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O Natal não foi cancelado!
O Natal somos todos nós!

O ano de 2020 vai correndo 
ao ritmo de uma inesperada e 
constrangedora pandemia. Os dias 
vão passando e, de repente, o Natal 
instala-se nos nossos calendários!

O inglês Charles Dickens, que 
pertence ao nosso imaginário de 
infância, escreveu que “o Natal 
é um tempo de benevolência, 
perdão, generosidade e alegria; 
a única época do ano em que 
homens e mulheres parecem abrir 
livremente os seus corações”.

Este tempo que nos torna mais 
próximos uns dos outros, vai ser 
necessariamente diferente. Em 
cada recanto do nosso concelho, 
o Natal costuma fazer-se sentir no 
mais íntimo e generoso intento de 
fraternidade. No entanto, este ano 
é imperativo que seja diferente.

Haverá uma estranha pausa 
no quotidiano tão típico desta 
especial quadra. As luzes, os sons, 
as celebrações em comunidade, 
os presépios movimentados, 
tudo isso mergulhará numa 
excecional reticência.

Estamos limitados e condicionados, 
é certo, mas o Natal vai acontecer 
no calendário e na vida de cada 
um de nós. Em cada casa onde 

a paz e a alegria tenham lugar, 
o Natal vai ocorrer. Mesmo que 
com suas costumagens limitadas. 
Mesmo à distância daqueles 
que nos são mais queridos.

De mãos dadas, e este ano de 
uma forma distinta, não vamos 
deixar de assinalar o Natal. Seja 
num circunscrito auditório, em 
casa através do computador, mas 
também na rua. O Natal não foi 
cancelado e não deixaremos de 
construir a nossa cidade Natal. 
O Natal somos todos nós!

Estamos certos que, findo o dia 
de Natal, entraremos no novo 
ano imbuídos em espírito de fé e 
esperança numa vida melhor, numa 
cidade mais bem-aventurada onde 
todos são precisos e convocados.

Que em 2021 possamos sonhar 
com os olhos bem abertos, porque 
haverá sempre uma maneira de 
sermos pessoas melhores e de 
fazermos quem nos rodeia mais 
feliz, apesar da pandemia.

Dias felizes para todos! Feliz Natal 
e um pródigo 2021!

Lídia Brás Dias
Vereadora da Cultura



DIA 06, 08 A 11 DE DEZEMBRO 
2020 (DOM A SEX)

DOM e TER 11h00 | QUA A SEX 10h30 
e 14h30 — Auditório do Centro de 
Juventude de Braga

TEATRO | O Meu Avô 
Consegue Voar
pelo Teatro e Marionetas 
de Mandrágora 

Pelos olhos do pequeno Pedro 
viajamos à infância das boas me-
mórias, onde o avô era um herói 
do mar e a avó um mar de carinho. 
Viajantes nesta história, observa-
mos, com o avô herói que tudo 
sabe, que trata a onda por tu, que 
voa mesmo sem capa e nos leva no 
seu foguetão. Existe um momento 
na infância em as memórias ficam 
gravadas no coração com o maior 
amor que uma criança pode ter 
e nos moldam para sempre. Este 
espetáculo é uma viagem, um ter-
ritório, uma casa e um espaço de 
afetos que nos habita.

Ficha técnica: Pedro Seromenho | 
Texto; Paulo Galindro | Ilustrações; 
Filipa Mesquita | Encenação e 
Interpretação; enVide neFeliba-
ta, Joana Nogueira, Vânia Kosta | 
Marionetas, cenografia e adereços; 
Fernando Mota | Música.
Classificação etária: M/3 | Duração: 
50’ | Público-alvo: infantojuvenil 
(Escolas, ATL’s e Famílias)
Famílias, Escolas e ATL’s | Entrada 
livre e limitada à lotação do espaço. 

Para a reserva de bilhetes, aceda à 
nossa bilheteira online em: bit.ly/
avovoar

DIA 13 DE DEZEMBRO 2020 
(DOM)

11h00 | Museu dos Biscainhos

TEATRO | Mari Popó e suas 
peripécias… conta “Já é 
Natal?”, de Jane Chapman
pela Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

Mari Pópó é uma palhaça anima-
da, alegre e divertida que vem de 
outro planeta contar histórias. Num 
momento em família divertida e 
descontraído, vem viajar e desco-
brir o mundo com a Mari Popó. 

Ficha técnica: Margarida Silva 
(Licenciada em Teatro e Artes 
Performativas) | Dinamização.
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Todos os espetáculos realizam-se 
garantindo as normativas de controlo 

da COVID 19.

* A programação poderá sofrer 
alterações face às restrições impostas 

pela Direção Geral de Saúde.
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Classificação etária: M/3 | Duração: 
60’ | Público-alvo: 03 aos 10 anos e 
pais

Inscrições gratuitas obrigatórias 
através do email seec@blcs.pt, indi-
cando o nº de pessoas a inscrever. 
Número máximo de pessoas (20) por 
família 5 pessoas (criança + adulto). 

DIA 14 A 19 DE DEZEMBRO 
2020 (SEG A SÁB)

SEG A SEX 10h30 e 14h30 | SÁB 
11h00 — Auditório do Centro 
de Juventude de Braga

TEATRO | À Procura 
da Felicidade
pela Tin.Bra — Academia de Teatro

É dezembro, véspera de Natal. 
Depois de alguns dias em que o 
aborrecimento e o vazio visitam 
Luna e Oriana e em que a felicida-
de faz visitas rápidas, elas ques-
tionam-se onde ela andará. Onde 
está esse sentimento tão especial 
de alegria, luz e cor que costuma-
va andar sempre de mãos dadas 
com elas? Onde está a felicidade? 
Porque é que ela não está presente 
todos os dias? Será que se perdeu 
pelo caminho durante a noite ou 
será que decidiu ir embora? As 
duas irmãs que não se entendem 
muito bem, concordam que com 
a chegada do Natal tem de haver 
alegria, luz e risadas e por isso 

decidem que é altura de ir procurar 
a felicidade. Ouviram dizer que há 
um sábio no cimo da montanha 
Yuki que lhes pode dar a resposta. 
Luna e Oriana embarcam então 
numa grande aventura, onde têm 
de enfrentar seres do mundo fan-
tástico, tempestades, os seus pio-
res medos e a definição da palavra 
esperança.

Ficha técnica: Dalila Lourenço e 
Vânia Silva | Elenco; Marta Pinto | 
Contrarregra; Sofia Ferreira | Técnico 
de som e luz; Vânia Silva | Encenação 
e design figurino; R. M. Cruz |  
Dramaturgia e conceção de figurino; 
Tin.Bra | Produção.
Classificação etária: M/3 | Duração: 
45’ | Público-alvo: infantojuvenil 
(Escolas, ATL’s e Famílias)
Famílias, Escolas e ATL’s | Entrada 
livre e limitada à lotação do espaço. 

Para a reserva de bilhetes, aceda à 
nossa bilheteira online em: bit.ly/
tinbrafelicidade

DIA 19 DE DEZEMBRO 2020 
(SÁB)

11h00 | Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

CONTO | Sessão pais e bebés: 
Babushka... um conto de Natal
pela Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

Babushka, uma velhinha que morava 
muito longe e isolada. Na sua casa 
não se vê um grão de pó ou vestígio 
de sujidade. Mas Babushka sempre 
preocupada com limpeza, que não 
se apercebe do que de maravilhoso 
acontece à sua volta: a nova estrela 
que brilha no céu, o anjo pairando 
no seu jardim, a excitante notícia 
trazida pelos três reis magos que a 
vão visitar. É então que Babushka 
tem um estranho sonho, um me-
nino nasceu numa manjedoura. 
Babushka fica horrorizada só de 
pensar que o pobre bebé possa 
estar cheio de frio naquele estábulo. 
Decidida a oferecer-lhe a sua ajuda, 
põe-se também a caminho, levando 
consigo um xaile para aquecer o 
bebé e uma cesta cheia de presen-
tes. Mas na viagem encontra a mais 
diversa gente e depressa aprende 
uma valiosa lição. Pretende-se 

desenvolver a socialização, lingua-
gem, motricidade, concentração, 
interação e os valores.

Ficha técnica: Conversas 
entre Famílias (Ana Sofia Maia) | 
Dinamização.
Classificação etária: livre | Duração: 
90’ | Público-alvo: 01 aos 03 anos e 
pais

Inscrições gratuitas obrigatórias até 
dois dias úteis antes da data através 
do email seec@blcs.pt. 
Número máximo de pessoas 10 (só 
um adulto acompanhante).

DIA 20, 21, 22 e 27 
DE DEZEMBRO 2020 
(DOM-TER, DOM)

DOM 11h00 | SEG E TER 11h00 e 
15h00  — Auditório do Centro de 
Juventude de Braga

TEATRO | Uma Aventura 
no Parque
pela Malad’Arte

A história começa ali onde se vê 
aquela casinha. Começa a manhã e 
logo sai o Sr. Alecrim do sono, pois 
tem que ir de manhã cedo à cida-
de. A Floresta também se levanta, 
abre os braços, abre os galhos e 
ouvem-se os pássaros a começar a 
levantar. O Senhor Alecrim já tinha 
descoberto a Poção Mágica há 

http://bit.ly/tinbrafelicidade
http://bit.ly/tinbrafelicidade
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Inscrições gratuitas obrigatórias 
através do email seec@blcs.pt, indi-
cando o nº de pessoas a inscrever. 
Número máximo de pessoas (20) por 
família 5 pessoas (criança + adulto).

DIA 22 DE DEZEMBRO 2020 
(TER)

15h30 | Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

ATELIER | “Os postais 
de Natal de Dali”
pela Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

Salvador Dali foi um dos mais famo-
sos pintores Surrealistas. No passa-
do as pessoas enviavam postais de 

Natal pelo correio e Salvador Dali, 
entre os anos 40 e 60, criou postais 
de Natal originais e raríssimos. Os 
participantes entrarão no Mundo 
Surrealista de Dali através de um 
pequeno filme da vida e obra do 
pintor e no final elaboram um dos 
postais de Natal tão originais deste 
artista.

Classificação etária: M/3 | Duração: 
75’ | Público-alvo: 03 aos 12 anos

Inscrições gratuitas obrigatórias até 
dois dias úteis antes da data através 
do email seec@blcs.pt. 
Número máximo de inscrições: 10 
crianças.

muito tempo. A Floresta ficou então 
sozinha e logo viu que tinha que se 
amanhar com casos que vão dar 
que falar. Quando Alecrim regressar, 
vai haver muito que contar, mas a 
floresta vai ficar no seu lugar.

Ficha técnica: Tiago Fernandes 
| Encenação; José Miguel Braga | 
Texto; Mafalda Santos e Leandro 
Liberalli | Interpretação; Rafael Costa 
| Sonoplastia; Natércia Santos | 
Figurinos; Júlio Vilas Boas e Tiago 
Fernandes | Cenografia; Catarina 
Barbosa | Produção. 

Classificação etária: M/3 | Duração: 
45’ | Público-alvo: infantojuvenil (Atl’s 
e Famílias)
Famílias, Escolas e ATL’s | Entrada 
livre e limitada à lotação do espaço. 

Para a reserva de bilhetes, aceda à 
nossa bilheteira online em: bit.ly/
aventuraparque

DIA 21 DE DEZEMBRO 2020 
(SEG)

11h00 | Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

TEATRO | Mari Popó e suas 
peripécias… conta “O Pai Natal 
preguiçoso e a rena Rodolfa”, 
de Ana Saldanha
pela Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

Mari Pópó é uma palhaça anima-
da, alegre e divertida que vem de 
outro planeta contar histórias. Num 
momento em família divertida e 
descontraído, vem viajar e desco-
brir o mundo com a Mari Popó. 

Ficha técnica: Margarida Silva 
(Licenciada em Teatro e Artes 
Performativas) | Dinamização.
Classificação etária: M/3 | Duração: 
60’ | Público-alvo: 03 aos 10 anos e 
pais
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DIA 06 DE DEZEMBRO 2020 
(DOM)

10h30 | Altice Fórum Braga

DANÇA | I Gala de Inverno 
Ent’Artes  
pela Ent'Artes — Escola de Dança

A Ent’Artes - Escola de Dança 
apresenta a sua I Gala de Inverno 
na qual o encanto do Natal está já 
presente com um diverso reper-
tório que vai desde o clássico ao 
contemporâneo. A última parte 
desta Gala estará a cargo do Motus 
Dance Project que apresentará 
“Beethoven Variations”.

programação 
ao vivo

Ficha técnica: Direção artística e 
pedagógica Ent’Artes - Escola de 
Dança de Braga | Diana Sá Carneiro 
e Pedro Andrade; Direção artística 
e pedagógica Ent’Artes - Escola de 
Dança de Chaves e Motus Dance 
Project | Diana Sá Carneiro e Mariana 
Carvalho; Coreografia | Fernando 
Duarte, Filipe Narciso, Joana Silva, 
Mariana Carvalho, Margarida 
Carvalho, Paula Barata, Pepe Lizama, 
Sara Vilas Boas.

Classificação etária: M/6 | Duração: 
90’ | Público-alvo: geral 

Entrada livre e sujeita ao levanta-
mento prévio de bilhetes junto da 
bilheteira do Altice Fórum Braga. 

Todos os espetáculos realizam-se 
garantindo as normativas de controlo 

da COVID 19.

* A programação poderá sofrer 
alterações face às restrições impostas 

pela Direção Geral de Saúde.



DIA 18 DE DEZEMBRO 2020 
(SEX)

19h30 | Altice Fórum Braga

MÚSICA | Origem Tradicional 
— lançamento do disco "Natal 
Tradicional"
pelo Grupo Origem Tradicional

"Natal Tradicional” é o novo álbum 
do grupo bracarense ORIGEM 
TRADICIONAL que conta já 42 anos 
de atividade ininterrupta focados 
na música e instrumentos de raiz e 
no cancioneiro Minhoto em par-
ticular. Este espetáculo de lança-
mento do novo álbum é uma volta 
a Portugal em músicas tradicionais 
de Natal e de Reis, onde haverá 
espaço também para um conto tra-
dicional de Natal e uma canção de 
homenagem ao fundador do grupo, 
Casimiro Pereira.

Ficha técnica: Origem Tradicional 
| Ana Pereira (Flauta, Tin Whistle e 
Coros), António Melo (Percussões: 
Adufe, Caixa, Udo, Bohdran, 
Shakers e Percussão Fina), Casimiro 
Pereira (Coros e Voz Solo em: 
Entrai Pastores Entrai, Dá-me o 
Deus Menino e Nós Vimos do 
Oriente), Carlos Cruz (Coros), Daniel 
Pereira (Cavaquinho, Braguesa, 
Guitarra, Tin Whistle, Gaita de 
Fole, Bouzouki, Baixo, Percussão, 
Coros e Voz Solo em: O Menino 
Está Dormindo e Oh Bento Airoso), 
Eduardo Castro (Contrabaixo), 
Emanuel Roriz (Bandolim e Coros), 
Lucas Gonçalves (Violino), Pedro 
Guimarães (Bandolim e Coros), 
Raquel Ferreira (Coros e Voz Solo 
em: Linda Noite, Beijai o Menino, 
Ah Meu Menino Jesus e Roxozinho), 
Renaldo Marques (Bouzouki e 
Coros). Convidados | Catarina 
Silva (Coros e Voz Solo em: Segue 
Trovador o teu caminho e Vimos-
lhe Cantar os Reis), Filipa Torres 
(Coros e Voz Solo em Feliz Natal e 
Amor para Todos), João Conceição 
(Percussões), Gabriel Lopes (flauta 
transversal); Ana Lage (contado-
ra de histórias). Técnico de Som | 
Hélder Costa.

Classificação etária: M/6 | Duração: 
70’ | Público-alvo: geral 

Entrada livre e sujeita ao levanta-
mento prévio de bilhetes junto da 
bilheteira do Altice Fórum Braga.
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exposições DIA 16 DE JANEIRO 2021 (SÁB)*

21h30* | Altice Fórum Braga

MÚSICA | Concerto de Ano 
Novo "Strauss & Friends"
pela Orquestra Filarmónica 
de Braga

Sob a direção do maestro braca-
rense Filipe Cunha, a Orquestra 
Filarmónica de Braga apresenta 
este lindo concerto de Ano Novo ao 
estilo de Viena onde serão apresen-
tadas as grandes Valsas e Polkas da 
família Strauss, entre outras grandes 
obras de outros compositores seus 
contemporâneos. Venha disfrutar 
das lindas valsas Vienenses e dar 
as boas vindas ao novo ano com a 
Orquestra Filarmónica de Braga.

Classificação etária: M/6 | Duração: 
70’ | Público-alvo: geral 

Entrada livre e sujeita ao levanta-
mento prévio de bilhetes junto da 
bilheteira do Altice Fórum Braga.

DIA 23 DE DEZEMBRO 2020 
(QUA)

19h00 | Auditório do Centro de 
Juventude de Braga

MÚSICA | Concerto de Natal 
pela Sinfonietta de Braga

Empa, ato de colocar uma estaca 
que sustenta plantas trepadeiras. 
Mas o que tem este ato a ver com 
música? Com a música de Miguel 
Rodrigues, tudo! Este seu primeiro 
trabalho lançado em nome próprio 
surge depois de um percurso rico 
e de amadurecimento em cujo 
percurso se encontra com Demian 
Cabaud e José Diogo Martins. 
Neste encontro o trio lança-se 
numa constante de liberdade na 
criação musical em tempo real, em 
que é precisamente a improvisação 
que sustenta a música de Empa. E 
é aqui que a música, que é tam-
bém vida a despontar que a cada 
instante se renova, recomeça e 
repensa, de facto se materializa, ao 

mergulhar no risco do jogo com o 
outro na intensidade do agora.

Ficha técnica: Zé Diogo Martins | 
Piano; Demian Cabaud | Contrabaixo; 
Miguel Rodrigues | Bateria.
Classificação etária: M/6 | Duração: 
50’ | Público-alvo: geral

Entrada livre e limitada à lotação do 
espaço.  Para a reserva de bilhetes, 
aceda à nossa bilheteira online em: 
bit.ly/concertosinfonietta

DIA 15 DE JANEIRO 2021 
(SEX)*

19h00* | Auditório do Centro 
de Juventude de Braga 

MÚSICA | Concerto 
de Ano Novo
pela Sinfonietta de Braga

Artur Caldeira é um dos músicos 
portugueses mais reputados ao 
nível internacional. Junta-se, neste 
Concerto de Ano Novo a cinco 
solitas da Sinfonietta de Braga 
num programa que percorre a 
diáspora portuguesa, desde a Rua 
dos Falcões (em Braga) a Picadilly 
Circus, passando pelo Cais da 
Ribeira e o seu rival – o Porto de 
Sevilha – bem como pelo Cabo 
Bojador, o arquipélago Malaio, a 
Baía da Guanabara e a foz do Rio 
da Prata.

Ficha técnica: Artur Caldeira | gui-
tarras; Bernardo Barreira e Joaquim 
Pereira | violinos; Ana Teresa Alves | 
viola d’arco; João Tiago Cunha | vio-
loncelo; João Francisco Gonçalves | 
contrabaixo.
Classificação etária: M/6 | Duração: 
50’ | Público-alvo: geral

Entrada livre e limitada à lotação do 
espaço. Para a reserva de bilhetes, 
aceda à nossa bilheteira online em:
bit.ly/anonovosinfonietta
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DIA 08, 10 e 13 DE DEZEMBRO 
2020 (TER, QUI, DOM)

19h00 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

TEATRO | Correio de Natal – 
Leituras Interpretadas
pelo Grupo de Teatro Planalto 
— Sobreposta

O grupo interpretará um poema 
de Margarida Haderer com uma 
mensagem inspiradora de Natal. 
‘Correio de Natal’ pretende ser um 
augúrio de felicidade com men-
sagens de diversos autores para 
celebrar esta quadra natalícia com 
arte.

Ficha técnica: Filipa Silva, Bárbara 
Duarte, Sofia Lopes e Eduarda Lopes 
| interpretação; Bruno Laborinho | 
encenação.

DIA 12 DE DEZEMBRO 2020 
(SÁB)

21h30 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

MÚSICA | Natal em Fado
pelo Grupo de Fados e Serenatas 
da Universidade do Minho

Neste Natal, o Grupo de Fados 
e Serenatas do Minho interpreta 
alguns temas característicos da 

Canção Coimbrã, abrangendo os 
diversos estilos aí existentes, desde 
os fados clássicos, às baladas e ins-
trumentais de guitarra portuguesa.

Ficha técnica: Pedro Paredes e 
Jorge Pinto | guitarra clássica; Sérgio 
Lucas e Domingos Mateus | guitar-
ra portuguesa; Miguel Rêgo, Jaime 
Leite e Vítor Barreto | voz. 

DIA 13 DE DEZEMBRO 2020 
(DOM)

18h00 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

MÚSICA | Concerto de Natal
pelos Coros ACIJE — Associação 
do Coro Infantojuvenil de 
Esporões e CEA — Cooperativa de 
Ensino Artístico

Num tempo em que tudo está 
diferente, em que faltam os afe-
tos, queremos encher a nossa 

Município de Braga

Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
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cidade de magia e cor. Unindo as 
nossas vozes, os nossos sonhos e 
as nossas vontades, construímos 
calor e magia de Natal, num Natal 
diferente!

Ficha técnica: Maria Inês Silva | 
violino; Ana Margarida Pinto | violon-
celo; João Bastos | Piano; Júlio Reis | 
Guitarra Clássica e Elétrica; Federica 
Miranda, Melanie Ribeiro, Ana Emília 
Teixeira, Sara Cortez, Bruna Oliveira, 
Maria Fontes. 

DIA 15, 17 e 21 DE DEZEMBRO 
2020 (TER, QUI e SEG)

19h00 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

POESIA | Sonhos de Natal 
pela Nova Comédia Bracarense

A Nova Comédia Bracarense inter-
pretará poemas com mensagens 
de alegria, amor e paz. ‘Sonhos de 
Natal’ pretende ser um augúrio de 
esperança para celebrar esta qua-
dra natalícia com arte.

Ficha técnica: Fernando Pinheiro, 
Manuela Pinto, Diamantino 
Esperança, Helena Guimarães,
José Manuel Barros e Agostinho 
Couto| interpretação.

DIA 17 a 25 DE DEZEMBRO 
2020 

22h00 | Transmissão online       
Facebook Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva (facebook.com/biblioteca.
Blcs)

POESIA | O Natal é poesia — 
advento poético, um dia, um 
poema
pela Biblioteca Lúcio Craveiro da 
Silva, com dinamização de Duarte 
Luz

DIA 18 DE DEZEMBRO 2020 
(SEX)

21h30 | Transmissão online      
Facebook Município de Braga 

MÚSICA | Concerto de Natal
pelo Grupo Folclórico 
da Universidade do Minho

O Grupo Folclórico da 
Universidade do Minho, nasce a 22 
de junho de 1993, filho das festas 
Sanjoaninas da cidade de Braga. 
A sua criação prende-se com os 
objetivos de recolher, preservar e 
divulgar toda a cultura do Baixo 
Minho tão rica e tão diversa em 
tradições. O GFUM é um legítimo 
defensor deste património cultural 
e, assim dá a conhecer as mais 
variadas manifestações típicas da 
cultura do povo Minhoto: o trajar, 

o cantar e o dançar nos finais do 
séc. XIX inícios do séc. XX, procu-
rando despertar na juventude da 
academia o respeito e a valoriza-
ção desta Cultura.

DIA 19 DE DEZEMBRO 2020 
(SÁB)

21h30 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

MÚSICA | E assim será Natal…
pelo Grupo Canto D’Aqui

Imbuído no espírito natalício que 
todos os anos enche a cidade, 
num tempo atípico em que mais 
do que nunca temos de reforçar 
os laços que nos unem, o grupo 
Canto D'aqui apresentará um 
concerto temático, com músicas 
de Natal e de Reis que despertarão 
a magia do Natal, convidando 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, levaremos até vós 
o espírito de Natal num concerto 
para todas as idades.

Ficha técnica: Miguel Carneiro | 
Percussão e Voz; Luís Veloso | Baixo e 
Voz; Filipe Cunha | Flauta Transversal 
e Voz; Carlos Pereira | Bandolim e 
Voz; Domingos Oliveira | Bandolim e 
Voz; Jaime Torres | Guitarra e Voz; Mª 
Sameiro Dias e Catarina Araújo | Voz; 
Miguel Oliveira | Guitarra e Voz; 
Carlos Moutinho | Guitarra, 
Cavaquinho e Voz; José Manuel 
Ribeiro | Braguesa e Voz e Jorge 
Daniel Cunha | Técnico de Som.

DIA 20 DE DEZEMBRO 2020 
(DOM)

16h00 | Transmissão online       
Facebook Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva (facebook.com/biblioteca.
Blcs)

TEMPO DE AUTOR | “Sonhos 
de Natal”, com António Mota
pela Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva

Tempo de Autor — especial Natal, 
com António Mota, é uma rubrica 
em que o autor, em cerca de cinco 
minutos e num vídeo, apresenta 
o seu livro e a sua motivação para 
esse processo de escrita ou outras 
curiosidades.
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18h00 | Transmissão online 
Facebook Município de Braga 

MÚSICA | Concerto de Natal
pela Orquestra de Cordas 
Dedilhadas do Minho

O concerto de Natal da OCDM será 
um convite à união, com o intuito 
de manter a tradição da celebração 
desta quadra tão querida por todos 
nós, em que o convite à partilha 
naturalmente se impõe e que con-
quista uma outra dimensão quando 
o fazemos através da música. A 
OCDM selecionou um programa 
que parte de Bach, tido como o 
maior nome da música barroca, até 
Piazzolla, Roland Dyens e uma de 
inspiradas composições alusivas a 
este evento natalício. Mantenha a 
chama viva das tradições apoiando 
a cultura e, orgulhosamente, os 
vossos artistas.

Ficha técnica: Rui Gama | Direção 
Musical; Ricardo Cerqueira, 
Concertino, Nuno Peixoto e José 
Silveira | 1º Naipe; Renato Duarte, 
Luís Coentrão e Tiago Sousa | 2º 

Naipe; Flávia Oliveira, André Sales e 
David Ramalho | 3º Naipe; Tiago Brás, 
Fred Meireles e Júlio Reis | 4º Naipe.

DIA 21 A 24 DE DEZEMBRO 
2020 (SEG A QUI)

21h30 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

CINEMA | Contos Sobrepostos 
(4 episódios)
pelo Grupo de Teatro Planalto 
– Sobreposta

O Grupo de Teatro Planalto e a 
Associação Social e Cultural de 
Sobreposta apresentam contos 
de natal, originais, criados a partir 
de memórias familiares locais. 
Chegado o período natalício, estes 
quatro pequenos contos serão o 
adorno das noites do dia 21, 22, 23 
e 24 de dezembro e todos apresen-
tados num formato de curta-metra-
gem, episódico, pequeno, singelo 
e cheio de amor. Episódios escritos 
a partir de contos originais criados 
por: Filipa Silva, Bárbara Duarte, 
Sofia Lopes, Eduarda Lopes.

Ficha técnica: Filipa Silva, Bárbara 
Duarte, Sofia Lopes e Eduarda Lopes 
| interpretação; Bruno Laborinho | 
realização, guião, filmagem e pós-
-produção; Grupo de Teatro Planalto 
| cenografia, figurinos e assistência 
técnica. 

DIA 25 DE DEZEMBRO 2020 
(QUI)

21h30 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

MÚSICA | Concerto de Natal
pelo Coro Académico 
da Universidade do Minho

O Coro Académico da 
Universidade do Minho foi fundado 
em 1989 e, ao longo do seu per-
curso, tem construído uma identi-
dade própria no panorama cultural 
português, aliando a alegria da sua 
juventude aos encantos da música 
coral de todas as épocas, espe-
cialmente da música portuguesa. 
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 sessenta 
elementos. O CAUM conta com a 
regência do maestro Sílvio Cortez 
desde janeiro de 2018.

22 23

programação onlineprogramação online

exposições

Programa: Alegrem-se os Céus e 
a Terra; A Child is Born; Hark! The 
herald angels sing; Carol of the Bells; 
Eu Hei-De M'ir Ao Presépio; Alleluia! 
Jesus Christ is Born!; Adeste Fideles 
e Pastores que Andais na Serra.

DIA 26 DE DEZEMBRO 2020 
(SÁB)

21h30 | Transmissão online       
Facebook Município de Braga 

POESIA | Natal com Poesia 
pelo Grupo de Poesia 
da Universidade do Minho

O Grupo de Poesia da 
Universidade do Minho nasceu 
em 1984, aliando a tradicional 
guitarra portuguesa na sua ver-
tente coimbrã aos prodigiosos 
versos da literatura portuguesa. 
Atualmente o grupo continua a 
dar voz à poesia daqueles que es-
creveram e escrevem na língua de 
Camões, acompanhando-a de um 
ambiente sonoro com influência 
de diversos estilos musicais cons-
truídos por variados instrumentos, 
entre os quais se destaca a local 
braguesa.

Ficha técnica: Tiago Taxa e Catarina 
Pinheiro | Diseurs; João Sequeira, 
André Pepe, João Soares, Vitor Costa 
e Tiago Taxa | Instrumentistas.
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DIA 05 DE DEZEMBRO 2020 A 
24 DE JANEIRO 2021

Casa dos Crivos seg-sex: 10h00 
-13h00/15h00 -18h00 | sáb-dom:  
10h00 -12h30

EXPOSIÇÃO | ACTUM
 

No âmbito do “ACTUM — 
Convocatória Aberta de Projetos 
Artísticos 2020”, programa de apoio 
à criação e fruição artísticas ‘Medida 
2 – Artes Plásticas e Visuais’, promo-
vido pelo Município de Braga, foram 
selecionados 23 projetos, que assu-
mem presentemente a forma de uma 
exposição coletiva, com a curadoria 
de Helena Mendes Pereira. Nesta 
mostra são apresentadas propostas 
que se evidenciam pela criatividade 
e originalidade, com abordagens e 
perspetivas ecléticas que procura-
ram debruçar-se sobre o contexto 
de mudança e de adaptação em que 
atualmente vivemos. As obras esta-
rão também disponíveis na platafor-
ma de arte online da Zet Gallery. 

DIA 06 DE DEZEMBRO 2020 
(DOM)

EXPOSIÇÃO | O Brinquedo 
e a Neve em Braga

Exposição de fotografia online       
Facebook Município de Braga

O Museu da Imagem promove esta 
mostra que configura um conjunto 
de fotografias que testemunham 
o Brinquedo de outrora e raras 
imagens de Braga transfigurada 
pela neve. Neste período festi-
vo as famílias reúnem-se, reen-
contram-se e manifestam afeto, 
trocando presentes. É, portanto, 
um contexto interessante para se 
mostrar o Brinquedo que durante 
a primeira metade do século XX 
foi ofertado aos meninos e me-
ninas retratados nas películas do 
Arquivo Photographia Alliança. Os 
visitantes da página de facebook do 
Município de Braga poderão parti-
lhar fotografias da sua autoria nesta 
publicação sobre a neve em Braga.
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