino pedindo esmola. Este homem de poucas vestes e sem muito para dar, oferece o pouco que 
tem sem saber que a partir daquele momento, o seu natal nunca mais será passado sozinho.
Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h30 | Casa dos Crivos

CINEMA - O Dia Mais Curto “Amiguinhos” | Sessão Escola
Este ano na Sessão Amiguinhos iremos ver 9 curtas-metragens de vários países europeus a pensar nos mais pequenos. Uma sessão para 
maiores de 3 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 (Escolas e Atl's) | Duração: 44'| Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

CINEMA - O Dia Mais Curto “Curtinhas para Todos” | Sessão Escola

15h00 | Casa dos Crivos

Esta programação proposta pela Zero em Comportamento, uma associação Lisboeta dedicada ao cinema, é composta por 9 curtas-metragens 
vindas dos 4 cantos do mundo, repletas de aventuras e personagens muito singulares
Público-alvo: maiores de 6 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 56' | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

17h00 | Casa dos Crivos

CINEMA - O Dia Mais Curto “Curtas no Mundo” | Sessão Cinéfilo

Público-alvo: maiores de 12 anos | Duração: 73' | Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

Esta sessão reúne as cinco curtas-metragens, sobre as quais recaiu a escolha do público do 27º Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de 
Cinema.

06 dez. |sexta-feira|

Programa
The Chicken Alfred James Arr. Ellis Kris Berg | Oh Christmas Tree Tradicional Arr. Paul Clark | Santa Claus is coming to town Fred Coots/ 
Haven Gillespie Arr. Matt Amy | Let It Snow! Jule Styne/Sammy Cahn Arr. Matt Amy | Silent Night Franz Xaver Gruber Arr. Paul Clarke | Baby 
It's Cold Outside Frank Loesser Arr.Matt Dunkley | Jingle Bells James Lord Pierpont Arr.Tom Kubis | Santa Baby Joan Javits/Phil Springer/Tony 
Springer Arr. Roger Holmes | Christmas Time is Here Leo Mendelson/ Vince Guaraldi Arr. David Pugh | Have Yourself A Merry Little Christmas 
Hugh Martin/ Ralph Blane Arr. Dave Wolpe | Feliz Navidad Jose Feliciano Arr. Paul Murtha | All I Want for Christmas is you Mariah 
Carey/Walter Afanasie� Arr.Paul Murtha | Jazz Police Gordon Goodwin Arr. Gordon Goodwin

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO “Christmas Jazz”, pela Orquestra de Jazz do Douro
A “Orquestra de Jazz do Douro” é uma formação inspirada nas Big Bands do passado e tem como referência as grandes 
Orquestras de Jazz da atualidade. Promove continuamente a investigação, a formação e a divulgação na área do jazz 
instrumental e com vozes e apresenta repertórios com diferentes estéticas de várias épocas do jazz. O “Christmas Jazz” é a 
interpretação de alguns temas natalícios, com arranjos exuberantes, que se tornaram intemporais.



07 dez. |sábado|

Público-alvo: maiores de 3 anos | Duração: 44'| Inscrições limitadas, feitas 
por ordem de chegada no dia da ação

Este ano na Sessão Amiguinhos iremos ver 9 curtas-metragens de 
vários países europeus a pensar nos mais pequenos. Uma sessão para 
maiores de 3 anos proposta pelo ''Short Circuit - rede europeia de 
organismos que se dedicam à promoção e divulgação de curtas-
metragens.

11h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Não há maior sonho que ser criança e voar, e ser criança voando e 
voar enquanto se sonha, acordado ou não. Peter não irá crescer 
enquanto não libertar os meninos perdidos do vil Capitão Gancho. 
Com a ajuda de Sininho, Peter voará de novo?

TEATRO MUSICAL “Peter Pan”, pela 
Byfurcação - Associação Cultural

CINEMA - O Dia Mais Curto 
“Amiguinhos” | Sessão Família

10h30 | Casa dos Crivos

Público-alvo: maiores de 6 anos | Duração: 56' | Inscrições limitadas, feitas por ordem 
de chegada no dia da ação

Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 50' 

15h00 | Casa dos Crivos

CINEMA - O Dia Mais Curto 
“Curtinhas para Todos” | Sessão Família
Esta programação proposta pela Zero em Comportamento, uma 
associação Lisboeta dedicada ao cinema, é composta por 9 curtas-
metragens vindas dos 4 cantos do mundo, repletas de aventuras e 
personagens muito singulares.

15h30| Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”,

As cores ou a falta delas, fundem-se nas ruas de uma cidade abandonada. Num passeio ocasional, um senhor de aparência 
quase vulgar, encontra um menino pedindo esmola. Este homem de poucas vestes e sem muito para dar, oferece o pouco que 
tem sem saber que a partir daquele momento, o seu natal nunca mais será passado sozinho.

17h00 | Casa dos Crivos

16h00 | Rua de S. Marcos

CÂNTICOS DE RUA, pelo Grupo de Cavaquinhos e Cantares 
MaxiSéCi

Para assinalar os seus 20 anos de existência a Agência da Curta Metragem criou um programa a partir do seu catálogo, 
reunindo as 6 curtas portuguesas mais premiadas internacionalmente no Séc. XXI.

Público-alvo: infantojuvenil| Duração: 30' 

CINEMA - O Dia Mais Curto “20 anos de Agência” | Sessão Cinéfilo

Público-alvo: maiores de 12 anos | Duração: 79' | Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

CÂNTICOS DE NATAL, pelo Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio

17h00 | Tenda de Natal – Avenida Central 

CONCERTO, pelo Ensemble de Cordas da Universidade do Minho 

17h30 | Igreja Nª Sª da Conceição

Org.: Instituto Monsenhor Airosa 

Concerto para encerramento das Comemorações

Violino e Direção Miguel Simões

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO “50 e a Cantar”
Concerto Comemorativo do 50º aniversário

dos 150 anos do Instituto Monsenhor Airosa".

pelo Grupo de Teatro Malad'arte

do Grupo Coral e Instrumental do Carmo



Cantus Eva Braga Simões, Joana Castro | Altus Gabriela Braga Simões, Brígida Silva | Tenor Luís Toscano, Almeno Gonçalves | Bassus 
Pedro Silva, Nuno Mendes

Programa dedicado a Pedro de Cristo (c.1550-1618):

CONCERTO DE NATAL, pelo Coro Cupertinos, da Fundação Cupertino de Miranda

Direção Musical Luís Toscano

21h30 | Igreja de Santa Cruz

Nascido no seio da Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão, em 2009, o grupo vocal Cupertinos dedica-se 
quase em exclusivo à música portuguesa dos séculos XVI e XVII, alicerçada num núcleo de compositores de renome mundial 
como Duarte Lobo (c.1565-1646), Manuel Cardoso (1566-1650), Filipe de Magalhães (c.1571-1652) ou Pedro de Cristo 
(c.1550-1618).

Christus natus est nobis 5vv (invitatório) | Asperges me | Dixit Dominus | Es nascido | Hodie nobis caelorum rex 5vv (R/1) | Hodie nobis de 
caelo (R/2) | Quem vidistis pastores? (Mo - R/3) | O magnum mysterium (R/4) | Quaeramus cum pastoribus | Pastorsico, porque no vienes?* 
6vv | Beata Dei genitrix (Mo - R/5) 5vv | Sancta et immaculata* (R/6) Beata viscera Mariae (R/7) | Alma Redemptoris Mater | Ave Maria 8vv 

07 dez. |sábado|

pela Souldancers Dance Studio

Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 50' 

TEATRO MUSICAL “Peter Pan”, pela Byfurcação - Associação Cultural

15h30| Tenda de Natal – Avenida Central

Não há maior sonho que ser criança e voar, e ser criança voando e voar enquanto se sonha, acordado ou não. Peter não irá 
crescer enquanto não libertar os meninos perdidos do vil Capitão Gancho. Com a ajuda de Sininho, Peter voará de novo?

TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

11h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil| Duração: 30'

15h30 | Rua de S. Marcos e Rua Do Souto

Público-alvo: infantojuvenil| Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

16h30 | Rua Francisco Sanches

CÂNTICOS DE RUA, pelo Grupo Folclórico Semear Alegria, Celeirós

17h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

HORA DO CONTO E OFICINA “Mundos Imaginários”, com Rita Sineiro

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Os CABçudos são um grupo de música popular nascido no Centro Académico de Braga. Tem como objetivo divulgar a música 
popular portuguesa, e o seu repertório assenta em músicas que vão do Minho ao Algarve e Ilhas.
Atualmente é constituído por cerca de 14 elementos e utiliza alguns instrumentos de música populares com predominância da 
guitarra, acordeão, bandolim, cavaquinho e braguesa.

CONCERTO DE NATAL, pelo Grupo de Música Tradicional – CABçudos

CÂNTICOS DE RUA, pelo Rancho Folclórico do Catel - Cunha

16h00 | Casa dos Crivos

ESPETÁCULO DE DANÇA “Santa Claus and the World tour”,

08 dez. |domingo|



Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 40' | Inscrições 
(Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

TEATRO “No sótão da avó Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia de Teatro
Um sótão nunca é apenas um sótão, um livro nunca é apenas um livro, uma avó é muito mais que apenas avó. Na noite de natal, 
Maria, uma menina acertada e António um menino desajeitado vão a casa da avó Sophia. Enquanto esperam pelo jantar 
deliciam-se com os livros empoeirados que estão no sótão da avó. O que irá acontecer? Venham com António e Maria descobrir 
a magia da avó que não é apenas uma avó... venham descobrir Sophia.

TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de 
Marionetas de Mandrágora

10h00 e 14h30 | Tenda de Natal – Avenida 
Central

A floresta era tão grande, tinha tantas árvores onde cabiam 
e onde viviam todos… mas agora resta apenas uma árvore na 
floresta. Caruma e os animais fazem de tudo para protegê-la 
porque o homem não percebe que a floresta é o seu pulmão! 
Mas o que está a acontecer? O homem está a enlouquecer!

12h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

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

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

21h30 | Tenda de Natal - Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

CONCERTO DE NATAL “Linda Noite”, pelo Grupo Origem Tradicional
A comemorar em Fevereiro de 2020 42 anos de atividade em torno da nossa música tradicional portuguesa, o Origem 

tradicional é dos grupos, do género, mais antigos do País assumindo, desde a sua fundação, o estudo e divulgação da nossa 

música e instrumentos de tradição. O reportório que apresenta, é composto de canções natalícias das mais variadas regiões de 

Portugal, arranjadas e produzidas para esta época tão especial e que convidam a uma pequena volta a Portugal em temas 

tradicionais de Natal. Linda Noite é o título escolhido para este concerto, por nos levar para a imagem coletiva que temos das 

noites de Natal, passadas em família, à volta da lareira ou a partilhar um doce natalício. Se houver espaço, também se tocarão 

viras e malhões... 

09 dez. |segunda-feira|

A floresta era tão grande, tinha tantas árvores onde cabiam e onde 
viviam todos… mas agora resta apenas uma árvore na floresta. 
Caruma e os animais fazem de tudo para protegê-la porque o 
homem não percebe que a floresta é o seu pulmão! Mas o que 
está a acontecer? O homem está a enlouquecer!

Espetáculo de Dança Clássica

10h00 e 14h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 40' | Inscrições 
(Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

TEATRO “Refúgio”,

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida 
Central

TEATRO “No sótão da avó

Um sótão nunca é apenas um sótão, um livro nunca é apenas 
um livro, uma avó é muito mais que apenas avó. Na noite de 
natal, Maria, uma menina acertada e António um menino 
desajeitado vão a casa da avó Sophia. Enquanto esperam pelo jantar 
deliciam-se com os livros empoeirados que estão no sótão da avó. O 
que irá acontecer? Venham com António e Maria descobrir a magia da avó 
que não é apenas uma avó... venham descobrir Sophia.
Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e 
Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

18h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

BAILADO, pela Escola de Dança Ent'Artes

 Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia 
de Teatro

pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

10 dez. |terça-feira|



11 dez. |quarta-feira|

ESPETÁCULO DE DANÇA “Candy Christmas”, pela MDance
Juntamos a doçura à magia do Natal e transformamos os nossos movimentos em momentos únicos e memoráveis que nos 

fazem acreditar na utopia da época.

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 40' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

Os Trasgos chegam junto das prendas de natal e vendo que ninguém está 
acordado em casa, começam a abri-las. Lá vão descobrir o cenário gigante 
onde farão as suas travessuras, abrem presentes desenfreadamente e 
brincam com objetos gigantes. Entre partidas e outras surpresas vão 
encontrar um fantástico brinquedo, mas por não se entenderem em 
como ficar com ele, o brinquedo quebra e cada um fica com um 
pedaço. Só com a ajuda do público é que vão conseguir voltar a unir o 
brinquedo e perceber que o Natal é melhor quando estão juntos…
Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições 
(Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

10h00 e 14h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

A floresta era tão grande, tinha tantas árvores onde cabiam e onde viviam todos… mas agora resta apenas uma árvore na 
floresta. Caruma e os animais fazem de tudo para protegê-la porque o homem não percebe que a floresta é o seu pulmão! Mas o 
que está a acontecer? O homem está a enlouquecer!

HORA DO CONTO E OFICINA “Mundos Imaginários”, com Rita Sineiro

TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 | Casa dos Crivos

Percorrendo a exposição “Mundos Imaginários”, da Ana Sofia Gonçalves, vamos descobrir mundos e histórias fantásticas, 
escrevendo sonhos e ilustrando a nossa imaginação.

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “(Es)Tragos de Natal”, pelos Três Irmãos

TEATRO “Natal com Fadas” pela Nova 
Comédia Bracarense
O Natal é uma época mágica que povoa o imaginário e os sentidos de crianças e de adultos, 
não deixando ninguém indiferente. A Nova Comédia Bracarense apresenta uma peça de teatro inédita 
sobre o imaginário das Fadas.

17h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

12 dez. |quinta-feira|

10h00 e 14h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Tudo cresceu a partir do mar, das areias da praia, onde desde muito cedo, os “Mãos de Sal” entregaram a sua vida às mãos do 
mar. Simão deseja ser pescador mas nunca mergulhou nas águas do mar e Sebastião foi em tempos pescador, mas já não vai ao 
mar. Simão e Sebastião partilham histórias, aventuras e sonhos que os levarão a descobrir o mar profundo.

TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 50' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 | Casa dos Crivos

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

HORA DO CONTO E OFICINA “Mundos Imaginários”, com Rita Sineiro

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Percorrendo a exposição “Mundos Imaginários”, da Ana Sofia Gonçalves, vamos descobrir mundos e histórias fantásticas, 
escrevendo sonhos e ilustrando a nossa imaginação.

TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, 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: entregar 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!

12h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

BAILADO, pela Escola de Dança Ent'Artes

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

18h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

Espetáculo de Dança Contemporânea

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO “Natal de Tradição”, pelo Grupo MARIA QUÊ e GFUM – Grupo Folclórico 
da Universidade do Minho
Um concerto que reúne a organicidade da voz feminina numa noite onde a paixão pelo canto de raiz nos leva a várias partes. 
Maria Quê e Grupo Folclórico da Universidade do Minho num encontro de cultura e tradições.



13 dez. |sexta-feira|

pelo Coro Allegretus do Centro Social e Cultural de Santo Adrião 

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO “Cantar Natal”,

“Cantar Natal”, um projeto renovado do Coro Allegretus que promete (en)cantar. “Cantar Natal” em melodias inesquecíveis, 
servidas pela harmonia do canto polifónico. E surpresas!

CONCERTO DE NATAL, pelo Coro de Santa Casa da Misericórdia de Braga

Organização: Santa Casa da Misericórdia de Braga

Programa:
Adeste Fideles Tradicional de Natal. Autor incerto | Menino Pequenino Tema do filme “Império do Sol” Arr: Alexandre Zilahi | A La Media Noche 
Tradicional Porto Riceno Arr: Greg Gilpin | Noite Feliz Franz Gruber | Estrela Guia Canção de Natal Brasileira | Num Berço de Palhas James 
Murray / Joan Sutton | O Canto dos Sinos Canção Ucraniana M. Leontovich, 1936 | O Presépio Jos Wuytak | Truz-Truz Carlos Carneiro / Luís 
Capela | White Christmas Irving Berlin Arr: Gonçalo Lourenço | Então é Natal Jonh Lennon /Yoco Ono Arr: W. Macedo; Paulo R. Máximo | Dona 
Nobis Pacem Mary Lynn Lightfoot | African Aleluia Tradicional do Quénia Arr: Benjamin Harlan | Jingle Bell Rock Joe Ball & Jim Boothe Arr: Ana 
Cristina Lago; Celly Campello

21h30 | Igreja de São Marcos�

e Orfeão de Braga

Tudo cresceu a partir do mar, das areias da praia, onde desde muito cedo, os 
“Mãos de Sal” entregaram a sua vida às mãos do mar. Simão deseja ser pescador 

mas nunca mergulhou nas águas do mar e Sebastião foi em tempos pescador, mas 
já não vai ao mar. Simão e Sebastião partilham histórias, aventuras e sonhos que 

os levarão a descobrir o mar profundo.

HORA DO CONTO E OFICINA
11h00 | Casa dos Crivos

10h00 e 14h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições (Escolas e Atl's): 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt

Os Trasgos chegam junto das prendas de natal e vendo que ninguém está acordado em casa, 
começam a abri-las. Lá vão descobrir o cenário gigante onde farão as suas travessuras, abrem 

presentes desenfreadamente e brincam com objetos gigantes. Entre partidas e outras surpresas 
vão encontrar um fantástico brinquedo, mas por não se entenderem em como ficar com ele, o 

brinquedo quebra e cada um fica com um pedaço. Só com a ajuda do público é que vão conseguir 
voltar a unir o brinquedo e perceber que o Natal é melhor quando estão juntos…

Percorrendo a exposição “Mundos Imaginários”, da Ana Sofia Gonçalves, vamos descobrir 
mundos e histórias fantásticas, escrevendo sonhos e ilustrando a nossa imaginação.

TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas 
de Mandrágora

Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 50' | Inscrições (Escolas e Atl's): 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos

17h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Espetáculo de dança e música ao vivo non-stop, revisitando um medley de canções de Natal repletas 
da energia e glamour dos grandes palcos da Broadway.

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-
braga.pt

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

“Mundos Imaginários”, com Rita Sineiro



14 dez. |sábado|

11h00 e 15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
Tudo cresceu a partir do mar, das areias da praia, onde desde muito cedo, os “Mãos de Sal” entregaram a sua vida às mãos do 
mar. Simão deseja ser pescador mas nunca mergulhou nas águas do mar e Sebastião foi em tempos pescador, mas já não vai ao 
mar. Simão e Sebastião partilham histórias, aventuras e sonhos que os levarão a descobrir o mar profundo.
Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 50' 

11h00 e 16h00 | Avenida Central

ESTÁTUA VIVA “Cartoonette”, por Ita Branco

CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e 
Sons da Suévia
A Magia do Circo é para todos! Venham conhecer o circo este natal… O seu cheiro, a sua música e as suas histórias. Dentro dele 
existem pessoas comuns que riem, choram e que têm medos! Ahhh!! E existe amor… muito amor… Porque é ele a máquina que 
move tudo, ao som de sorrisos!

11h30 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

"Cartoonette"  escapou-se de um desenho para o mundo real. Uma personagem  muito animada que cativa o público pela sua 
aparência e bom humor. Promete momentos de entretenimento espontâneos, surpresas e muitas gargalhadas com o seu génio 
peculiar. Devido à técnica de pintura utilizada no fato, esta assume uma imagem bidimensional, parecendo-se com um desenho 
numa folha de papel.  

Melgui, Fingo e Drelfa são três Elfos vindos de muito longe e vêm à procura do Pai Natal com uma missão muito importante: 
entregar a lista de desejos dos meninos e das meninas! Eles trazem a casa às costas e contam histórias e maravilhas da sua 
terra longínqua…

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 45'

TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos

Público-alvo: infantojuvenil| Duração: 30'

Espetáculo de dança e música que revisita os mais inebriantes medleys de Natal. Glamour e magia, repletos da energia dos 
grandes palcos da Broadway.

12h00 e 16h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

14h30 e 18h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Entre cálculos mágicos, trapalhices e encantamentos eles irão cumprir a sua missão e fazer deste Natal o melhor de sempre!

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

18h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

17h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

ESPETÁCULO “As estrelas caídas e o amor da magia do Natal”, pela 
Need Cooperativa

21h15 | Igreja Paroquial de Dume

CONCERTO DE NATAL, pelo Orfeão de Braga

Organização: Associação Cultural e Recreativa de Dume

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO DE NATAL “Natalis Bracarae”, pela Orquestra de Cordas Dedilhadas 
do Minho & Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins

CONCERTO DE NATAL “Canto e Poesia”, pela Associação Cultural e Recreativa de 
Dume

Programa
Kou-Sai Naigo Marumoto | Concerto de Arranjuez Joaquín Rodrigo - Solista: Rui Gama | Suite indiana para 2 guitarras solo e Orquestra de Plectro 
- Jorge Cardoso – Solistas: Cesar Pinto e Ricardo Cerqueira | Il Sogno del pesciolino - Eduardo Angulo - Solista: Pedro Rodrigues | Melodias de 
Natal

Maestro: João Pedro Fernandes

Um concerto conjunto da OCDM e OPGB em que apresentam originais e transcrições de obras inesquecíveis de Naigo 
Marumoto, Jorge Cardoso, Joaquín Rodrigo e Eduardo Angulo. Tem como solistas convidados os guitarristas César Pinto, Pedro 
Rodrigues Ricardo Cerqueira e Rui Gama.

Solistas convidados: Cesar Pinto, Pedro Rodrigues, Ricardo Cerqueira e Rui Gama



15 dez. |domingo|

TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
Tudo cresceu a partir do mar, das areias da praia, onde desde muito cedo, os “Mãos de Sal” entregaram a sua vida às mãos do 
mar. Simão deseja ser pescador mas nunca mergulhou nas águas do mar e Sebastião foi em tempos pescador, mas já não vai ao 
mar. Simão e Sebastião partilham histórias, aventuras e sonhos que os levarão a descobrir o mar profundo.
Público-alvo: maiores de 03 anos | Duração: 50' 

11h00 e 17h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

"Cartoonette" escapou-se de um desenho para o mundo real. Uma personagem muito animada que cativa o público pela sua 
aparência e bom humor. Promete momentos de entretenimento espontâneos, surpresas e muitas gargalhadas com o seu génio 
peculiar. Devido à técnica de pintura utilizada no fato, esta assume uma imagem bidimensional, parecendo-se com um desenho 
numa folha de papel.  

11h30 | Avenida da Liberdade

"Ulterior" é uma aventura no tempo, um espetáculo de família e um desfile espetacular, colorido e 
muito próximo ao público.

ESTÁTUA VIVA “Cartoonette”, por Ita Branco

Os Trasgos chegam junto das prendas de natal e vendo que ninguém está acordado em casa, começam a abri-las. Lá vão 
descobrir o cenário gigante onde farão as suas travessuras, abrem presentes desenfreadamente e brincam com objetos gigantes. 
Entre partidas e outras surpresas vão encontrar um fantástico brinquedo, mas por não se entenderem em como ficar com ele, o 
brinquedo quebra e cada um fica com um pedaço. Só com a ajuda do público é que vão conseguir voltar a unir o brinquedo e 
perceber que o Natal é melhor quando estão juntos…
Público-alvo: infantojuvenil| Duração: 30'

PERFORMANCE “Viagem do Ulterior”, pelos Tiritirantes

11h00 | Avenida Central 

15h30 | Rua do Souto, Rua Dr. Justino Cruz, Rua dos Capelistas e Avenida Central

ANIMAÇÃO MUSICAL, pelos Funk You Brass Band

12h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Uma viagem a um futuro muito distante, onde o professor Copernicus, um cientista louco que 
inventou a máquina do tempo, o desastroso contramestre Segundo e a fascinante mulher pássaro, 
Ainé, descobrem uma família de três membros de uma fascinante espécie animal com cerca de cinco 
metros de altura; seres curiosos, carinhosos e brincalhões. Os seis personagens surpreendem o 
público com suas aventuras, Segundo caminha sobre uma bola de lata gigante, Ainé cativa com suas 
acrobacias e os Dragossauros surpreendem com suas habilidades e até se deixam montar.

Funk You é energia! Funk You é festa! Uma Banda que resulta numa autêntica sopa de boa música e grande diversão.

TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos



15 dez. |domingo|

Percurso: Avenida Central – Rua do Souto – Rua Dr. Justino Cruz – Rua dos Capelistas – Avenida 
Central

Este momento mágico contará com centenas de fazedores de sonhos e magia: 
soldadinhos de chumbo e bailarinos, grupos circenses cheios de cor e energia, 
dragossauros surpreendentes, cartoons animados, guarda nuvens e duendes, bonecos 
fofos e gigantes que ganham vida e as tradicionais histórias infantis percorrem o centro 
histórico para fazer a cidade, ainda mais feliz.

16h00

PARADA DE NATAL 

APOIO: Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento Nº1-Sé, Braga

Mais um ano, mais um Natal, mais uma Parada! A Parada de Natal de Braga transformou-
se num dos momentos mais mágicos da cidade. As notícias chegaram rápido à Lapónia e o 
Pai Natal, desta vez, não vem sozinho. Para além do inseparável Rudolfo, Nicolau traz a 
família completa, na certeza de celebrar em Parada, o mais terno Natal do Mundo.

18h00 | Igreja Senhora-a-Branca

CONCERTO DE NATAL, pelos Vozes de Braga

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Programa:

Um concerto com temas tradicionais Portugueses bem presentes no imaginário de todos.

Fate of the Goods Steven Reineke | Greenslevels Arr. Alfreed Reed | Waltz no. 2 Dmitri Shostakovic | 
Linda Noite de Natal Tradicional Algarve Arr. Adão Monteiro | Cantem os Anjos M. Faria Arr. Valdemar 
Sequeira | Natal de Elvas Arr. Valdemar Sequeira | Ave Maria Gulio Caccini | All I want for Christmas is 
You Arr. Valdemar Sequeira | A todos um bom natal- César Batalha Arr. Adão Monteiro

CONCERTO “Harmonia de Natal”,

O concerto contará com a participação da Orquestra Juvenil da Escola de Musica da 
Banda de Cabreiros e será abrilhantado pela solista Paulina Sá Machado.

Direção Musical: Vítor Vieira

Uma viagem no espaço e no tempo, onde são interpretados temas de Giulio Caccini, 
Dimitri Shostakocich e Steven Reineke. 

pela Banda Musical de Cabeiros 



Casa dos Crivos | 16 a 21 dez

ANIMATOGRAPHO VOLUME 12 – Charles Perrault

16 dez
10h30 | “O Barba Azul”, de Mélies e outros contos| M/6 |55'

17 dez

Animatographo é uma programação cinematográfica da Confederação – coletivo 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 primeiras salas de cinema 
portuguesas e, simultaneamente, o termo pelo qual ficou conhecido 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.

18 dez
10h30 | “O Polegarzinho”, de Segundo de Chomón| M/3 | 43'

Este Natal partimos à procura dos contos de fadas de Charles Perrault, autor que pela primeira utilizou em língua francesa a expressão 'Era uma 
vez'. Ao longo destas 6 sessões, vamos conhecer um montão de adaptações ao cinema deste escritor, do qual todos conhecemos um pouquinho. 
E vejam lá bem… até vamos ver um filme realizado em 1899 por George Mélies.   

10h30 | “Cinderella blues e outros contos” | M/3 | 50'

10h30 | “A verdadeira história do Capuchinho Vermelho”, de Todd Edwards | M/6 | 80'

20 dez
10h30 | “Capuchinho Vermelho, a nova aventura”, de Mike Disa | M/6 | 72'

19 dez

21 dez
10h30 | “Cinderella”, de Lotte Reiniger e outros contos | M/3 | 46'

16 dez. |segunda-feira|

Esta sessão de curtas-metragens está feita para que mergulhemos no universo de Charles Perrault, o escritor Barroco que 

utilizou pela primeira vez em língua francesa a expressão 'Era uma vez'. Ele na verdade verdadinha, adaptou as histórias que 

ouvia nos salões de baile da sua Paris e deu-lhe um tom mais ligeiro, porque se assim não fosse, esta sessão ia ser um choro 

pegado.    

10h30 | Casa dos Crivos

Público-alvo: maiores de 6 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 55' | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

CINEMA Animatographo Vol. 12 - “O Barba Azul” de Mélies e outros contos

Entre cálculos mágicos, trapalhices e encantamentos eles irão cumprir a sua missão e fazer deste natal o melhor de sempre!

Melgui, Fingo e Drelfa são três Elfos vindos de muito longe e vêm à procura do Pai Natal com uma missão muito importante: 
entregar a lista de desejos dos meninos e das meninas! Eles trazem a casa às costas e contam histórias e maravilhas da sua 
terra longínqua…

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos

16h00 às 18h00 (Amigos e famílias) 

Este Dezembro a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes 
visitar-nos as vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens 
caleidoscópios, fenacistoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e para 
quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há sempre alguém para ajudar nas tuas construções.

Casa dos Crivos 

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos 
e famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação.

14h30 às 16h00 (Escolas e Atl's) 



16 dez. |segunda-feira|

Programa

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO DE NATAL “O Natal segundo Lopes-Graça”, pelo Orfeão de 
Merelim
No vigésimo quinto aniversário da sua morte, o Orfeão de Merelim presta o seu tributo a um dos maiores compositores 
portugueses do século XX. À semelhança de muita da obra coral de Lopes Graça, as Cantatas do Natal (compostas entre os 
anos '40 e '60), consistem em conjuntos de harmonizações de melodias populares portuguesas cantadas desde o Advento às 
Janeiras. Ambas foram compostas pensando no Coro da Academia de Amadores de Música mas distinguem-se pelos diferentes 
níveis de dificuldade de execução. Neste concerto, o Orfeão de Merelim apresentará uma seleção de canções de ambas as obras.

F. Lopes-Graça Cantos tradicionais portugueses de Natividade | Vinde, vinde já, ó Deus (Casegas, Beira Baixa) | Nasceu! Já nasceu! (Vidigueira, 
Baixo Alentejo) | Pela Noite de Natal (Castelo Branco, Beira Baixa) | Do Varão nasceu a Vara (Beira Baixa) | Acordai pastorinhas (Coimbra) | 
Os pastores em Belém (Foz Coa, Alto Douro) | Moradoras desta casa (Cardigos, Beira Baixa) | 'Inda agora aqui cheguei (Paul, Beira Baixa)| 
Bendito do Natal (Trás-os-Montes)

16h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

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

17h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

O Natal é uma época mágica que povoa o imaginário e os sentidos de crianças e de adultos, não deixando ninguém indiferente. 
A Nova Comédia Bracarense apresenta uma peça de teatro inédita sobre o imaginário das Fadas.

TEATRO “Natal com Fadas”, pela Nova Comédia Bracarense

17 dez. |terça-feira|

10h30 | Casa dos Crivos

CINEMA Animatographo Vol. 12 – “Cinderella blues e outros contos”
Esta sessão é dedicada à Cinderela, uma menina que perde o sapatinho no baile que se realiza no Castelo do Rei. E como quem 

conta um conto acrescenta um ponto, quantas Cinderelas cabem na história do Cinema?
Público-alvo: maiores de 3 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 50' | Género: Animação e Ficção | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos
Os Trasgos chegam junto das prendas de natal e vendo que ninguém está acordado em casa, começam a abri-las. Lá vão 
descobrir o cenário gigante onde farão as suas travessuras, abrem presentes desenfreadamente e brincam com objetos 
gigantes. Entre partidas e outras surpresas vão encontrar um fantástico brinquedo, mas por não se entenderem em como ficar 
com ele, o brinquedo quebra e cada um fica com um pedaço. Só com a ajuda do público é que vão conseguir voltar a unir o 
brinquedo e perceber que o Natal é melhor quando estão juntos…

ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “Paprika Gourmet”,

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

por Mica Paprika

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

14h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Paprika Gourmet é um restaurante ao comando do excêntrico chef Paprika, que tempera as suas receitas exóticas com magia, 
equilibrismos, manipulação de objetos e humor, apimentadas com a participação do público. Um espetáculo para todas as 
idades.



17 dez. |terça-feira|

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”
16h00 às 18h00 (Amigos e famílias) 

17h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

por Mica Paprika
Da época de ouro do vaudeville chega este cavalheiro que 
com a sua peculiar loucura enche o palco de virtuosismo e 
magia, malabarismo, equilibrismo e mais equilibrismo com 
uma pitada de humor

21h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

pela Escola de Artes Performativa - Palco de Estrelas

ESPETÁCULO DE

Casa dos Crivos 
14h30 às 16h00 (Escolas e Atl's) 

Este Dezembro, a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes 
visitar-nos as vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens 
caleidoscópios, fenacistoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e para 
quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há sempre alguém para ajudar nas tuas construções.
Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: 
inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos e famílias limitadas, 
feitas por ordem de chegada no dia da ação

ESPETÁCULO DE DANÇA “Estrelas 
do Natal”,

O ano tem 365 noites. Mas há uma que nos toca de forma especial, 
a de 24 de dezembro. Quantos de nós já não deram consigo a 
desejar que a magia dessa noite fosse eterna? Não somos 
diferentes dos amigos desta história. O espírito de Natal fê-los 
despertar para uma missão: encontrar uma maneira de não 
deixar o Natal acabar. Em poucas horas terão de descobrir como 
parar o tempo e recrutar aliados. Debaixo de um céu estrelado 
que temem desaparecer, encontrarão eles na Terra as verdadeiras 
estrelas do Natal?

“The Gentelmad”,

MALABARES E MAGIA

18 dez. |quarta-feira|

por Mica Paprika

pelos Malatitsch e Sons da Suévia

de Segundo de Chomón
Segundo de Chomón é um realizador dos inícios do Cinema, que logo em 1909 se interessa pelos contos de Charles Perrault. É 

esta oportunidade única de conhecerem este cineasta mágico vindo diretamente de Espanha.

Paprika Gourmet é um restaurante ao comando do excêntrico chef Paprika, que tempera as suas receitas exóticas com magia, 
equilibrismos, manipulação de objetos e humor, apimentadas com a participação do público. Um espetáculo para todas as 
idades.

ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “Paprika Gourmet”,

10h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 30' | Inscrições (Escolas e Atl's): inscricoes.cultura@cm-braga.pt

CINEMA Animatographo Vol. 12 – “O Polegarzinho”,

10h30 | Casa dos Crivos

Público-alvo: maiores de 3 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 43' | Género: Animação | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

A Magia do Circo é para todos! Venham conhecer o circo este Natal… O seu cheiro a sua música e as suas histórias. Dentro dele 
existem pessoas comuns que riem, choram e que têm medos! Ahhh!! E existe amor… muito amor… Porque é ele a máquina que 
move tudo, ao som de sorrisos!

CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”,

11h00 e 15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 45' | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt



ESPETÁCULO DE DANÇA “Fantasia da Árvore de Natal”,

Neste concerto será apresentada a cantata CANTEM NATAL, de Mary McDonald e Joel Raney, com orquestração de Michael 
Lawrence que, numa harmoniosa combinação entre vozes, instrumental e narração, reconta a bela comovente história do 
Natal. Esta obra, que foi lançada em 2018 nos Estados Unidos, terá a sua primeira audição mundial em português neste natal 
de 2019. 

21h00 | Altice Fórum Braga

Orquestra Académica Bomfim, Coro Bomfim - Direção: Luís Machado

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

CONCERTO CORAL SINFÓNICO “Cantem Natal”,

Entrada: Produtos de higiene ou bens alimentares não perecíveis - reverterão a favor dos Minilares da Fundação Bomfim.

Academia de Dança Nun'Álvares leva a palco toda a magia e fantasia da Árvore de Natal. Será um espetáculo de dança repleto 

de energia, magia, momentos coreográficos e de muitas surpresas.

14h30 às 16h00 (Escolas e Atl's) 
Casa dos Crivos 

16h00 às 18h00 (Amigos e famílias) 

Este Dezembro a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes 
visitar-nos as vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens 
caleidoscópios, fenacistoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e 
para quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há sempre alguém para ajudar nas tuas construções.

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para 
amigos e famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”

17h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “The Gentelmad”,

Da época de ouro do vaudeville chega este cavalheiro que com a sua peculiar loucura enche o palco de virtuosismo e magia, 
malabarismo, equilibrismo e mais equilibrismo com uma pitada de humor

por Mica Paprika

 pela Academia de Dança Nun'Álvares

 pelo Conservatório Bomfim

18 dez. |quarta-feira|



pelos Malatitsch e Sons da Suévia

Este Dezembro a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes 
visitar-nos as vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens 
caleidoscópios, fenacistoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e para 
quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há sempre alguém para ajudar nas tuas construções.

19h00 | Grupo de Música Gaivotas d' Outono

CÂNTICOS DE NATAL

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos 
e famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

Praça Mestre Veiga

17h30 | Grupo Canto D'Aqui
18h30 | Coro Académico da Universidade do Minho

19h30 | Grupo de Cavaquinhos e Concertinas de Parada de Tibães

Público-alvo: maiores de 6 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 80' | Género: Animação | Ano: 2005 | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

10h30 | Casa dos Crivos

CINEMA Animatographo Vol. 12 – “A verdadeira história do 
Capuchinho Vermelho”, de Todd Edwards
A tranquilidade da vida na floresta é alterada quando um livro de receitas é roubado. Os suspeitos do crime são a Capuchinho 

Vermelho, o Lobo Mau, o Lenhador e a Avozinha. Mas cada um deles conta uma história diferente sobre o ocorrido. Cabe então 

ao inspetor Nick Pirueta investigar o caso e descobrir a verdade, se é que alguma há. 

CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”,

A Magia do Circo é para todos! Venham conhecer o circo este natal… O seu cheiro a sua música e as suas histórias. Dentro dele 
existem pessoas comuns que riem, choram e que têm medos! Ahhh!! E existe amor… muito amor… Porque é ele a máquina que 
move tudo, ao som de sorrisos!
Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 45' | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

Casa dos Crivos 
14h30 às 16h00 (Escolas e Atl's) 
16h00 às 18h00 (Amigos e famílias) 

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”

19 dez. |quinta-feira|

Org.: Espaço Vita & Brain | Apoio: Município de Braga | M/6 | €15 | Duração: 60 minutos

21h30 | Espaço Vita

CONCERTO DE NATAL, com As Vozes da Rádio e a Orquestra Filarmónica de Braga

21h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

ESPETÁCULO DE DANÇA “Bracara Team Christmas Show”, pela 
Bracara Team



20 dez. |sexta-feira|

pela Companhia Backstage

10h30 | Casa dos Crivos

Público-alvo: maiores de 6 anos (Escolas e Atl's) | Duração: 72' | Género: Animação | Ano: 2011 | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

11h00 e 15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e 
Sons da Suévia
A Magia do Circo é para todos! Venham conhecer o circo este Natal… O seu cheiro a sua música e as suas histórias. Dentro dele 
existem pessoas comuns que riem, choram e que têm medos! Ahhh!! E existe amor… muito amor… Porque é ele a máquina que 
move tudo, ao som de sorrisos!

Cada país tem a sua polícia especial, criada com o intuito de proteger os seus cidadãos e manter a malfeitoria sob controlo. O 
que até hoje não sabíamos é que, para além delas, existe a agência FPS (Felizes Para Sempre), criada para garantir um final feliz 
a todos os intervenientes dos contos de fadas. Nesta aventura, a Capuchinho Vermelho, o Lobo Mau, a Avozinha e o Twitchy vão 
ter de esquecer as suas diferenças e formar uma equipa de resgate para salvar o Hansel e a Gretel das mãos da bruxa malvada.

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas e Atl's) | Duração: 45' | Inscrições: inscricoes.cultura@cm-braga.pt

CINEMA Animatographo Vol. 12 – “Capuchinho Vermelho, a nova 
aventura”, de Mike Disa

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”

17h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

Casa dos Crivos 

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos e 
famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

Espetáculo de dança e música que revisita os mais inebriantes medleys de Natal. Glamour e magia, repletos da energia dos 
grandes palcos da Broadway.

Este Dezembro a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes 
visitar-nos as vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens 
caleidoscópios, fenacistoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e para 
quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há sempre alguém para ajudar nas tuas construções.

ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”,

16h00 às 18h00 (Amigos e famílias) 
14h30 às 16h00 (Escolas e Atl's) 



20 dez. |sexta-feira|

18h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

ESPETÁCULO CLOWN “Heaven 
Show”, por Dani
Heaven é um espetáculo em que o palhaço anda a deambular 
pela vida. De um lado para o outro, de cima para baixo, da 
esquerda para a direita. Carregando malas, carregando 
memórias, carregando situações. Heaven é um espetáculo de 
palhaço com equilibrismo, manipulação de objetos e muito 
humor. Heaven não tem uma narrativa, ou alguma mensagem. 
É apenas uma composição de aventuras da vida de um 
palhaço. Um espetáculo de circo para toda a família.

21h30 | Igreja de Santa Cruz

Organização: Irmandade de Santa Cruz

O Coro Académico da Universidade do Minho foi fundado em 1989 e, ao longo do seu percurso, tem construído uma identidade 
própria no panorama cultural português, aliando a alegria da sua juventude aos encantos da música coral de todas as épocas, 
especialmente da música portuguesa.

21h30 | Tenda de Natal – Avenida Central

Criado com o fim de divulgar a música coral e instrumental e de proporcionar um espaço de convívio musical, já realizou mais de 
quatro centenas de concertos, pelos quais passaram perto de seiscentos coristas. Atualmente é composto por cerca de 
cinquenta elementos.

CONCERTO DE NATAL, pela Orquestra Académica da Universidade do Minho

CONCERTO DE NATAL, “CAUMtata na Avenida”, pelo Coro Académico da 
Universidade do Minho

Programa:
Adeste Fideles, El noi de la mare, Carol of the Bells, Alegrem-se os Céus e a Terra, Benedicat vobis, White Christmas, Hark! The Herald Angels 
Sing!, Natal de Penamacor e Natal de Elvas.



21 dez. |sábado|

A partir do universo da realizadora alemã Lotte Reiniger, propomos uma sessão entre os contos de fadas e o teatro de 

marionetas. Uma viagem de quase um século pela história do cinema. 
Público-alvo: maiores de 6 anos | Duração: 46' | Género: Ficção e Animação | Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

CÂNTICOS DE NATAL, pelo Coro da CEA – Cooperativa de Ensino Artístico

16h00 | Praça Mestre Veiga

Público-alvo: infantojuvenil | Duração: 45' 

14h30 às 18h00 (Amigos e famílias) | Casa dos Crivos 

CINEMA Animatographo Vol. 12 - “Cinderella”

pelo Grupo de Percussão da Equipa ESPIRAL

11h00 e 15h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”,

A Magia do Circo é para todos! Venham conhecer o circo este Natal… O seu cheiro a sua música e as suas histórias. Dentro dele 
existem pessoas comuns que riem, choram e que têm medos! Ahhh!! E existe amor… muito amor… Porque é ele a máquina que 
move tudo, ao som de sorrisos!

15h30 | Praça Mestre Veiga

ANIMAÇÃO DE RUA “Soldadinhos De Chumbo”,

pela Companhia Backstage

16h00 | Tenda de Natal - Avenida Central

ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”,

Espetáculo de dança e música que revisita os mais inebriantes medleys de Natal. Glamour e magia, repletos da energia dos 
grandes palcos da Broadway.

de Lotte Reiniger e outros contos

10h30 | Casa dos Crivos

Este Dezembro a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes 
visitar-nos as vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens 
caleidoscópios, fenacistoscópios, marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e para 
quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há sempre alguém para ajudar nas tuas construções.
Público-alvo: infantojuvenil (Amigos e Famílias) | Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”

pelos Malatitsch e Sons da Suévia

O Bolo-Rei Gigante será confecionado, 
especialmente para este dia, pelas 
melhores pastelarias da cidade de Braga, 
que decidam abraçar este desafio, pelo 7º 
ano consecutivo. O Bolo será servido ao 
público na Rua do Castelo, a partir das 
17h00. Para acompanhar a fatia de Bolo-
Rei serão oferecidos Favaítos, gentilmente 
cedidos pela Adega de Favaios.

17h00 | Rua do Castelo

17h30 | Animação pelos Bomboémia – 
Grupo de Percussão da Universidade do 
Minho

ESPETÁCULO DE 
DANÇA “Souldancers 
Christmas Street 
Mob”,

BOLO REI GIGANTE

Organização: Associação Comercial de 
Braga

17h00 | Praça Mestre Veiga

pela Souldancers Dance Studio

CÂNTICOS DE RUA, 
pelo Grupo de Danças e Cantares 
do Centro Cultural e Social Santo 
Adrião

16h00 | Largo S. João Do Souto

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

16h30 | Largo Barão S. Martinho



21 dez. |sábado|

Colaboração: Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé”

FOGUEIRA DE NATAL 
20h00 às 23h00| Largo Carlos Amarante

20h30 | TUN'AO MINHO – TUNA ACADÉMICA FEMININA DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO

A 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.

21h00 às 22h00

20h00 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FESTIVA “SINOS DA SÉ”

21h30 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FESTIVA “SINOS DA SÉ”

“Pensemos então a cidade como nossa casa e acendamos a lareira, com 
a intenção simbólica de celebrarmos memórias solidárias sempre 
anuais.”

22h30 | GRUPO ORIGEM TRADICIONAL
22h00 | CABçudos - GRUPO DE MÚSICA DE TRADICIONAL

ANIMAÇÃO “Os Mercadores”, pelo Grupo de Teatro 
Malad'arte

Dentro da vila há comeres e a fazeres, a barraca dos “Pipinos” 

consiste na sobrevivência e no saber de como a fruta e os 

legumes são bons de se comer. O povo à sua volta mostra 

danças e canções, e com esta animação pretendem arranjar 

fregueses aos “trambolhões”.

21h00 | TUNA UNIVERSITÁRIA DO MINHO 

pela Companhia Backstage

CÂNTICOS DE NATAL, pela Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga

17h30 | Praça Mestre Veiga

ANIMAÇÃO DE RUA “Cartas de Amor”, pelos alunos da Arte Total Escola de Dança

18h00 | Rua do Castelo

CONCERTO DE NATAL, pelo Grupo Canto D'Aqui
Imbuído no espírito natalício que enche a cidade, o grupo Canto D'aqui, natural de Braga, apresentará um concerto temático, 
com músicas de Natal e de Reis que despertarão no público a magia do Natal, convidando-o a cantar também. Da paz e doçura 
da "Noite Feliz" à alegria do "Cantar dos Pastores", com a sonoridade das vozes e dos instrumentos de cariz tradicional que o 
caracterizam, o grupo Canto D'Aqui trará música à cidade num concerto para todas as idades.

19h00 | Tenda de Natal – Avenida Central

18h00 | Praça Mestre Veiga

CÂNTICOS DE NATAL, pelo Coro Os Tutti

18h30 | Praça Mestre Veiga

Espetáculo de dança e música que revisita os mais inebriantes medleys de Natal. Glamour e magia, repletos da energia dos 
grandes palcos da Broadway.

ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”,



22 dez. |domingo|

ANIMAÇÃO DE RUA “Cartas de Amor”, pelos alunos da Arte Total Escola de Dança

19h00 | Avenida Central

17h00 | Rua do Castelo

42.ª CORRIDA S. SILVESTRE
Os Bracarenses podem então entrar no espírito festivo 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!

23 dez. |segunda-feira|

21h30 | Rua do Castelo

15h00 | Ruas do Centro Histórico

ANIMAÇÃO DE RUA, pela Fanfarra Kaústica

17h30 | Ruas do Centro Histórico

ANIMAÇÃO DE RUA, pela Associação Cultural e Artística Ida e Volta

A Fanfarra Káustika (FK), definida pela vontade constante de recriar e inovar, consiste num coletivo de músicos que se conhecem 
pessoal e musicalmente, por estarem ligados desde novos à música filarmónica e às bandas. Formação composta por músicos de 
várias áreas e influências musicais, desde do clássico, ao jazz, passando pela música tradicional portuguesa, numa fusão de estilos 
que caracteriza a sonoridade da banda.

ANIMAÇÃO DE RUA “Cartas de Amor”, pelos alunos da Arte Total Escola de Dança

21h30 | Capela da Guadalupe
CONCERTO DE NATAL, pelo Grupo Coral de Guadalupe e Estudantina de Braga



31 dez. |terça-feira|

Avenida Central

PASSAGEM DE ANO
21h30 | DJ Feed
22h30 | DJ´s Meninos do Rio
00h30 | Fernando Daniel
02h00 | DJ Wilson Honrado

01 jan.|quarta-feira|
15h00 | Bruno Almeida
16h00 | Sérgio Mirra



4 dez. |sábado|

CÂNTICOS DE RUA, pelo Grupo Folclórico Divino Salvador de Tebosa

16h30 | Praça Mestre Veiga

15h30 | Rua de S. Marcos e Rua do Souto

CÂNTICOS DE RUA, pelo Grupo de Reis do Patronato Nossa Senhora da Torre

5 dez. |domingo|

pela Orquestra de Cordas Dedilhadas do Minho

CÂNTICOS DE RUA, pelo Grupo de Cantares Origens de Fradelos

Programa
Antonio Vivaldi (1678-1741) Concerto Grosso Op.3 nº8  Concerto em Ré Maior 

Direção Musical: Rui Gama

CÂNTICOS DE RUA, pelo Rancho Folclórico de Este S. Mamede

CONCERTO DE ANO NOVO “Entre o Barroco e o Clássico”,

15h30 | Rua de S. Marcos e Rua do Souto

21h30 | Capela da Imaculada do Seminário Menor

16h00 | Jardim De Santa Bárbara

O Ano Novo celebra-se em Braga, com um concerto da Orquestra de Cordas Dedilhadas do Minho em que apresentam transcrições 
de obras inesquecíveis dos Compositores Barrocos Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti e um dos compositores mais importantes do 
período Clássico, Joseph Haydn.

Domenico Cimarosa (1749-1801) Concerto para o Oboé e Orquestra

Joseph Haydn (1732-1809) Aria pro Adventu “Ein' Magd, ein' Dienerin”

Domenico Scarlatti (1685-1757)  Cantata “O qual meco Nice cangiata...  Perchè non dirmi almeno” | “Far  nel suol languire il fiore” 4ª | La Contessa 
della Stagione 

Solistas convidados: Soprano Paulina Sá Machado | Oboísta Joana César Pinto | Alaúde & Tiorga Hugo Sanches |Guitarra Ricardo Barceló

Pachelbel's Loose Canon  

Horário: ter. a sex. 10h00às 13h00 e 15h00 às 18h30 | sáb. e dom. 14h30 às 18h00

Em Mundos Imaginários as ilustrações, as caixas mágicas, os objetos e as esculturas complementam-se e recriam um espaço cénico. Entramos num 
mundo fantástico e num universo intimista e sonhador, onde apetece caminhar e onde é possível o sonho, a imaginação e a vivência feliz da infância.

A exposição Mundos Imaginários retrata o universo onírico de Ana Sofia Gonçalves, combinando a assemblagem, a escultura, a colagem e a 
ilustração numa grande variedade de técnicas e materiais como forma de melhor partilhar o seu projeto. 

MUNDOS IMAGINÁRIOS, de Ana Sofia Gonçalves

Um mundo de pequenos micromundos, onde combina idealizações, sonhos e desejos, representados com elementos simbólicos que são uma 
referência em toda a sua obra. O bosque é o local mágico onde a artista revisita a infância e dá asas à sua fantasia, as escadas apelam à entrada num 
local acolhedor, o balão que passeia nas nuvens transporta-nos para a necessidade de esperança e liberdade.

Um mundo de histórias e recordações de infância, lembranças de momentos passados que se cruzam para contar as suas histórias. Estas histórias e 
as de outros misturam-se, principalmente nas ilustrações originais dos seus livros presentes na exposição. 

Um mundo onde os animais adquirem personalidade e vida própria e é explorado o cómico e o non sense das situações que estas personagens 
protagonizam, fora da sua condição e do seu habitat.

01 dez a 06 jan | Casa do Crivos

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “Retratos”, de Alfredo Cunha

Por trás da câmara, sabemos que o repórter anda sempre com um pano amarrotado para montar um cenário em qualquer ocasião, que Cristiano 
Ronaldo teve de ser contactado por Marcelo Rebelo de Sousa para marcar uma sessão fotográfica, e que foi preciso ver e rever centenas de fotos de 
um arquivo sem fim — «Encontrei o Mário Viegas, encontrei o Ary, encontrei a Laura Alves!» — para se chegar a um alinhamento possível.
À frente da câmara ficam apenas os retratados, em cada fotografia uma imensa história, e, com todas agora alinhadas em livro, uma história ainda 
maior.

31 out a 05 jan | Museu da Imagem

A começar em Amélia Rey Colaço e a terminar em Zé Pedro, passando por imagens que já fazem parte da história de Portugal — como o icónico 
retrato de Salgueiro Maia —, Alfredo Cunha reuniu em livro o trabalho de uma vida, que é, afinal, de muitas vidas, de muitos rostos, de muitos 
momentos e protagonistas de um país, num período que vai de 1970 até 2018.

“(...) Perante as fotografias de Alfredo Cunha fica-nos a vontade urgente de amar. Vemos cada rosto e pedimos por cada rosto. Como amigos 
imediatos. O que o fotógrafo consegue é da ordem da imediata celebração de se ser alguém. E nós olhamos como quem abraça ou acarinha. (...)” — 
Valter Hugo Mãe
Horário: ter. a sex. 11h00 às 18h30 | sáb. e dom. 14h30 às 18h30

EXPOSIÇÕES 



OFICINAS | HORAS DO CONTO | JOGOS

16h00 às 18h00 (Amigos e Famílias) 

Este Dezembro a Casa dos Crivos transforma-se novamente numa O�cina de Prendas de Natal. Durante uma semana podes visitar-nos as 
vezes que quiseres - sozinho, com amigos, em família – para construíres as tuas Prendas de Natal. Tens caleidoscópios, fenacistoscópios, 
marionetas de papel, quadros animados, zootrópios e outros tantos brinquedos, para ti e para quem quiseres oferecer. A Entrada é Livre e há 
sempre alguém para ajudar nas tuas construções.
Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos e 
famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

OFICINA “O�cina de Prendas de Natal”

Solarigrafia é uma técnica de produção de imagens que regista a trajetória aparente do sol sobre o horizonte. E são produzidas por câmeras 
pinhole e materiais fotossensíveis, sendo formadas sem a necessidade de nenhum processamento químico.

16 a 21 dez.
14h30 às 16h00 (Escolas e Atl's) 

Nesta atividade os participantes irão construir a sua própria câmera pinhole e irão fixar a mesma em locais estratégicos na cidade, de forma a 
que estas consigam permanecer por lá, registando a trajetória do sol. 
Público-alvo: maiores de 08 anos| Inscrições para amigos e famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

14 dez. 

Público-alvo: infantojuvenil (Escolas, Atl's e Famílias) | Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos e 
famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação.

HORA DO CONTO E OFICINA “Mundos Imaginários”, com Rita Sineiro

11h00 
OFICINA “Solarigrafia- sabes o que é?”
Oficina de Construção da Câmera Pinhole

Percorrendo a exposição “Mundos Imaginários”, da Ana Sofia Gonçalves, vamos descobrir mundos e histórias fantásticas. Escrevendo sonhos e 
ilustrando a nossa imaginação.

CASA DOS CRIVOS 

01 dez.
16h30 

Público-alvo: crianças a partir dos 06 anos | Duração: 120' | Inscrições limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO “Queres namorar comigo”, pela ilustradora Ana Sofia Gonçalves

11, 12 e 13 de dezembro | 11h00 (Público Escolar)

Depois de conhecermos a história de amor entre um caracol e uma girafa, do livro “Queres namorar comigo?”, vamos imaginar outras histórias 
de amor improváveis entre animais, onde o amor vence qualquer obstáculo. Vamos reinventar-lhes a forma e acrescentar-lhes objetos e 
adereços, de modo a enriquecer a ilustração. Uma oficina para dar largas à imaginação e descobrir uma técnica diferente, à base da colagem de 
vários materiais, de modo a obter volumes tridimensionais.

08 de dez. | 16h00 (Público Familiar)
17 dez.
10h00  | M/7JOGAR FÁBULAS

18 dez.

10h00  | M/7UM POR TODOS E TODOS POR UM
18, 27 e 30 dez.

19 e 31 dez.
10h00  | M/7VELOCIDADE ESTRATÉGICA

14h30  | M/7INTERRAIL DE JOGOS

14h30  | M/7UMA AVENTURA
19 dez.

20 e 24 dez.

17, 20 e 23 dez.

10h00  | M/7UMA AVENTURA

07, 21 e 28 dez.

14h30  | M/8LUDO MAT

15h00  | M/7 JOGOS PARA TOD@S

07, 21 e 28 dez.

01 e 29 dez.
15h00  | M/7PIC NIC DE JOGOS

03, 11 e 16 dez.
10h00  | M/5CITY BOX – LEGO

10h00  | M/5PETIT ARCHITECTE

LUDOTECA – ESTUFA DO PARQUE DA PONTE
Atreve-te a conhecer os jogos mais especiais e extraordinários do mundo na nossa Ludoteca. Jogos pensados para desafiar miúdos e 
graúdos.

04 e 23 dez.

05, 06 e 27 dez.
14h30  | M/5GAMES AFTER SCHOOL

Inscrições para Escolas e Atl's: inscricoes.cultura@cm-braga.pt | Inscrições para amigos e famílias limitadas, feitas por ordem de chegada no dia da ação.

10h00  | M/5JOGAR+



Inscrições e Informações: Palácio do Raio |253 206 520 | cimmb.praio@scmbraga.pt

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 06 e os 14 anos.

18, 19 e 20 dez. | 15h00 às 17h30

CENTRO INTERPRETATIVO DAS MEMÓRIAS DA MISERICÓRDIA DE BRAGA - PALÁCIO DO RAIO 

18 dez. e 03 jan. 

Dinamização: Andéia Gyorfi (Universidade do Minho)

Público-alvo: dos 03 aos 13 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Organização: Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Público-alvo: dos 08 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

02 de jan. |10h00 

03 de jan. |14h30 

Público-alvo: dos 06 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Desejos na “Magia do… Era uma vez…”, com Ivone da Paz Soares

03 de jan. |10h00 
Hora do conto e oficina de escrita “O colar de estrelas”, com Lídia Borges.

Hora do conto “As emoções de bons meninos e meninas”

28 de dez. | 11h00 
Oficina Slime criativo: Poções do Harry Potter, com Raquel Marinho
Público-alvo: a partir dos 05 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Sessão Pais & Bébés: Não te esqueças de mim, Pai Natal!, com Ana Sofia Maia
Dinamização: Conversas entre Famílias 

30 de dez.| 10h30/14h30 

Público-alvo: 01 aos 03 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Oficinas de Natal no Mosteiro
Público-Alvo: crianças entre os 06 e 14 anos
Inscrições e Informações: Mosteiro de Tibães |253 622 670 | sec.msmt@culturanorte.gov.pt 

MOSTEIRO DE TIBÃES

Público-alvo: dos 06 aos 12 anos e adultos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Oficina de Construção de Fantoches
Dinamização: Ana Ferreira | Org.: Núcleo de braga Pais em Rede e Associação YAY
Público-alvo: dos 06 aos 12 anos | Inscrições: bai@blcs.pt

“Cantar histórias…no Natal”, com António Castanheira

18 de dez. |10h00

Filosofia para crianças “O nosso Natal”, com Sofia Peixoto
Público-alvo: dos 05 aos 10 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

19 de dez. |10h00 
O Natal na “Magia do… Era uma vez…”, com Ivone da Paz Soares

18 de dez. |14h30 

19 de dez. |10h30 

Público-alvo: dos 03 aos 13 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

BIBLIOTECA LÚCIO CRAVEIRO DA SILVA 

dez.
Concurso Literário “Conto de Natal BLCS 2019”
Informações e Regulamento disponíveis no site da BLCS: http://www.blcs.pt

16, 17, 18, 19, 20, 27 e 28 de dez. e 02 e 03 de jan.| 10h00/14h30 
Cinema Natal
Público-alvo: todas as idades | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Hora do Conto “Abre a janela. Vê e ouve. Eu conto… Natal”, com Maria do Céu Nogueira

17 de dez. | 14h30 

17 de dez. | 10h00 

Público-alvo: dos 03 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Hora do Conto “As emoções de bons meninos e meninas”
Público-alvo: dos 03 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

17 de dez. | 14h30 

Oficina “O Natal nas obras renascentistas”, com Ana Sofia Maia

Fantochar: E seu eu fosse um Pai Natal?

Dinamização: Conversas entre Famílias 

27 de dez.| 14h30 
Hora do conto “As emoções de bons meninos e meninas”

Público-alvo: dos 06 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Dinamização: Andéia Gyorfi (Universidade do Minho)

20 de dez. | 14h30 

Público-alvo: dos 03 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt

Público-alvo: dos 06 aos 12 anos | Inscrições: marcacoes@blcs.pt



Público-alvo: 01 aos 03 anos | Inscrições: 253 615 844 / 933 981 360

MUSEU D. DIOGO DE SOUSA

Hora do Conto “No mundo das formas – magia!”, com Vera Mota

21 dez. | 16h00
Hora do Conto “Pipo, os cinco sentidos do Natal”, com Ana Sofia Maia
Dinamização: Conversas entre Famílias

21 dez. | 10h30

Público-alvo: 01 aos 03 anos | Inscrições: 253 615 844 / 969 167 749 | omundoeamatematica@gmail.com

"UM NOVO MUNDO"

Tendo como base, uma mini peça de teatro realizada pelas crianças participantes, o objetivo da Oficina passa pela criação das personagens num 
suporte tão diferente como trinchas de pintura.

19 dez. |10h00 - 13h00 / 14h30-16h30

MUSEU PIO XII

Preços: 10 € cada oficina 
Público-Alvo: crianças com idades compreendidas entre os 06 e os 12 anos. | Nº máximo de participantes: 15
Inscrições e Informações: sara.barbosa@theatrocirco.com, na Bilheteira do Theatro Circo | 253 203 800 

E se o Theatro Circo existisse num mundo paralelo? Construção de uma Escultura tridimensional em que o mundo do Theatro se vai virar de pernas 
para o ar...

17 dez. |10h00 - 13h00 / 14h30-16h30

THEATRO CIRCO 

"PERSONAGENS"

07 dez. | 10h00 às 12h00

Público-Alvo: crianças a partir dos 6 anos.
Preço: 10,00€
Oficina “Construção de um Presépio”

 

Inscrições e Informações: Museu Pio XII |253 200 130 | geral@museupioxii.pt 

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.

PRESÉPIOS

“UMA VIAGEM AO TEMPO DE JESUS” - PRESÉPIO AO VIVO DE PRISCOS
São cerca de 800 os participantes que dão vida a uma história sempre antiga e sempre nova. Num espaço com cerca de 30.000 m2 de ocupação e 
com mais de 90 cenários, com referência às culturas egípcia, judaica, romana, assíria, grega e babilónica.

15 dez. a 12 jan. | Priscos

Horários:
15 dez - Inauguração 10h30 até às 12h30
19 dez | 15h00 às 17h00

22 dez | 15h20 às 18h40

25 dez | 16h00 às 18h30

01 jan | 16h00 às 19h00

04 jan | 20h00 às 22h30

05 jan | 15h20 às 18h40

11 jan | 20h00 às 22h30

29 dez | 15h20 às 18h40

21 dez | 15h00 às 19h00

28 dez | 20h00 às 22h30

Não faltam muitos dos ofícios que existiam no tempo de Jesus: os ferreiros a forjarem e a temperar o ferro, o sapateiro a concertar sandálias 
rompidas, serradores que cortam lenha, camponeses a organizarem as ferramentas de trabalho, a tecedeira no tear a jogar fios de lã, o oleiro a 
moldar o barro, a padeira a amassar a farinha, entre tantos outros cenários da época, e, claro, a família de Nazaré a ser família diante das sombras do 
seu tempo...

Informações: presepiovivopriscos@gmail.com
12 jan | 15h20 às 18h40

Com objetivo de manter esta tradição, são várias as freguesias e paróquias que recriam o presépio em vários pontos do 
concelho.



07 e 08 dez. | Antiga Escola Primária Stª Lucrécia de Algeriz

ALDEIA DE JESUS – PRESÉPIO VIVO

15 dez. | Igreja de Montariol

PRESÉPIO MOVIMENTADO

PRESÉPIO MOVIMENTADO DE MONTARIOL

PRESÉPIO MOVIMENTADO A ÁGUA DO BAIRRO DA ALEGRIA

25 dez. a 05 jan. | Frossos – Largo 25 de Abril

25 dez. | Rua 1º de Maio

25 dez. a 12 jan. | Mosteiro de Tibães

PRESÉPIO MOVIMENTADO

25 dez. a 05 jan. | Merelim S. Pedro - Sede dos Escuteiros Agrupamento 25

PRESÉPIO MOVIMENTADO DE MIRE DE TIBÃES

ANIMAÇÃO DE RUA
Em 2020 o Braga é Natal espalha a magia nas ruas e praças da cidade. Por todo o centro histórico se sentirá o 
pulsar das mais belas histórias e melodias. Coros, grupos musicais, figuras animadas, contadores de histórias, 
fazedores de sorrisos e coletores de abraços serpenteiam a cidade Natal.
Velhos e novos, altos e baixos, sozinhos e acompanhados serão convidados em cada recanto a fazer um Natal 
melhor. Os Soldadinhos de Chumbo anunciam a festa no dia 30 e dão a música de partida para centenas de 
desafios como a Magia do Circo que invade a cidade, os duendes e Trasgos trapalhões que regressam da floresta 
mágica, estátuas vivas e figuras animadas, artistas a preto e branco que nos fazem viajar até ao tempo da cinema 
mudo, os Omi guarda-nuvens que trazem Sneguroshka a menina neve, neta do pai natal, que, desta vez, decidiu 
chegar antes do 24.
Neste Natal não vai faltar a música, muita música, daquela que faz pular o coração mais duro e desbloqueia 
sorrisos, como no dia 15 os Funk You Brass e no dia 23 a Fanfarra Kaustica.
Abram alas à animação. O Natal é para pedir desejos, abraçar o próximo e ser Feliz!

30 de nov. a 06 de jan. 
Largo S. João do Souto

PISTA DE GELO

MERCADOS DE NATAL

07 dez | Largo e Jardim da Senhora-a-Branca

MERCADO BRANC'ARTE (Especial Natal)

30 nov, 01, 07 e 08 dez | Largo de Santiago – Museu Pio XII
MERCADINHO DE NATAL
Horário: 10h00 às 17h30

Organização: Museu Pio XII

Horário: 10h00 às 17h30



15 dez.
16h00 | CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE FERREIROS

16 dez.

GRUPO DE CAVAQUINHOS DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES - BRAGA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DAS CONCERTINAS E CAVAQUINHOS DE GUALTAR

15h00 | IRMANDADE DE SANTA CRUZ

15h00 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CABREIROS
UMATI – CENTRO DE CONVÍVIO PARA A UNIVERSIDADE MINHOTA DO AUTODIDATA E 3.ª IDADE

CANTAR DE REIS

CANTAR DE REIS EM INSTITUIÇÕES 

Este programa cultural desenvolve-se ao longo dos meses de Dezembro e Janeiro. Tem como objetivo a recolha e a preservação 

desta tradição, assim como levá-la a instituições de cariz social, praticando, desta forma, o espírito solidário. Realiza-se em três 

vertentes: Cantar de Reis em Instituições de Solidariedade – Grupos de Reis de Associações Culturais do concelho deslocam-

se a IPSS, Lares de 3ª Idade, Centros de Dia, Hospital, Lares de Acolhimento de Crianças e Jovens e ao Estabelecimento 

Prisional; Cânticos na Rua – os grupos animam o centro histórico entoando Cânticos Natalícios e de Reis e Encontro de 

Grupos de Reis – a 12 de Janeiro de 2020, a partir das 15h00, no Altice Fórum Braga.

07 dez.
15h00 | CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBREPOSTA
GRUPO FOLCLÓRICO A.C.R. HÉLIOS DE FIGUEIREDO

14 dez.

15h00 | ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE ESTE S. PEDRO
RUSGA DE ESTE S. PEDRO

GRUPO DE CAVAQUINHOS DA ASSOCIAÇÃO ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 
BRAGA

15h00 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BRAGA – E.R.P.I N.ª SRA. MISERICÓRDIA

15h00 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BRAGA – E.R.P.I NEVARTE GULBENKIAN
21 dez.

16h00 | ASILO DE S.JOSÉ

GRUPO DE REIS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE DUME

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

15h00 | ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE BRAGA
22 dez.

RANCHO FOLCLÓRICO SANTA MARIA DE FERREIROS

15h30 | HOSPITAL DE BRAGA
RANCHO FOLCLÓRICO SANTA MARIA DE ADAÚFE

15h00 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE S.VICENTE DE PAULO
04 jan.

RANCHO FOLCLÓRICO TÍPICO SANTA MARIA DE SEQUEIRA

05 jan.

15h00 | CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE GUALTAR

15h00 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE BRAGA – E.R.P.I D. DIOGO DE SOUSA

RANCHO FOLCLÓRICO DA A.C.R. DE CABREIROS

GRUPO FOLCLÓRICO S. MARTINHO DE TIBÃES

27 dez.

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

15h00 | ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO VALE DÉSTE

15h00 | INSTITUTO MONSENHOR AIROSA
GRUPO DE CAVAQUINHOS E CANTARES DA CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

15h00 | ASCREDNO – LAR ANA MARIA JAVOUHEY

16h30 | ANIMA UNA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL

CABÇUDOS

GRUPO DE REIS DO AGRUPAMENTO 12 – DUME



GRUPO CORAL DA CONGREGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DO SEMINÁRIO DE FRAIÃO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FESTIVA “OS SINOS DA SÉ”

ORFEÃO DE MERELIM 

GRUPO DO CENTRO DE DESPORTO, CULTURA E RECREIO DO PESSOAL DOS CTT

XXXIII ENCONTRO DE GRUPOS DE REIS

CORO REAL DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA CALOUSTE GULBENKIAN
RANCHO FOLCLÓRICO S. JOÃO BAPTISTA DE NOGUEIRA
RANCHO FOLCLÓRICO SANTA CECÍLIA DE VILAÇA
CORO ACIJE
GRUPO FOLCLÓRICO SANTA MARIA DE AVELEDA
GRUPO FOLCLÓRICO DE MACADA VIMIEIRO
GRUPO DE CAVAQUINHOS E CANTARES DO CENTRO HISTÓRICO DE BRAGA

ENTRADA LIVRE

GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE GONDIZALVES

ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA SACRA DE BRAGA

GRUPO FOLCLÓRICO S. MIGUEL DE GUALTAR

GRUPO DE REIS DA JUVENTUDE ADVENTISTA DE BRAGA

15h00 | ALTICE FÓRUM BRAGA

ORFEÃO DE BRAGA

RUSGA DE MERELIM S. PAIO

12 jan.



01 dez.

14h30: TEATRO “No sótão da avó Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia de Teatro

03 dez.

01 a 21 dez. 

02 dez.�

TENDA DE NATAL | AVENIDA CENTRAL

21h30: CONCERTO DE NATAL, pela Orquestra Filarmónica de Braga  

10h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “Dancemos no Mundo no solstício de Inverno”

15h00: ESPETÁCULO DE ILUSIONISMO, por Karter Mendes

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 infantojuvenil.

10h00: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

15h00: ESPETÁCULO DE ILUSIONISMO, por Karter Mendes

04 dez.

14h30: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte
21h30: CONCERTO DE NATAL, pela Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga

05 dez.
10h00: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

14h30: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

10h00: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

14h30: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

08 dez.

18h30: CONCERTO, pela Escola de Música Mozart/Yamaha Music School Braga

06 dez.

07 dez.

10h00: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

21h30: CONCERTO DE NATAL “Christmas Jazz”, pela Orquestra de Jazz do Douro

17h00: CÂNTICOS DE NATAL, pelo Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio

11h00: TEATRO MUSICAL “Peter Pan”, pela Byfurcação-associação Cultural

11h00: TEATRO MUSICAL “Peter Pan”, pela Byfurcação-associação Cultural
15h30: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

21h30: CONCERTO DE NATAL, pelo Grupo de Música Tradicional – CABçudos

14h30: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

17h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “Santa Claus and the World tour”, pela Souldancers Dance Studio
15h30: TEATRO “Comédia Muda – A Ilusão das Cores”, pelo Grupo de Teatro Malad'arte

10h00: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

17h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage
21h30: CONCERTO “Cantar Natal”, pelo Coro Allegretus do Centro Social de Santo Adrião

14h30: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

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

15h30: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos

11h00: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos

14 dez.
11h00: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
11h30: CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia
12h00: TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos

13 dez.

15h00: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

16h00: TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos
15h30: CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

12 dez.

10 dez.

11h00: TEATRO “No sótão da avó Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia de Teatro

18h30: BAILADO, pela Escola de Dança Ent'Artes

14h30: TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

11 dez.

11h00: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos
14h30: TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
15h30: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos

10h00: TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

12h00: ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Instituto Novais e Sousa

15h30: TEATRO “No sótão da avó Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia de Teatro 

17h30: TEATRO “Natal com Fadas” pela Nova Comédia Bracarense

10h00: TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

21h30: ESPETÁCULO DE DANÇA “Candy Christmas”, pela MDance

14h30: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
15h30: TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos

21h30: CONCERTO “Natal de Tradição”, pelo Grupo MARIA QUÊ e GFUM – Grupo Folclórico da Universidade do Minho

10h00: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

18h30: BAILADO, pela Escola de Dança Ent'Artes

11h00: TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos
12h00: ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Novais e Sousa

10h00: TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora

12h00: ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Instituto Novais e Sousa

21h30: CONCERTO DE NATAL “Linda Noite”, pelo Origem Tradicional

09 dez.

11h00: TEATRO “No sótão da avó Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia de Teatro

14h30: TEATRO “Refúgio”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
15h30: TEATRO “No sótão da avó Sophia”, pelo Tin.Bra – Academia de Teatro



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

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

17h30: ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “The Gentelmad”, pelo Mica Paprika
21h30: ESPETÁCULO DE DANÇA “Fantasia da Árvore de Natal”, pela Academia de Dança Nun'Álvares

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

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

21h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “Bracara Team Christmas Show”, pela Bracara Team

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

17h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage
15h00: CIRCO DE MALABARES E MAGIA “Natal para Todos”, pelos Malatitsch e Sons da Suévia

18h00: ESPETÁCULO CLOWN “Heaven Show”, pelo Dani
21h30: CONCERTO DE NATAL, “CAUMtata na Avenida”, pelo Coro Académico da Universidade do Minho

21h30: CONCERTO DE NATAL “O Natal segundo Lopes-Graça”, pelo Orfeão de Merelim

17 dez.

18 dez.

11h00: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos

15h30: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos
14h30: ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “Paprika Gourmet”, pelo Mica Paprika

17h30: ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “The Gentelmad”, pelo Mica Paprika
21h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “Estrelas do Natal”, pela Escola de Artes Performativa - Palco de Estrelas

10h00: ESPETÁCULO DE MALABARES E MAGIA “Paprika Gourmet”, pelo Mica Paprika

21h30: CONCERTO DE NATAL “Natalis Bracarae”, pela Orquestra de Cordas Dedilhadas do Minho & Orquestra Portuguesa

18h00: CONCERTO DE NATAL, pelo Orfeão de Braga
18h30: ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

17h00: ESPETÁCULO “As estrelas caídas e o amor da magia do Natal”, pela Need Cooperativa

15 dez.
11h00: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
12h00: TEATRO “(Es)Trasgos de Natal”, pelos Três Irmãos
17h30: TEATRO “Mãos de Sal”, pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora
21h30: CONCERTO “Harmonia de Natal”, pela Banda Musical de Cabeiros

11h00: TEATRO “As Viagens de Drelpa, Fingo e Melgui”, pelos Três Irmãos
16 dez.

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

17h30: TEATRO “Natal com Fadas” pela Nova Comédia Bracarense
16h00: ESPETÁCULO DE PERCUSSÃO, pelo Grupo de Bombos do Instituto Novais e Sousa

de Guitarras e Bandolins

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

19h00: CONCERTO DE NATAL, pelo Canto D'Aqui

O programa da tenda está sujeito a marcações prévias apenas para Escolas e Atl's, pelo endereço eletrónico inscricoes.cultura@cm-braga.pt 
As atividades são de entrada livre e estão sujeitas a um número limitado de participantes

16h00: ESPETÁCULO DE DANÇA “The Christmas Broadway Ladies”, pela Companhia Backstage

Informação: 



www.cm-braga.pt


