
APOTEC - SECÇÃO REGIONAL DE BRAGA 
 

 

No âmbito da comemoração dos 40 anos da APOTEC, a secção regional de Braga propõe um 
programa para os dias 13 e 14 de Outubro intitulado "Sexta-feira 13 e outras descobertas culturais". 
 
A nossa proposta é dar a conhecer e a experimentar um pouco da cultura do Minho e das terras de 
barroso, pois sempre que o dia 13 coincide com uma sexta-feira, um evento “azaradamente” 
espetacular invade as ruas da vila de Montalegre…  
 

Trata-se de uma celebração da 
superstição e do misticismo… Os 
azares, os bruxedos e o medo do 
sobrenatural saíram do imaginário 
popular e transformaram-se em 
atração turística. O ponto alto do 
evento é a “queimada do esconjuro”, 
feita pelo carismático padre fontes 
e todos são convidados a 
esconjurar os males do 
quotidiano… 
 
https://www.sextafeira13.org/  
 
 

 
 
Mas como a nossa proposta é dar a conhecer e a experimentar um pouco da cultura das terras de 
barroso , mas também do Minho, depois da sexta-feira 13 teremos o sábado 14… E das muitas 
atrações culturais da capital do Minho, poderá conhecer o Museu dos Biscainhos e os seus jardins e 
quem sabe descobrir que segredos guarda o “Tulipeiro”… 
 
 

Trata-se de um palácio fundado no 
século XVII, durante cerca de três 
séculos foi habitação de uma 
família nobre (condes de 
Bertiandos), transformando-se em 
Museu público a 11 de Fevereiro de 
1978. Em 1949 o edifício e os seus 
jardins foram classificados como 
Imóvel de Interesse Público. 
 
http://www.patrimoniocultural.go
v.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-
portuguesa/m/museu-dos-
biscainhos/ 
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PROGRAMA 
 

 DIA 13/10/2017 – DIA DAS BRUXAS  
 

 16:30 - Concentração na Central de Camionagem de Braga; 

 17:00 - Saída em autocarro com destino ao Restaurante Panorâmico Sol e Chuva nos Pisões - 

Montalegre - Jantar de bruxas;  

 21:15 - Saída para Montalegre para assistir ao cortejo e festividades embruxadas.  

----  Tempo livre até às 00h30 do dia 14 ---- 

 01:00 - Concentração junto ao autocarro, com chegada prevista a Braga pelas 03:00. 

 

 

DIA 14/10/2017 – VISITA AO MUSEU 

 

 11:00 - Concentração junto do Arco da Porta Nova – Braga 

----Visita ao Museu dos Biscainhos ---- 

 13:00 - Almoço no restaurante do Museu D. Diogo de Sousa. 

 16:00 e 17:00 – Fim do evento 

 

 

 

Acompanhamento dos convivas, sempre com elementos da Secção Regional de Braga da Apotec. 

 

Preço por inscrição: 50€ com todo o programa incluído, exceto o alojamento no hotel. 

 

Prazo limite para as inscrições: 25 de setembro de 2017. 

 

Limite mínimo de 50 e máximo de 100 inscrições. 

 

Hotéis recomendados: Hotel Basic; Hotel da Estação; Hotel Ibis; Hotel D. Sofia e Hotel Mercure (todos 

no centro da cidade) próximos do local de partida do autocarro. 
 
 
 
 


