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Cada vez mais, a Cultura é entendida 
como um pilar crucial do desenvolvimen-
to de qualquer território, arrastando con-
sigo benefícios para uma série de outras 
áreas conexas. Cidadãos mais cultos são, 
necessariamente, cidadãos mais qualifi-
cados, mais exigentes, mais ambiciosos, 
mais felizes. Mais Cultura requer e origina 
melhor Educação. Mais Cultura gera mais 
talento, estimula a criatividade, sustenta 
a capacidade inovadora de que resulta 
uma Economia mais diversa e dinâmica, 
com mais valor-acrescentado. A Cultura 
é, incontornavelmente, um dos principais 
polos de dinamização turística de um 
território e de amplificação da sua visibili-
dade e prestígio. Uma fonte de reforço da 
identidade coletiva de um povo. Um cofre 
que preserva recursos e tradições coleti-
vas. A Cultura pode e deve ser um instru-
mento de promoção de maior inclusão e 
de uma verdadeira coesão social. A Cul-
tura pode e deve estimular o respeito pela 
diversidade, pela sustentabilidade, pela 
solidariedade intergeracional. Mais do 
que uma compilação de diferentes formas 
de expressão artística, a Cultura é tam-
bém o valor que se dá à contemplação do 
património que nos rodeia e a capacidade 
que temos de o fazer fundir-se com as ro-
tinas do nosso quotidiano.

A Cultura é um veículo de 
mudança. A Cultura é a mais universal das 
linguagens, o principal canal de comuni-
cação, o elo que nos une e aproxima. Por 
tudo isto e por muito mais, Braga respira 
Cultura. Braga sente a Cultura a correr 
nas suas veias, nas suas ruas, em cada um 
dos recantos que guardam os mais de dois 
mil anos da sua História. A Cultura está 
em todos e em cada um de nós. E é, segu-
ramente, um dos segredos que nos fazem 
mais felizes e que nos permitem fazer 
mais felizes os outros. Os que nos visitam. 
Os que nos escolhem para fazer futuro. 
Os que fazem de Braga um território 
sempre a crescer, sempre rejuvenescido, 
sempre em transformação.

Uma candidatura a Capital 
Europeia da Cultura, bem o sabemos, é 
um projeto único. Intemporal e irrepetível. 
Talvez por isso, nunca quisemos fazer da 
nossa candidatura um ato de vaidade, de 
consagração pelo que somos e pelo cami-
nho já percorrido. Braga‘27 não é apenas 
um momento de exaltação coletiva que 
construímos juntos, como sempre fazemos 
no que é verdadeiramente importante para 
nós. Há poucas cidades e poucos territórios 
que tenham conseguido congregar uma 
visão conjunta de futuro, com um alinha-
mento estratégico entre as instituições e 
com um envolvimento tão forte por parte 
dos cidadãos. Mais do que um processo, 
é uma forma de estar. Que aprendemos 
a valorizar, conscientes que o diálogo 
nos fortalece e a união nos diferencia. 
Há poucas cidades que façam tanto sentido 
enquanto âncoras de um projeto de natu-
reza regional, euro-regional até, que não 
tutela, mas antes catalisa a participação de 
todo o território envolvente. Braga é, como 
sempre foi, maior que as suas fronteiras. 
Maior que as fronteiras da região ou do 
seu próprio País. E, a cada dia que passa, 
uma cidade cada vez mais do mundo, com 
o qual aprende, interage e partilha sonhos 
e projetos. Olhamos para a Cultura de 
forma estratégica. A prazo. Tanto quanto 

os nossos olhos alcançam, mas menos do 
que aquilo que verdadeiramente ambicio-
namos. Porque haverá sempre algo mais 
a conquistar. Por Braga e por cada um dos 
Bracarenses. A Estratégia Cultural Braga 
2030 foi um exercício profundamente 
enriquecedor. Um ato de envolvimento 
de agentes culturais, de auscultação da 
generalidade da população, de desafio 
às autarquias locais, de interpelação aos 
protagonistas de diversos contextos, 
cidadãos Bracarenses e não Bracarenses. 
Ainda não, pelo menos, que o mais certo 
é juntarem-se aos muitos que cá se fixam 
todos os anos.

Um exercício de humildade, 
de reconhecimento do que fazemos bem, 
do que podemos fazer melhor e do cami-
nho que queremos percorrer no futuro. 
Também em 2027. Enquanto momento, 
2027 será um ponto de encontro de gente 
feliz. De uma cidade autêntica, com alma, 
que vive intensamente cada encontro com 
a Cultura. Com todas as culturas. Mas ‘27 
é, para Braga e para todos os Bracarenses, 
muito mais do que 2027. Ali, aqui, segui-
mos juntos. A fazer Cultura. A consumir 
Cultura. A viver Cultura. A transformar 
pela Cultura. A fazer de Braga uma cidade 
cada vez mais feliz. Onde tudo pode acon-
tecer. E vai acontecer! Tal como quando 
desejamos saúde aos amigos, o meu maior 
desejo para 2027 é que todos nos possamos 
encontrar em Braga. Porque vai valer a 
pena. Porque vai ser único. Porque Braga 
vai transbordar de Cultura. E porque vai 
dar vontade de ficar. Para ser mais feliz. 
E para aguardar, com otimismo e expecta-
tiva, cada novo amanhã.

Dá-me Cultura, 
faz-me feliz!

Ricardo Rio 
Presidente da Câmara Municipal de Braga

34 393 alunos

21 111 estudantes 
universitários

992 professores 
universitários

21 919 empresas



Um jornal que te leva pela mão 
até ao dossier de candidatura

Hoje, juntos, mudamos. Ao longo dos 2000 
anos de história da nossa cidade, não é a 
primeira vez que o fazemos – e certamente 
não será a última. No entanto, agora Braga 
muda porque as pessoas assim o desejam. 
Acreditamos que as pessoas sabem o que 
querem, quando há tempo para contemplar
e oportunidade para agir.

O desafio da Capital Europeia da 
Cultura é a nossa oportunidade, enquanto 
bracarenses, de escrever um novo capítulo 
na longa história que une a nossa cidade 
à Europa. Um novo momento em que a 
cultura e o bem-estar – físico, emocional 
e espiritual – se tornam elementos-chave 
de uma estratégia de desenvolvimento 
em que as questões locais são abordadas 
de acordo com uma lógica global. 
Acreditamos que a recente pandemia de 
Covid-19 nos mostrou claramente que 
o momento que vivemos hoje é decisivo: 
é hora de mudar. As cidades de pequena 
e média dimensão são a espinha dorsal 
da Europa. Sendo uma cidade de média 
dimensão, com 193.333 habitantes, Braga 
enfrenta desafios semelhantes aos de 
outras cidades europeias onde a avidez 
pela rápida urbanização com base no 
crescimento económico deu origem a uma 
relação desequilibrada com a natureza, 
comprometendo a qualidade de vida dos 
cidadãos. Efetivamente, quando assumi-
mos o desafio desta candidatura e questio-
námos os cidadãos de Braga sobre as suas 
necessidades mais prementes, as questões 
que mais frequentemente se levantaram 
foram a falta de infraestruturas de apoio 
ao seu bem-estar (mobilidade, espaços 
verdes, espaços públicos), a perda de 
dinâmicas comunitárias e cívicas e a falta 
de uma visão e vontade coletivas. Estas 
questões tornam-se ainda mais urgentes 
num cenário em que, ao contrário de 
outras cidades portuguesas, mas como 
tantas outras na Europa, a nossa popula-
ção está a aumentar. Consequentemente, 
Braga está a enfrentar uma acelerada 

transformação multicultural, em grande 
parte estimulada pelo número significativo 
de cidadãos brasileiros que chegam 
à cidade a cada ano, e pelo número 
crescente de novos residentes e estu-
dantes de outras nacionalidades, o que 
constitui o mais recente desafio que Braga 
enfrenta, juntamente com muitas outras 
cidades europeias: a crescente escassez 
habitacional. Embora esse problema afete 
cidadãos de todos os estratos sociais, 
não podemos ignorar o impacto que esta 
situação tem nos nossos jovens. Em 1989 
Braga foi considerada a cidade mais 
jovem da Europa, e, embora um quarto da 
nossa população tenha menos de 25 anos 
de idade, temos vindo a observar uma 
mudança gradual nas nossas tendências 
demográficas. É evidente que enfrentamos 
uma potencial fuga de cérebros, muito 
especialmente no setor cultural e criativo. 
Além disso, estudos recentes revelaram 
que esse grupo etário tem sido fortemente 
afetado pela crise pandémica, que levou 
a um aumento significativo das questões 
de saúde mental.

“És de Braga? Deixaste a porta 
aberta...” Esta expressão popular evoca 
um momento da História em que Braga 
foi pioneira em deixar as portas das suas 
muralhas abertas, sem temer que poten-
ciais invasores tomassem o burgo de 
assalto. Nessa altura, viviam-se tempos 
de paz, e os estrangeiros já não eram vis-
tos como inimigos, mas antes recebidos 
com curiosidade. A nossa hospitalidade 
é conhecida de todos, mas os nossos 
corações, mentes e espíritos precisam de 
mais abertura. A forte presença da Igreja 
Católica ao longo dos séculos dotou a 
cidade de um excecional património 
cultural, mas impregnou-a também 
de uma identidade conservadora, 
reforçada pelos 50 anos de uma ditadura 
igualmente conservadora, no século XX. 
Só em meados dos anos 1970 é que Braga 

pôde finalmente expressar-se plenamente 
e em todas as suas liberdades. Como 
estas coisas levam o seu tempo, quando 
comparada com outros territórios portu-
gueses, ainda podemos dizer que somos 
uma cidade conservadora. “Basta!”, 
dizem os cidadãos. Somos pluralistas, 
somos multiculturais, falamos diferentes 
idiomas – e temos orgulho nisso. A reli-
gião ainda faz parte da nossa identidade, 
mas agora assenta em diferentes crenças 
e fés. O conservadorismo ainda faz parte 
de nós, mas também começamos a ouvir 
vozes diversas. As dores de crescimento 
da cidade ainda são penosas, mas 
estamos determinados a avançar rumo 
a um futuro mais sustentável, mais verde 
e mais empático.

Ainda assim, a nossa história 
e património continuam a deslumbrar-nos. 
É muito tentador encontrar conforto nas 
nossas preciosidades e refugiarmo-nos nas 
glórias do passado, ignorando a evolução 
que acontece à nossa volta e para além 
de nós. Precisamos de novos horizontes 
e inspiração vinda do exterior, criando laços 
com outros territórios e abrindo novos espa-
ços de encontro, locais e globais. Mais uma 
vez, a recente pandemia revelou a impor-
tância de estarmos ligados digitalmente, 
mas também nos recordou a nossa necessi-
dade do toque humano e da natureza.

Agora, é urgente manter a porta 
aberta. É por isso que somos candidatos 
a Capital Europeia da Cultura. Porque 
a cultura é o que impede que todas as 
portas se fechem, sejam físicas, emocio-
nais ou espirituais. Braga prepara-se para 
uma mudança profunda, uma transfor-
mação que vem de dentro, mas que exige 
uma reflexão europeia contemporânea. 
Uma nova mentalidade para a velha 
cidade e o velho continente, uma contem-
plação contemporânea que enfrenta os 
nossos desafios comuns. Hoje, só juntos 
podemos mudar. Por isso, entra, Europa. 
As portas estão abertas.

Esta é a última edição do nosso jornal 
e nele apresentamos o culminar de 
uma etapa fundamental da candidatura 
de Braga a Capital Europeia da 
Cultura: o dossier de candidatura, 
onde apresentamos a proposta 
conceptual e artística da cidade 
para o ano de 2027.

238 escolas

193 333 
habitantes

25,6% da população 
com menos de 25 anos

17,1% da população 
com mais de 65 anos

82 igrejas 

8 museus

11 espaços expositivos 
temporários 

176 festividades 
tradicionais e romarias

60 monumentos

34 393 alunos

3 instituições 
de ensino superior

Neste jornal encontras algumas 
linhas orientadoras desse documento. 
Para a leitura completa, convidamos-te 
a descarregar o dossier em www.braga27.pt. 

https://braga27.pt/apresentacao/#bidbook


Quem está 
connosco nesta 
candidatura?

Para além de todos os cidadãos anónimos 
que têm vindo a envolver-se neste 
processo, a Braga‘27 conta com dois 
Conselhos representativos de diversas 
organizações e entidades, que colaboram 
em estreita cooperação com a candidatura 
de Braga a Capital Europeia da Cultura. 
O Conselho Estratégico reúne 
regularmente para trazer ao processo 
novas perspetivas de diferentes áreas 
do conhecimento. O grupo tem como 
competências elaborar recomendações 
sobre a candidatura e acompanhar 
a implementação, avaliação 
e monitorização da Estratégia Braga 
Cultura 2030. Este conselho é constituído 
por especialistas e figuras incontornáveis 
na cultura portuguesa: Isabel Pires de 
Lima, Maria João Bustorff, Luís Braga 
da Cruz, Laura Castro, António Ponte 
e Maria Manuela Martins.

Para além do Conselho 
Estratégico, foi criado o Conselho 
Consultivo Local, constituído por um 
conjunto de 16 entidades bracarenses 
e que tem como missão o acompanha-
mento e a participação no processo 
de candidatura de Braga. Dele fazem 
parte o Museu dos Biscainhos, o Museu 
de Arqueologia D. Diogo de Sousa, 
a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 
a Associação Empresarial de Braga, 
a dst Group, a Universidade Católica 
Portuguesa, o IPCA Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, o Espaço Vita, 
a Confraria do Bom Jesus do Monte, 
o Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, a Companhia de Teatro de 
Braga, a Associação Cultural Encontros 
da Imagem, a Associação de Festas de 
São João de Braga, a ASPA Associação 
para a Defesa, Estudo e Divulgação do 
Património Cultural, a Misericórdia 
de Braga, o Conselho Municipal da 
Juventude e o INL Laboratório Ibérico 
Internacional de Nanotecnologia. 

Isabel Pires 
de Lima 
Professora 
Catedrática 
da Faculdade 
de Letras da 
Universidade 
do Porto, 
especializada 
em Literatura 
Portuguesa, 
é Vice-
Presidente 
da Fundação 
de Serralves. 
Foi Ministra 
da Cultura 
do Governo 
Português, 
entre 2005 
e 2008. 
 
Maria João 
Bustorff 
Especialista 
em Restauro, 
é Presidente 
do Conselho 
de Curadores 
da Fundação 
Ricardo do 
Espírito Santo 
Silva. Foi 
Ministra da 
Cultura do 
XVI Governo 
Constitucional 
de Portugal, 
entre 2004 
e 2005. 
 
Luís Braga 
da Cruz 
Foi Presidente 
do Conselho 
de Fundadores 
da Fundação 
de Serralves, 
Porto, de 
2016 a 2018. 
Foi Ministro 
da Economia 
do Governo 
Português, 
entre 2001 
e 2002, e 
Presidente da 
Comissão de 
Coordenação 
da Região do 
Norte.

Laura Castro 
Diretora 
Regional de 
Cultura do 
Norte. Entre 
2013 e 2017 
dirigiu a Escola 
das Artes da 
Universidade 
Católica do 
Porto, onde é 
investigadora 
do Centro de 
Investigação 
em Ciência 
e Tecnologia 
das Artes. 
 
António Ponte 
Diretor 
do Museu 
Nacional 
Soares 
dos Reis. 
Foi Diretor 
Regional de 
Cultura do 
Norte. Foi 
Diretor do 
Paço dos 
Duques de 
Bragança, em 
Guimarães, e 
Coordenador 
do Museu de 
Vila do Conde. 
 
Maria 
Manuela 
Martins 
Vice-reitora da 
Universidade 
do Minho 
para a Cultura 
e Sociedade. 
É arqueóloga 
e Professora 
Catedrática 
do Instituto 
de Ciências 
Sociais da 
mesma 
instituição.

Falámos com o Professor Ricardo 
Filipe Dias Antunes, adjunto 
da direção do Conservatório Calouste 
Gulbenkian de Braga, e membro 
do Conselho Consultivo Local.

Como descreverias a tua experiên-
cia enquanto membro do Conselho 
Consultivo Local de Braga a Capital 
Europeia da Cultura e a importância 
do estabelecimento deste Conselho 
para o desenvolvimento do dossier 
de candidatura?
O Conselho Consultivo Local de 

Braga une, num só espaço, forças vivas da 
cidade que vão desde a área da cultura, 
passando pela educação, ciência, tecno-
logia, política, religião, até à empresarial. 
Todas estas forças são dinamizadoras do 
capital cultural e são atores que revelam 
a maior importância para esta candida-
tura, conhecendo e estabelecendo, cada 
um, uma visão da realidade bracarense 
nas áreas impactantes para este processo. 

Uma candidatura a Capital 
Europeia da Cultura (CEC), seja de uma 
cidade ou de um núcleo de cidades, que 
não vá beber a sua essência aos seus 
ativos culturais e do desenvolvimento 
regional, torna-se vazia e sem marca. 
Marca essa muito importante e relevante 
para o sucesso de um caminho tão exi-
gente conducente a uma CEC em 2027. 

Pessoalmente, fazer parte deste 
Conselho é uma experiência enriquece-
dora pelo nível de diálogo promovido no 
acompanhamento da candidatura e que 
resulta de sentar à mesa pessoas de insti-
tuições tão diversas capazes de mobilizar 
a cidade num todo.

De que forma este processo de can-
didatura é importante para a cidade 
de Braga, considerando também 
o seu impacto a nível regional 
e nacional e o posicionamento 
da cidade no quadro Europeu?
Braga é uma cidade paradigmática. 

Um misto entre a sua ruralidade periférica 
e o seu dinamismo urbano fazem com que 
o capital cultural da cidade seja absoluta-
mente abrangente. Desde a cultura ligada 
às raízes minhotas e religiosas até às cultu-
ras fixadas por novos residentes e à inova-
ção, desde os festivais de música popular 
aos festivais de música erudita, eletrónica 
e jazz, desde o pagão ao religioso, 
a riqueza está à vista. No entanto, apesar 
de existir toda esta diversidade dentro de 
uma cidade que é de média dimensão, 
a envolvência e o acesso à fruição cultural 
precisam de ser alavancados. 

Neste sentido, esta candidatura pode 
fazer muito pela nossa cidade. Colocar as 
sinergias da cidade envolvidas e capacitadas 
para a mobilização de todo este capital quer 
do ponto de vista de promoção cultural, quer 
do ponto de vista da fruição, com a função 
muito importante de captação de novos 
públicos. Temos o exemplo disso mesmo 
na nossa cidade vizinha, Guimarães, onde 
hoje se nota que há uma estratégia e prática 
para a cultura que não seria possível sem 
a marca e a capacidade mobilizadora de 
uma CEC. Ainda assim, sendo a candidatura 
um processo concorrencial do qual resultará 
apenas uma cidade vencedora, há a hipótese 
de a implementação não se realizar, apesar 
de acreditar fortemente na sua realização 
em Braga. Caso não se verifique este anseio, 
a candidatura já por si é altamente mobili-
zadora colocando “todos a falar com todos” 
e enriquecendo a já conhecida Estratégia 
Cultural de Braga 2020-2030.

Apesar de este ser um processo de 
candidatura de apenas uma cidade, é com 
imenso agrado que vi uma efetiva preo-
cupação de ter como aliados da mesma os 
territórios do quadrilátero cultural, che-
gando mesmo a ser revestido de um caráter 
transnacional com a interação da região da 
Galiza, historicamente muito relacionada 
com Braga. Como qualquer evento de 
dimensão europeia realizado no nosso 
país, acredito que este não será diferente 
dos demais. São projetos de forte caráter 
mobilizador e que fazem com que a sua 
fruição não seja só para a cidade e os seus. 
É uma candidatura de Braga para a Europa 
e, por isso, a afirmação dos valores Europeus 
na cidade e a disseminação da sua força 
viva além fronteiras irá sempre acontecer, 
quer por via da mobilidade de artistas, quer 
através de quem nos visita.

No fundo, esta é a oportunidade por 
excelência para uma autorreflexão para a 
ação cultural e de afirmação da cidade de 
Braga que se quer criativa, inclusiva e com 
um tecido económico que integra o seu 
capital cultural.



Foi com muito gosto e espírito de missão que aceitei, em 
julho de 2020, o honroso convite do Presidente da Câmara 
Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, para integrar o 
Conselho Estratégico da Candidatura de Braga a Capital 
Europeia da Cultura em 2027. Desde então tenho vindo a 
dedicar-me a esta causa com grande entusiasmo, e desen-
volvido os meus melhores esforços para levarmos a bom 
porto tão nobre e empolgante iniciativa. Tem sido um pra-
zer fazer parte deste Conselho, partilhar com os restantes 
membros diferentes experiências, e também abordagens 
comuns, relativas aos inúmeros desafios que hoje se nos 
apresentam no domínio da Cultura. 

Desde a nossa primeira reunião, em novembro 
de 2020, ficou claro que partíamos de uma base muito 
sólida e bem sistematizada, em termos do conhecimento 
da Cidade, do extenso processo de mapeamento dos seus 
equipamentos culturais, das “linhas-de-força” resultan-
tes da intensiva auscultação pública e da participação 
comunitária ao longo de dois anos, do reconhecimento 
e assunção, por parte do Executivo Municipal, da indisso-
lúvel relação entre Cultura, Educação e Desenvolvimento 
Socioeconómico. Esta base muito sólida e bem siste-
matizada consubstancia-se no documento “Estratégia 
Cultural de Braga 2020-2030” e assume, com toda 
a clareza, o conceito de “Cultura” adotado pela Unesco 
desde 2001, como “O conjunto de traços distintivos 
espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que 
caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e que 
abrange, para além das artes e das letras, os modos de 
vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas de 
valores, as tradições e as crenças”. Este documento, que 
contém o “DNA Cultural de Braga”, passou a ser a nossa 
“bússola para o futuro”, e facilitou muito o trabalho dos 
membros do Conselho Estratégico.

A importância deste processo para a cidade de 
Braga no seu enquadramento local, regional, e europeu, 
ficou reforçada em 27.11.2020, na sessão pública do 
lançamento oficial da candidatura de Braga a Capital 
Europeia da Cultura 2027. Promovida e moderada pelo Dr. 
Ricardo Rio, disponibilizada online, esta sessão decorreu 
no Altice Forum Braga e teve como oradores convidados 
o Presidente do Governo Regional da Galiza (Santiago de 
Compostela foi Capital Europeia da Cultura no ano 2000), 
e o Presidente da Câmara Municipal do Porto (Capital 
Europeia da Cultura em 2001). Também participou como 
oradora convidada a Dra. Cristina Farinha (com larga 
experiência em Bruxelas, onde se dedicou a esta temática 
nos últimos anos, junto da Comissão, até há pouco tempo). 
O vídeo continua disponível no Facebook da candidatura.

Para além do quadro de valores partilhado e assu-
mido pelos estados-membros do espaço europeu no que 
refere a solidariedade e a inclusão social, a consciência 
coletiva, e a memória social, neste mobilizador encontro 
foram debatidos e atualizados princípios e conceitos 
a ter em conta por qualquer cidade que se candidate 
a Capital Europeia da Cultura. A saber: as dimensões 
particularmente relevantes do território, do compromisso 
de todos os cidadãos com o processo, a importância da 
sustentabilidade, as questões ambientais, a reabilitação 
urbana, a política cultural a longo prazo e os seus efeitos 
estruturantes a nível económico e social, a era digital, 
a capacitação e desenvolvimento de competências profis-
sionais, o desenvolvimento de massa crítica e a captação 
de novos públicos, a elevação da autoestima individual 
e coletiva, o cidadão como ator da modificação da cidade, 
a candidatura como um “processo” e não apenas como 
um conjunto de atividades a desenvolver no espaço 
de um ano…

O exemplar relacionamento histórico e cultural, 
milenar e transfronteiriço, que caracteriza a “Euro 
região” Braga/Minho – Galiza foi bastante enfatizado 
neste encontro, bem como a relevância da proximidade 
(para o Presidente do Governo Regional da Galiza, entre 
outros fatores de peso, Braga é muito importante por ter 
sido a capital da Galécia, os galegos pertencem ao mundo 
da lusofonia, e a manutenção dos Caminhos de Santiago 
é cada vez mais relevante. A dimensão da espiritualidade 
não pode ser esquecida – prevê-se a afluência de 10 a 11 
milhões de visitantes a Santiago em 2027, muitos dos quais 
percorrerão a rota portuguesa com passagem obrigatória 
por Braga, a Cidade “de-Porta-Aberta”).

Sempre presentes estão, também, outros – múl-
tiplos – companheiros europeus, com os quais se têm 
estado a desenvolver parcerias, como consta da proposta 
final da Candidatura já apresentada em Bruxelas. 

Bem como o número expressivo de Instituições, Empresas, 
Associações e Grupos de Cidadãos portugueses que 
aderiram a esta causa.

Uma aposta clara na internacionalização e na 
reinvenção de laços interatlânticos muito antigos entre 
dois países que partilham a Língua, a Cultura, e um 
passado comum tão marcante, está bem expressa no 
Memorando de Entendimento assinado em julho de 2021, 
pelo Prefeito de Ouro Preto (Minas Gerais – Brasil), Ângelo 
Oswaldo de Araújo Santos, e pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Braga (Portugal), Ricardo Rio, “com vista 
ao estabelecimento de parcerias no âmbito do programa 
cultural proposto para a candidatura de Braga a Capital 
Europeia da Cultura 2027.”

São inegáveis as ligações entre Braga (região 
do Minho) e Ouro Preto (estado de Minas Gerais), e as 
influências mútuas estão bem expressas no património 
histórico e artístico edificado, como são exemplo 
o Santuário do Bom Jesus de Braga e o Santuário do Bom 
Jesus de Matosinhos (Congonhas do Campo – Minas 
Gerais). Também muito relevante foi o papel de arquitetos 
e artífices bracarenses, profissionais das mais diversas 
artes e ofícios, que marcaram aquele estado brasileiro para 
a História, com os seus conhecimentos, a sua sensibilidade 
artística, a sua “arte de saber fazer”. Hoje, além de que-
rermos render homenagem aos que levaram a nossa arte 
barroca para o Brasil, e àqueles que a interpretaram e con-
tinuaram em Ouro Preto propomo-nos, lado-a-lado, no 
quadro desta candidatura de Braga a Capital Europeia da 
Cultura, valorizar a criação artística e o “saber de ofício”, 
através de exposições temporárias, ciclos de conferências, 
e workshops, com recurso a materiais digitais e multimé-
dia. Especial atenção merecerão, também, a apresentação 
e debate de novas soluções para a vida em sociedade 
pós-pandemia, o enfoque no empreendedorismo dos 
jovens, na solidariedade e inclusão social, a proteção 
do ambiente e o turismo de qualidade.

Além das bases referidas acima, tivemos contacto, 
desde a primeira reunião, com a excelente equipa executiva 
de Braga‘27, a quem competiu a conceção do Conceito da 
Candidatura e do Programa Cultural, analisados e deba-
tidos nos nossos vários encontros, e fundamentos do bid 
book da Candidatura, submetido no 4.º trimestre de 2021. 

Trata-se, sem dúvida, de um documento muitís-
simo bem preparado, a partir de um conceito inédito e 
inovador, integrando um vasto conjunto de propostas 
sólidas, convergentes, inspiradoras, e coerentes com as 
atuais preocupações e orientações europeias no domínio 
da Cultura. Braga continua no bom caminho!

Maria João Bustorff
Membro do Conselho Estratégico

Dezembro de 2021

Braga continua 
no bom caminho!

Quais são as tuas expectativas para 
esta candidatura, a título pessoal, 
e relativamente ao Conservatório 
de Música Calouste Gulbenkian?
Pessoalmente, enquanto violinista 

na Sinfonietta de Braga e professor de vio-
lino no Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga, sinto, como não 
podia deixar de ser, um enorme orgulho 
nesta candidatura. Atualmente, Braga tem 
imensos jovens músicos que se formaram 
e escolheram Braga para viver. Vão, através 
desses jovens, aparecendo projetos que 
merecem a melhor atenção e carinho por 
parte da cidade. E é chegada a hora de os 
valorizar, criando as condições necessárias 
ao seu desenvolvimento. A CEC é mais 
uma oportunidade para alavancar todos 
estes anseios e vontades.

O Conservatório abraça esta 
candidatura com muito orgulho. Como 
escola artística do ensino especializado da 
música, tem também a missão de formar 
a comunidade envolvente e oferecer um 
programa cultural dentro e fora de portas. 
Recentemente tem apostado em formação 
transnacional através de projetos Erasmus+ 
e outros intercâmbios. É inegável que esta 
candidatura é facilitadora do propósito 
de atravessar fronteiras, criando acesso 
a pessoas de renome na área da música 
que visitem a nossa cidade. A chamada 
de alunos e professores à participação em 
inúmeras das atividades é, também, um 
fator importante porque se criam mais 
oportunidades para mostrar aquilo que 
de melhor se faz nos planos formativos 
do Conservatório.

Espera-se, igualmente, que os atuais 
alunos do Conservatório consigam perspe-
tivar e aspirar a um futuro na área artística, 
tendo em mente todo o impacto causado 
pela Braga‘27 CEC.

“Esta é a 
oportunidade por 
excelência para uma 
autorreflexão para 
a ação cultural e de 
afirmação da cidade 
de Braga.”
Ricardo Filipe Dias Antunes
Membro do Conselho Consultivo Local



Tempo de
Contemplação

O que é que 
queremos dizer 
com o conceito 
“Tempo de 
Contemplação”?

Tempo: as nossas vidas europeias estão 
cheias de termos como comboio de alta 
velocidade, fast food, caixa expresso, treino 
rápido, pausa curta, grab and go... Todos 
eles demonstram que o tempo é algo que 
consideramos valioso, o que nos leva a per-
guntar: será que estamos a ter tempo para 
parar, dar um passo atrás e respirar fundo?

No nosso conceito, a palavra 
“tempo” também significa urgência. 
Enquanto terceira cidade do país, tínhamos 
tanta vontade de ser uma “grande cidade” 
que nos esquecemos das alegrias e dos 
prazeres de termos uma menor dimensão. 
Chegou o tempo de reclamarmos o direito 
de ir a pé para o trabalho, de parar para 
dizer olá, de deixar a porta destrancada, 
de ir até ao café. Queremos o nosso modo 
de vida europeu de volta.

Contemplação: acreditamos que a 
contemplação é um processo espiritual que 
envolve tanto a razão como as emoções. 
A contemplação requer tempo, e, no nosso 
entender, também envolve mais do que 
uma pessoa. O nosso objetivo é promover 
uma reflexão a nível coletivo sobre os 
desafios da cidade e da Europa.

Ação: quando dedicamos tempo a parar 
e a contemplar o que nos rodeia, tornamo-
nos conscientes, conectamo-nos. Agimos 
de acordo com o nosso eu interior, com 
respeito pela comunidade, pela natureza, 
juntamente com os valores europeus. Esta 
é a aspiração do nosso programa cultural – 
desencadear um processo transformador 
para que os cidadãos participem na vida 
cultural da cidade, não apenas como 
espectadores mas como atores principais. 
Sentimos que em Braga, como em toda 
a Europa, estamos tão ocupados a lutar 
contra o tempo, e com as nossas mentes 
focadas nas redes digitais (sociais?), que 
estamos demasiado cansados para agir 
local e coletivamente em prol da nossa 
comunidade. Precisamos de romper com 
esta alienação e passividade, a fim de 
enfrentar os desafios que nos esperam para 
nosso próprio benefício e alegria.



A visão artística da Braga‘27 explora uma 
viagem coletiva por entre a arte e a cul-
tura. Cidadãos e artistas caminham 
lado a lado em processos criativos que 
procuram um futuro mais feliz e mais 
saudável, abordando questões contem-
porâneas através da experimentação 
e práticas artísticas colaborativas com 
impactos diretos na paisagem urbana e 
humana da cidade. No entanto, alcançar 
a Contemplação implica também a mu-
dança de hábitos, rotinas e pré-conceitos. 
Para mudar, precisamos de orientação, 
de algo em que acreditar, de algo que nos 
inspire. Desde a antiguidade que as pe-
dras, os totens, as pirâmides ou as igrejas 
são vistos como lugares comunitários de 
conexão e contemplação, e mesmo que 
Braga esteja repleta de lugares de culto, 
sentimos que precisamos de mais para 
a Contemplação – precisamos de Tem-
plos Contemporâneos.

O programa cultural da Braga‘27 
é, assim, fundado numa estratégia sus-
tentada por quatro pilares. São templos 
imateriais que agregam os projetos do 
nosso programa, servindo também 
como uma escada imaginária para 
a Contemplação: empatia, deambulação, 
despertar e criação. Cada um deles 
reflete os desafios que Braga enfrenta e as 
ambições dos seus cidadãos para o futuro 
da cidade, enquadrados coletivamente 
durante o nosso processo de candidatura. 
Com a arte e a cultura no centro desta 
transformação, queremos procurar juntos 
uma Europa mais contemplativa, mas 
também mais ativa.

O templo da empatia é a porta 
aberta da nossa cidade. Um templo de 
boas-vindas, o nosso primeiro passo para 
o diálogo e a inclusão, onde ninguém fica 
de fora. Os projetos no âmbito deste pilar 
desenvolvem práticas de colaboração 
que apelam a dinâmicas de proximidade 

e de integração. Os artistas tornam-se 
mediadores do envolvimento comu-
nitário e a empatia define o tom para 
enfrentar desafios como a falta de massa 
crítica, o envelhecimento ativo, o diálogo 
intercultural, a integração de minorias 
e a inclusão de cidadãos com doenças 
e incapacidades mentais.

O templo de deambulação é onde 
reconectamos os nossos corpos e as nossas 
mentes com a natureza, e, por sua vez, 
a natureza com a cidade. Como flâneurs, 
vagueamos tanto pelas paisagens urbanas 
como naturais, encontrando novos cami-
nhos para as interligar. Durante esse pro-
cesso, acordamos para a importância que 
os nossos corpos assumem para o nosso 
bem-estar físico e mental. À medida que 
redescobrimos caminhos antigos, a cidade 
que pensamos conhecer tão bem abre-se 
para revelar surpreendentes esconderijos 
de contemplação.

O templo do despertar é a 
ágora. Um lugar imaginário de pausa, 
reflexão e debate. Juntamente com 
artistas, investigadores e pensadores, 
os cidadãos apreenderão a importância 
do pensamento crítico, ultrapassando 
obstáculos como a alfabetização 
digital ou a ideia de que a sua voz não é 
ouvida ou não é relevante. Um templo 
particularmente atento aos jovens e à 
comunidade escolar, mas que tem um 
lugar para todos à sua mesa redonda.

Um templo da criação é o 
que queremos que Braga seja em 2027 
e depois. Uma plataforma para artistas 
que estimula as suas atividades profissio-
nais e acolhe criadores e agentes culturais 
da Europa e do mundo. Um templo para 
os cidadãos expressarem a sua criati-
vidade e integrarem a arte e a cultura 
na sua vida quotidiana. E também uma 
cidade que contribui para uma economia 
criativa europeia mais forte.

Por fim, uma estratégia de 
pensamento/ação faz também parte 
do nosso programa cultural. Cada projeto 
assenta num delicado equilíbrio entre 
a contemplação – pensamento crítico, 
questionamento, debate, aprendizagem, 
compreensão, e ação – a expressão, a fala, 
o canto, a dança, a brincadeira, o movi-
mento, o intervir, o estender da mão, 
o fazer. Ambas as linhas resultam de uma 
profunda reflexão sobre Braga a partir de 
uma perspetiva europeia, e sobre como 
a cultura pode ser uma força motriz para 
a regeneração da cidade e a mobilização 
dos seus cidadãos e comunidades.

Os desafios que a cidade enfrenta 
são os mesmos com que toda a Europa 
se confronta nos nossos dias: conferir 
uma dimensão mais humana à forma 
como pensamos, à forma como nos 
movemos, à forma como interagimos, 
à forma como cuidamos de nós próprios, 
da nossa comunidade e do planeta; 
criar espaços, tanto mentais como 
físicos, para reintroduzir os outros nas 
nossas vidas, especialmente numa era 
pós-Covid; recuperar o nosso sentido 
de coletivismo e reafirmar os valores pri-
mários da União Europeia: pluralismo, 
não discriminação, tolerância, justiça, 
solidariedade e igualdade.

Com isso em mente, os nossos 
quatro Templos abrem-se a uma 
variedade de projetos, alguns que 
serão implementados já a partir de 
2023, e outros que terão lugar durante 
o Ano do Título. Os projetos a longo 
prazo, mais transformadores em 
termos de legado, são na sua maioria 
concebidos para incluir a comunidade, 
como cocriadores e como público. 
Os previstos para o ano de 2027 são 
concebidos para atrair um público mais 
vasto e celebrar o título com espetáculos 
e exposições cativantes. 

Descobre os projetos do programa cultural 
da Braga‘27 no dossier de candidatura, 
disponível em www.braga27.pt.

https://braga27.pt/apresentacao/#bidbook


Como definirias o projeto 
“Com[posição] do ar”? 
Definiria como uma possibilidade 

de escuta e de fala das potências invisí-
veis de ser e estar imigrante fora do seu 
“habitat natural”.

O que significou para ti e para 
os teus filhos fazer parte deste 
projeto? 
A tomada de consciência de que 

fazemos parte de algo grandioso, que 
nossa voz é escutada e de que somos 
parte da transformação e da formação 
da comunidade. 

 Quais são as memórias mais mar-
cantes que guardam da elabora-
ção deste projeto? 
Eu participei de todo processo de 

criação cênica e a partilha com o grupo 
estará em mim para sempre. Os meus filhos 
chegaram um pouco depois e conseguiram 
se sentir parte do projeto e esse integrar foi 
muito significativo para ambos. 

 Como descreverias o espetáculo 
final e o que sentiram em cima 
do palco do Theatro Circo? 
Eu simplesmente amei estar 

no palco e sentir potencializado todo 
discurso que elaboramos ao longo dos 
dias, foi um momento forte de integração 
com a plateia. Senti que todos vibraram 
em uma só proposta de não deixar calar, 
de conseguir se posicionar. No palco essa 
magia se concretiza. 

 Quão importantes consideras este 
tipo de projetos de comunidade, 
que podem abranger toda a famí-
lia, e porquê? 
A possibilidade de realização de 

obras com toda a família é também a 
possibilidade de (re)configurar os papéis 
sociais. Para além de sermos mãe e filhos 
em cena, éramos colegas de palco, inte-
grantes (individuais) e um único corpo.

O que achas que é necessário 
fazer para que Braga seja uma 
cidade cada vez mais inclusiva? 
O que falta em Braga é a integra-

ção profissional de todos. Existem falhas 
em possibilitar que o trabalho (ter seu 
emprego, descontos, direitos) consiga 
abranger os imigrantes de uma maneira 
efetiva. Para além de sentir cidadão 
com poder de compra, existe a função 
social de partilhar o bem comum para 
o progresso de uma cidade. Quando os 
“diferentes” estiverem trabalhando junto 
com os nativos, certamente a integração 
acontecerá de forma mais orgânica. 

 Quais são os teus desejos 
para 2027, caso Braga seja 
a Capital Europeia da Cultura? 
Desejo que aconteçam propostas 

artísticas mais intensificadas, ações que 
envolvam as famílias com a possibilidade 
de abertura para todas as subculturas 
existentes hoje na cidade, que a meu ver, 
torna Braga tão cultural. Que todas as 
estratégias englobem a cultura corporal 
de cada um e, principalmente, as culturas 
da infância.
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O espetáculo performativo 
“Com[posição] do ar”resultou 
de um programa de auscultação 
especialmente dirigido a indivíduos 
em risco de exclusão social, 
no sentido de o habilitar para 
o exercício de uma cidadania ativa, 
designadamente dando-lhes voz 
e um papel ativo no processo de debate 
e procura de soluções para a cidade 
e a candidatura de Braga a Capital 
Europeia da Cultura.

Para nos falar um pouco desta experiência, 
estivemos à conversa com Danielle 
Berbel, uma das participantes deste projeto 
de comunidade. Danielle Berbel nasceu em 
São Paulo (Brasil), mas descreve-se como 
uma paulistana com alma curitibana, por 
ter morado vários anos em Curitiba. Mora 
em Braga há cerca de sete anos. É licenciada 
com mestrado em ensino da Dança, Mestre 
em Animação Teatral, mulher, mãe, artista, 
Doutoranda em Estudos da Criança, 
bailarina e aventureira nas horas vagas. 
É apaixonada por criações, curiosidades 
e cinema esquisito. Adora viajar pelo 
mundo com os seus filhos e descobrir 
novas experiências. 

Com[posição] do ar: 
quando a auscultação 
se transforma 
num espetáculo



Luís Pinto, do Projeto Audire, falou 
connosco sobre a participação deste grupo 
de investigação na convocatória, que viu 
o seu projeto de criação de uma Rádio 
Comunitária ser selecionado. 

O que te motivou a responder 
à convocatória da Braga‘27?
Havia um desejo de montar uma 

Rádio Comunitária, um formato que nos 
dá muita liberdade para experimentar. 
Entendemos que convergia com a linha 
de ação lançada pela Braga‘27. A proposta 
foi feita em parceria com o Projeto 
Audire (www.audire.pt), que realiza 
investigação em Rádio e Meios Sonoros 
e desenvolve ações com a comunidade. 
Sinto muita afinidade com este grupo de 
pessoas e com o trabalho que desenvolve. 
Somos comunicadores, mas também 
aficionados, investigadores e fazedores 
da Rádio e do Som, existe esta vontade de 
operacionalizar os meios sonoros como 
ferramentas artísticas e exploratórias, 
mas também de ligar as pessoas.

Descreve o projeto com o qual te 
candidataste e que foi selecionado 
para integrar o programa artístico 
do dossier de candidatura. 
Trata-se da criação de uma Rádio 

Comunitária centrada numa área (bairro, 
freguesia) da cidade de Braga. Isto pres-
supõe trabalho de pesquisa, formação 
e preparação que culmina num evento 
dedicado à emissão de conteúdos pro-
duzidos pelos membros da comunidade. 
O trabalho desenvolve-se nas vertentes 
de cocriação comunitária e artística, de 
forma a refletir e agir coletivamente sobre 
as questões de cidadania, sociedade, 
coletividade, grupo, mais concretamente 
sobre fatores de identidade, património, 
convivência. Numa vertente mais prática, 
prevemos realizar formações nas áreas de 
som e produção radiofónica, preparando 
os participantes para a criação de con-
teúdos e emissão – entrevistas, debates, 
reportagens, música a peças sonoras 
(paisagens, narrativas, arte sonora, 
passeios sonoros, conteúdos experimen-
tais). Pretendemos repetir esta ação com 
regularidade – a cada ano, ou a pretexto 
de outros eventos culturais da cidade – 
tornando-se, eventualmente, num 
parceiro de comunicação da Braga‘27. 
Poderá tornar-se numa Rádio itinerante, 
podendo alargar o seu âmbito à cidade 
como um todo.

Conta um pouco da história de como 
chegaram a esta ideia de projeto.
Tentámos corresponder aos 

pressupostos da linha ação Vizinhança. 
A cidade de Braga congrega vários bairros, 
freguesias, zonas emblemáticas com 
bastante interesse a nível das vivências, 
da história, dos costumes, do património, 
que raramente são alvo de interesse para 

além do seu aspeto pitoresco ou turístico. 
A vida das cidades vem-se alterando 
muito rapidamente, com um crescimento 
desregulado, uma pressão imobiliária que 
criou bastantes desequilíbrios, mobilidade 
forçada, impermanências, incertezas. 
Isso reflete-se na forma como nos relacio-
namos com o outro e com os espaços que 
habitamos. Essa precariedade causa bas-
tante afastamento, as pessoas não veem 
motivo para preservar ou criar património. 
Estas e outras questões pedem reflexão 
e o envolvimento de todo o coletivo. 
Considerámos que, unindo as pessoas em 
torno de um desígnio comum – construir 
uma Rádio Comunitária – criaríamos 
um pretexto para identificar problemas 
e pensar em soluções.

Porque é que consideras que este 
projeto é importante para a cidade?
Ao operacionalizarmos este con-

ceito, temos como objetivo criar uma plata-
forma de comunicação plural, horizontal e 
participativa. Consideramos essencial que 
a produção cultural seja sustentada por uma 
massa crítica, que não deve estar sujeita a 
constrangimentos socioeconómicos ou de 
outra ordem. Pretendemos, ao trabalhar 
metodologias de coparticipação, promover 
a reflexão sobre habitar e pertencer a 
um lugar, revelar o património material 
e imaterial e desenvolver consciencialização 
e aptidões ligadas às artes e áreas criativas. 
O ato comunitário coloca-nos em contacto 
com o outro, com uma preocupação pelo 
que temos em comum. Ao criarmos algo 
que é nosso, que nos representa, inevi-
tavelmente refletimos, conhecemo-nos 
melhor, decidimos melhor, somos mais 
exigentes. Aqui a Rádio serve como veículo 
e como pivô para a criação que vai partir das 
pessoas. E desejamos que essa estrutura 
continue a existir de forma autónoma, já 
nas mãos da comunidade, depois de 2027.

Qual é a importância que achas que 
este projeto pode ter também ao 
nível regional, nacional e Europeu?
Ao nível comunicacional podere-

mos acrescentar valor ao panorama das 
Rádios Comunitárias a nível nacional e 
europeu, havendo sempre aprendizagens 
e trocas de experiências valiosas. Como 
exercício artístico, será interessante fixar 
um momento de cocriação com uma 
dimensão considerável, com base sonora, 
feita por estruturas amadoras. Havendo 
a possibilidade de intercâmbio ou de 
itinerância da nossa plataforma, isso será 
bastante positivo. Independentemente 
das especificidades regionais, a criação 
de Rádios Comunitárias, fóruns de 
cidadania, estruturas artísticas de 
cocriação e investigação / ação, temos 
a oportunidade de aprender sempre mais, 
enquanto podemos criar boas práticas 
e modelos que possam ser replicados 
noutros contextos, além da nossa cidade. 

O que significaria para ti Braga 
ser Capital Europeia da Cultura 
em 2027 e o teu projeto tornar-se 
uma realidade?
Este é um evento transformador 

a vários níveis. No caso da candidatura 
de Braga, nota-se uma aposta na com-
ponente comunitária e na participação. 
Idealmente, isso dará frutos – novos 
públicos, novos agentes, espaços de 
reflexão e discussão, novos horizontes, 
muita aprendizagem. Quanto a nós, seria 
um privilégio erguer uma Rádio e ver 
como ela pode funcionar para cumprir 
uma missão tão valiosa. Acreditamos 
que o nosso projeto pode contribuir para 
uma capacitação das pessoas. Ao mesmo 
tempo, criamos património. Se acontecer, 
vai ser muito desafiante para toda a gente. 
De qualquer forma, projetando, já imagi-
námos, queremos mais, e no final desta 
década queremos uma cidade diferente. 
Ficaríamos muito satisfeitos se contribuís-
semos para uma cidade melhor.

Esta convocatória contou com uma forte adesão da 
comunidade bracarense, com um total de 116 projetos 
submetidos, vindos de cidadãos, agentes culturais, 
instituições e artistas naturais, residentes ou com 
atividades no concelho de Braga. Destes, 40 projetos 
foram selecionados para integrar o dossier de candidatura 
e para serem implementados caso Braga receba o título. 

Convocatória: projetos 
para Braga‘27

Entre os dias 15 de abril e 13 de maio de 
2021 lançámos uma convocatória com o 
objetivo de receber propostas de projetos 
que pudessem ser selecionados e incorpo-
rados no programa cultural da candidatura 
de Braga a Capital Europeia da Cultura.

http://www.audire.pt


Santiago de Santiago de 
CompostelaCompostela

Clermont-FerrandClermont-Ferrand
RijekaRijeka

Nova GoricaNova Gorica

Bad IschlBad Ischl

EschEsch

WrocławWrocław

KaunasKaunas

DaugavpilsDaugavpilsLiepājaLiepāja

JūrmalaJūrmala

TartuTartu

OuluOulu

BodøBodø

ŽilinaŽilina

TrenčínTrenčín

NitraNitra

VeszprémVeszprém

TimișoaraTimișoara

Novi SadNovi Sad

PlovdivPlovdiv

MatMateraera

VallettaValletta

ChemnitzChemnitz

LeeuwardenLeeuwarden

ValmieraValmiera

Dimensão 
Europeia
A dimensão europeia é um dos aspetos 
essenciais deste processo de candidatura. 
Queremos incentivar a Contemplação 
dentro da Europa, seguindo juntos na 
descoberta e na criação de alternativas 
para os desafios da nossa época. 
Queremos, sobretudo, contribuir para 
aproximar o que a pandemia tem vindo 
a separar. Uma oportunidade para (re)unir 
a Europa através da Cultura, tendo como 
base valores europeus como a democracia, 
a igualdade e a solidariedade. 
Neste sentido, temos trabalhado em 
parcerias com artistas internacionais 
de diferentes nacionalidades, com 
outras Capitais Europeias da Cultura, 
e não só. O nosso programa é, portanto, 
o resultado de um esforço conjunto, 
além-fronteiras, e da partilha de visões 
que partem de diferentes lugares do 
mundo e que convergem nesta missão 
de contemplarmos e agirmos juntos no 
sentido de uma Europa mais empática, 
crítica, consciente de si própria 
e do mundo que a rodeia. Neste mapa 
identificamos cidades e países com 
os quais temos vindo a estabelecer 
parcerias em diferentes projetos do nosso 
programa cultural.

CEC 
Santiago de 
Compostela 2000
Wrocław 2016
Leeuwarden-Friesland 2018
Valletta 2018
Plovdiv 2019
Matera 2019 
Rijeka 2020
Esch 2022
Novi Sad 2022
Kaunas 2022
Veszprém-Balaton 2023
Timișoara 2023
Tartu 2024
Bad Ischl-Salzkammergut 2024
Bodø 2024
Chemnitz 2025
Nova Gorica- 
Gorizia 2025
Oulu 2026
Nitra 2026
Trenčín 2026
Žilina 2026
Daugavpils 2027
Jūrmala 2027
Liepāja 2027
Valmiera 2027
Clermont-Ferrand 2028

Outras cidades 
Enghien-les-bains FR
Puteaux FR
York UK
Karlsruhe DE
Viborg DK
Košice SK
Cluj-Napoca RO
Veliko Tarnovo BG
Ivano-Frankivsk UA
Austin US
Rio de Janeiro BR
Manaus BR
Ouro Preto BR
Santa Fe AR
Cuenca EC
Santiago de Cali CO
Guadalajara MX
São Nicolau CV
Bissorã GW
Gwangju KR
Sapporo JP
Changsha CN

Artistas 
Espanha
França
Reino Unido
Itália
Alemanha
Países Baixos
Suíça
Bélgica
Dinamarca
Polónia
Lituânia
Letónia
Estónia
Finlândia
Suécia
Eslováquia
Sérvia
Kosovo
Roménia
Bulgária
Ucrânia
Turquia
Azerbaijão
Geórgia
Chipre do Norte
Chipre
Rússia
Cazaquistão
Quirguistão
Uzbequistão
Afeganistão
Irão
Índia
Sri Lanka
Bangladesh
Egito
Etiópia
Angola
Tanzânia
EUA
Brasil
México
Guatemala

Festivais 
Madrid ES
Barcelona ES
Valência ES
Lyon FR
País de Gales UK
San Marino SM
Berlim DE
Dresden DE
Copenhaga DK
Viena AT
Prespes GR
Riga LV
Liepāja LV
Ljubljiana SI
BodØ NO
Kuopio FI
Chipre CY
Lagos NG
Cairo EG

Instituições 
culturais 
Paris FR
Bordéus FR
Bagneux FR
Londres UK
Galway IE
Florença IT
Bolonha IT
Ledro IT
Wolfsburgo DE
Hamburgo DE
Linz AT
Amesterdão NL
Leeuwarden NL
Utrecht NL
Basileia CH
Genebra CH
Lausanne CH
Wrocław PL
Zabrze PL
Lublin PL
Malovice CZ
Praga CZ
Řehlovice CZ
Bratislava SK
Budapeste HU
Karlovo BG
Novi Sad RS
Piraeus GR
Riga LV
Randers DK
Moscovo RU
Nova Iorque US
Filadélfia US
Montreal CA

Instituições 
de ensino 
Barcelona ES
Lille FR
Londres UK
Limerick IE
Luxemburgo LU
Bruxelas BE
Lunow-Stolzenhagen DE
Berlim DE
Utrecht NL
Leiden NL
Udenhout NL
Krems AT
Wrocław PL
Kiev UA
Iași RO
Liepāja LV
Daugavpils LV
Riga LV
Vilnius LT
Tomales US
Seattle US
Hong Kong CN
Bogotá CO

Rio de Janeiro BRRio de Janeiro BR
Manaus BRManaus BR
Ouro Preto BROuro Preto BR
Santa Fe ARSanta Fe AR
Guadalajara MXGuadalajara MX
Cuenca ECCuenca EC
Bogotá COBogotá CO
Santiago de Cali COSantiago de Cali CO
Nova Iorque USNova Iorque US
Filadélfia USFiladélfia US
Tomales USTomales US
Seattle USSeattle US
Austin USAustin US
Montreal CAMontreal CA

Lagos NGLagos NG
Cairo EGCairo EG
São Nicolau CVSão Nicolau CV
Luanda AOLuanda AO
Bissorã GWBissorã GW
TanzâniaTanzânia
EtiópiaEtiópia



PlovdivPlovdiv

Em 2017, quando Braga efetuou a sua 
candidatura a Cidade Criativa da Unesco 
no domínio das Media Arts, após dois 
anos de intenso trabalho e discussão 
entre o setor cultural e criativo local, em-
presas, centros de investigação, escolas 
artísticas e instituições de ensino supe-
rior, tornou-se claro que a cultura devia 
ser vista como um motor de desenvolvi-
mento da cidade.

A visão que motivou o Município 
a trabalhar com organizações e cidadãos 
no desenvolvimento de uma forte 
estratégia cultural para a década seguinte 
(2020-2030), também se reflete na evolu-
ção do orçamento da cidade para a cultura 
nos últimos anos. Como podemos ver na 
tabela abaixo, o investimento na cultura 
foi sendo reforçado de forma consistente 
e duplicou entre 2017 e 2021.

Investimento anual para a cultura

2017 3 612 903 €

2018 5 707 476 €

2019 6 631 372 €

2020 7 910 057 €

2021 8 271 749 €

A cidade tem estado empenhada 
em apoiar financeiramente o projeto da 
Capital Europeia da Cultura desde 2018, 
ano em que demos início às atividades 
preparatórias desta candidatura, aplicando 
fundos adicionais à fase de preparação. 
Além do habitual orçamento anual, na 
tabela anterior, o Município prevê investir 
mais 1,675 milhões de euros até 2022 que 
serão aplicados a: pesquisa e planeamento; 
atividades que derivam da implementação 
da estratégia cultural e do programa 
cultural proposto na candidatura; 

implementação de projetos-piloto; envol-
vimento de agentes culturais e partici-
pação de cidadãos; parcerias nacionais 
e internacionais; comunicação e despesas 
organizacionais e administrativas.

Orçamento anual para a fase de candidatura

2018 95 874 €

2019 193 828 €

2020 349 943 €

2021 515 285 €

2022 520 000 €

Total 1 674 930 €

Se Braga for Capital Europeia da 
Cultura 2027, a cidade irá disponibilizar 
fundos adicionais para financiar a imple-
mentação do projeto, sem comprometer 
o orçamento anual para a cultura. 
Assim, 5 milhões de euros adicionais estão 
já considerados no orçamento municipal 
para o período 2023-2027.

O orçamento global operacional 
é de 42,5 milhões de euros, que servirá 
para garantir a implementação do projeto 
da CEC de 2023 até 2029, distribuído 
conforme a tabela abaixo.

Fases de despesa operacional

Preparação 2023 − 2026 15 675 000 €

Ano do Título 2027  22 425 000 €

Legado 2028 − 2029  4 400 000 €

Os anos de 2028 e 2029 são aqui 
considerados de forma a garantir que os 
projetos estratégicos tenham continuidade 
após o Ano do Título, apoiando as suas 
principais atividades durante estes anos, 
e permitindo a consolidação deste traba-
lho e das parcerias estabelecidas.

Alguns números 
para 2027

Em 2028, a cidade pretende disponibili-
zar um orçamento para a cultura de 10,7 
milhões de euros, que representará 8% 
do orçamento anual total. Este aumento 
está em linha com o gradual reforço do 
investimento na cultura que está em curso 
nos últimos anos e será necessário para 
garantir a plena implementação da estraté-
gia cultural, bem como a regular atividade 
dos dois novos espaços culturais que serão 
criados: o Media Arts Center e o Francisco 
Sanches Cultural Hub.

O Media Arts Center será a casa 
das media arts. Lá poderemos assistir 
a espetáculos, participar em projetos 
que unem as artes e a tecnologia, criar 
uma start-up ou visitar uma instalação. 
O Media Arts Center será um local único 
em Portugal e um dos poucos na Europa 
com instalações imersivas, colocando 
Braga na vanguarda das áreas do vídeo 
e da imagem, bem como no cruzamento 
de diferentes domínios artísticos com 
o setor académico e empresarial.

O Francisco Sanches Cultural 
Hub será um centro multifuncional 
pensado para responder à ausência de 
equipamentos na cidade para a criação 
artística em diferentes áreas. Ali existirão 
espaços de trabalho para profissionais da 
cultura e criadores, e organizações que 
desenvolvem trabalho na área da inclusão 
social através de práticas artísticas. As ins-
talações terão também capacidade para 
acolher artistas em residência e, graças às 
suas condições técnicas multifuncionais, 
serão adequadas a diferentes expressões 
artísticas e utilizações. 
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Nesta candidatura, a prioridade 
da Braga‘27 foi ir ao encontro das pessoas 
e envolvê-las na reflexão sobre a cidade 
e sobre o que ser Capital Europeia da 
Cultura deve significar. 

50 Vídeos da rubrica “Braga de”
Como parte deste processo, criámos 
a rubrica “Braga de”, uma série 

de entrevistas nas 
quais diferentes 
pessoas de Braga 
partilharam connosco 
a sua história de vida, 

a sua visão sobre a cidade e os seus 
desejos caso Braga se torne Capital 
Europeia da Cultura.

Em cada entrevista temos 
oportunidade de ver Braga pelos olhos 
dos diferentes convidados, de conhecer 
as particularidades da Braga de cada um 
deles, o que transforma a nossa própria 
visão sobre a cidade. Os vídeos foram 
publicados nas redes sociais da Braga‘27 
(Facebook, Instagram e Youtube), ao longo 
de um ano, com periodicidade semanal.

8 Edições do Jornal “Vamos falar”
Em março de 2020, lançámos a primeira 
edição deste jornal, que é distribuído 
por todo o concelho, centro e periferia. 
Cada um dos oito jornais lançados 
anteriormente teve um tema diferente, 
em forma de pergunta, desafiando assim 
a comunidade a refletir sobre temas 
centrais desta candidatura. 

Os jornais também incluíram 
explicações sobre o processo de 
candidatura a Capital Europeia da 
Cultura, a sua dimensão cultural, e as 
razões pelas quais Braga escolheu ser 
candidata. Incluíram também artigos de 
opinião, entrevistas, jogos, 
desafios e informação 
sobre outras cidades que já 
receberam ou irão receber 
o título de Capital Europeia 
da Cultura. Até esta última edição do 
jornal, na qual em vez de fazermos 
perguntas procuramos dar respostas, 
foram lançadas 8 edições ao longo de 
8 meses, tendo sido distribuídos 3.000 
jornais por cada edição. A distribuição foi 
feita em 138 locais diferentes do concelho, 
entre locais públicos e privados. Nas rotas 
de distribuição foram incluídas ao longo 
dos meses todas as freguesias e uniões 
de freguesia do concelho. 

Para além da distribuição, cada 
edição proporciou um conjunto de 
momentos de ativação do jornal, que 
consistiu na presença da equipa da Braga‘27 
em eventos e espaços relacionados com 
o tema do número em questão.

8 Conversas na rádio 
e vox pop semanal
Partindo das questões 
colocadas nas edições 
do jornal “Vamos falar”, 

promovemos um programa com o mesmo 
nome na RUM Rádio Universitária do 
Minho, também de periodicidade mensal, 
no qual diferentes convidados refletiam 
juntos sobre o tema do mês.

O vox pop semanal foi uma 
forma de envolver cidadãos anónimos 
que passavam na rua, desafiando-os 
a responder a questões rápidas sobre os 
diferentes temas, tais como: “É o amor 
que nos salva?”, “Tens tempo?”, 
entre muitas outras.
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