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1755 / cidade
Localização do Convento dos 
Remédios no mapa da Cidade 
de Braga Primas de André 
Ribeiro Soares da Silva

1834 / cidade 
Decreto de extinção dos 
Conventos, Mosteiros e Casas 
Religiosas publicado no Diário 
do Governo, 30 mai. 1834

1852 / Cidade 
Carta da CMB à Rainha D. 
Maria II, “considerando que o 
atual e único teatro na mesma 
Cidade, é mais um documento 
de vergonha e descrédito para 
a Terceira Cidade do Reino, 
do que um estabelecimento 
promotor de civilização e de 
conveniente passatempo” 
solicita a construção de 
um novo teatro na cerca do 
Convento dos Congregados

1860 / cidade
Teatro S. Geraldo situado na 
atual Praça da República, 
inaugurado em 8 jun. 1860

1875  
O comboio, acelerador na 
deslocação de mercadorias e 
pessoas e na difusão de ideias, 
chega a Braga

1896 / Cidade 
Notícia do Commercio do 
Minho dando conta de que o 
público de Braga assistiu ao 
“Kinetografo, várias vistas 
movimentadas” no Teatro S. 
Geraldo, 24 nov. 1896
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1907 / Cidade 
Notícia do Correio do Minho que defende 
o alargamento da Av. João Franco como 
importante melhoramento para a cidade 
mencionando que “Braga ficará com uma rua 
magnífica que virá a ser uma das melhores, 
subindo de valores os seus prédios”, 1 mar. 1907

É publicado o Decreto que concede à Câmara 
Municipal de Braga a posse dos edifícios e 
terrenos do Convento dos Remédios, para 
ampliação e alargamento da Rua João Franco, 
Diário do Governo 13 set. 1907

Presidente da CMB toma posse da casa, cerca e 
demais dependências do Convento dos Remédios 
(Commercio do Minho de 21 set. 1907) 

Apresentação do projeto da avenida em sessão 
de Câmara Municipal e aprovação da designação 
de Av. João Franco, 4 nov. 1907

Edital da Câmara Municipal de Braga para a 
arrematação em hasta pública de 18 parcelas 
de terreno da cerca do extinto convento dos 
remédios para novas edificações, 17 dez. 1907

Projeto da Avenida do Conselheiro João Franco 
(atual Av. da Liberdade) entre a Praça do Barão 
de S. Martinho e S. João da Ponte de A. Casimiro 
Barbosa, dez. 1907

Notícia da escritura notarial da Sociedade do 
Theatro Circo e identificação da sua Direção 
provisória (Commercio do Minho, 19 dez. 1907) 

Edital para a subscrição pública de ações da 
Sociedade do TC, 20 dez. 1907

Processo respeitante à arrematação de 5 parcelas 
de terreno da cerca do extinto Convento de Nossa 
Senhora da Piedade dos Remédios, 30 dez. 1907

Notícia da sessão de Câmara no Commercio do 
Minho que refere a arrematação do lote nº 5 pela 
Empresa Theatro Circo, 31 dez. 1907

1908 / cidade 
Pressão da Direção do TC 
junto do Município para a 
abertura de uma rua lateral 
entre o Campo dos Remédios e 
a Avenida, 4 fev. 1908

Aprovados os cargos de 
direção da Sociedade Theatro 
Circo: Presidente, Dr. Artur 
José Soares, Tesoureiro José 
António Veloso, Secretário 
Cândido Maria Martins, na 
sessão de 29 nov. 1908

1910 / Cidade 
Largo e Convento dos 
Remédios, 1910

1911 /  Cidade 
É publicada no Diário do Governo a Lei 
da separação do Estado das Igrejas, 
21 abr. 1911

São divulgadas várias Circulares da 
Comissão Central de Execução da Lei 
da Separação, jun. 1911

1911 / arquitetura
Anteprojeto de um Theatro Circo da autoria 
de José Marques da Silva (Sem data) 

Retrato a óleo João de Moura Coutinho 
(1872-1954), de L. Campos

Plantas do piso térreo do TC, armado como 
“Teatro” e como “Circo”, da autoria de João 
de Moura Coutinho, publicadas por Manuel 
Monteiro em A Architectura Portugueza, 
mai. 1911

Início da edificação do Theatro Circo, segundo 
o projeto da autoria do Arquiteto João de Moura 
Coutinho

1908 / arquitetura 
Apreciação dos anteprojetos 
apresentados para a construção 
do Theatro Circo pela 
Assembleia Geral da Sociedade 
do TC em 10 out. 1908 

1913 
Em setembro, a cidade de Braga 
passa a ser abastecida de água a 
partir do rio Cávado

1914 / Cidade 
Notícia do Jornal Echos do Minho 
dando conta de que se trabalha 
ativamente nos últimos detalhes 
decorativos do Theatro-Circo, “por 
modo a que esta grandiosa casa de 
espetáculos possa inaugurar-se em fins 
de fevereiro ou princípios de março do 
próximo ano”, 17 fev. 1914

1915
Inauguração do Theatro Circo em 21 
abr. 1915

1914 
O electrico passa a circular em Braga 
a partir de 18 de outubro.

1800 1900 1910

1910 
Implantação da República

1915

1915 / arquitetura 
Notícia do Jornal Echos do Minho sobre 
a inauguração do TC, onde se realçam 
os aspetos sumptuosos e artísticos do 
edifício, 22 abr. 1915

1915 / programação 
Inauguração do Cinematografo 
do Theatro Circo com o filme “As 
aventuras de Catalina”, 27 jun. 1915

Espetáculo cinematográfico com 
transporte em carros elétricos no final 
do espetáculo para os Peões, Bom Jesus, 
Estação e Cruz de Pedra, 14 jul. 1915

1915 / cidade  
É publicada no Relatório da Direção do 
TC do ano de 1915 a lista dos acionistas 
em 31 dez. 1915

Créditos das ilustrações

1755 — Pormenor de mapa 
de Braga/André Soares
Biblioteca da Ajuda – Palácio 
Nacional da Ajuda | Créditos 
Fotográficos, José Paulo 
Ruas (2013), Direção-Geral do 
Património Cultural / Arquivo 
de Documentação Fotográfica
 
1860 — Foto
Arquivo Manuel Carneiro/
ASPA/ Fototeca Museu 
Nogueira da Silva - UM
 
1910 — Foto
Arquivo da Foto Aliança do 
Museu da Imagem - CMB

1911 — Retrato/L. Campos
Arquivo pessoal de João 
Moura Coutinho, bisneto do 
Arq. João Moura Coutinho 
e filho do Capitão Moura 
Coutinho

1915 — Postal/ed. 
Bazar Soares
Biblioteca Pública de Braga 
- UM

1916 — Foto
Arquivo da Foto Aliança do 
Museu da Imagem - CMB

1916 — Foto
Arquivo da Foto Aliança do 
Museu da Imagem - CMB

1918 — Postal
Biblioteca Pública de Braga 
- UM

1928 — Foto
Arquivo Manuel Carneiro 
/ ASPA / Fototeca Museu 
Nogueira da Silva - UM

1945 — Foto
Reproduzida do texto de 
Hernani Monteiro sobre a 
artista, in Separata do Boletim 
Cultural da Câmara Municipal 
do Porto, vol. XVI, fasc. 3-4 | 
Biblioteca Pública de Braga - UM

1960 — Foto
Arquivo Manuel Carneiro 
/ ASPA / Fototeca Museu 
Nogueira da Silva - UM

1961 — Foto
Espólio Victor de Sá, Biblioteca 
Pública de Braga - UM

1935 — Foto
Arquivo pessoal de Drª. Paula 
Preza Prelada, neta do Coronel 
Lucínio Preza, Governador Civil 
de Braga entre 1934 e 1938

1969 — Foto
Espólio Victor de Sá, Biblioteca 
Pública de Braga - UM
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2015 
Centenário do Theatro, 
21 abr. 2015

1923 / Programação
Festa Artística do Quinteto 
Damian Vicioso, 16 mai. 1923

1924 / programação
Estreia da famosa, célebre e 
extraordinária Companhia 
Internacional de Circo Equestre de Mr. 
Alfonse Luftmann, 14 fev. 1924 

Matinée extraordinária oferecida por 
Mr. Alfonse Luftmann a todas as casas 
de caridade de Braga que podem mandar 
todas as crianças e velhinhos protegidos 
assistir a esta matinée que lhe é 
dedicada especialmente, 21 fev. 1924

Récita de Gala promovido pela 
Academia de Braga em homenagem aos 
Restauradores da Independência da 
Pátria, 1 dez. 1924

1925 / programação 
Tournée de propaganda de Box, 
5 ago. 1925

1926 / programação
Não se realizou o espetáculo 
por faltar as fitas que vieram de 
comboio que chegou a Braga às 
11 horas da noite, 14 fev. 1927

3 únicas Recitas de Assinatura 
pela Grande Companhia Rey 
Colaço – Robles Monteiro, 29, 
30 e 31 jul. 1926

Recita de Caridade em 
benefício dos sinistrados do 
Faial, 11 nov. 1926

1927 / programação
Homenagem a Bethoven; 
comemoração do Centenário 
da sua morte: conferencia pelo 
Prof. Raimundo de Macedo 
com a colab. do Prof. Violinista 
Mr. Damian Vicioso, 6 abr. 1922

1927 / Arquitetura 
Projeto para a transformação 
da Praça da República da 
autoria de João de Moura 
Coutinho, 27 abr. 1927

1928 / programação
Carnaval 1928, 19 fev. 1928

1930 / programação
A outra verdade: a guerra vista 
pelos alemães: os últimos 
acontecimentos, 16 jun. 1926

1931 / programação
Inauguração do Cinema Sonoro 
com o filme “Minha noite de 
Núpcias”, 14 e 15 nov. 1931

1934 / programação 
2 únicas e esplêndidas Récitas 
de Assinatura pela Grande 
Companhia de Revistas do 
Teatro Avenida de Lisboa,  
8 e 9 jan. 1934 

Visita do Sr. Ministro do 
Interior a Braga: banquete no 
Salão Nobre do TC, 31 de jan. 
1934

Festa de Confraternização 
da Mocidade Nacionalista 
de entre Douro e Minho no 
Theatro Circo, 9 mai. 1934

1935 / cidade 
Nota justificativa para o alinhamento da 
face nascente da avenida, atendendo a 
que se refere que na parte poente já estão 
construídos magníficos edifícios mas 
que na face contrária, estrangulando a 
abertura, subsistem edificações velhas e 
inestéticas, 18 fev. 1935

1935 / programação
IX Aniversário do 28 de mai. de 1926 no 
Theatro Circo, mai. 1935

1942 / programação
O Pátio das Cantigas, 10 mar. 
1942

Devido a obras no Theatro 
Circo, o cinema funciona no 
salão recreativo, 20 set. 1942

1943 / programação 
Aniki-Bóbó, 19 e 20 jan. 1943

O Costa do Castelo, 22 mar. 
1943

A exposição do mundo 
Português: documentário, 
16 abr. 1943

1945 / programação
VI Concerto da temporada 
1944-45 do Círculo de 
Cultura Musical, delegação 
de Braga, com a violoncelista 
Guilhermina Suggia com a 
colaboração da Orquestra 
Sinfónica Nacional e do 
maestro Pedro de Freitas 
Branco, 22 nov. 1945

1947 / Cidade 
Nota de serviço da Câmara 
Municipal relativa à plantação 
de árvores desde o TC até à 
Benamor, 21 jan. 1947

1947 / Cidade 
Nota de serviço da Câmara 
Municipal relativa à colocação 
de infraestruturas de água e luz 
desde o TC até à Benamor, 28 
jan. 1947

1948 / Arquitetura
Realizaram-se obras de 
beneficiação e embelezamento, 
nomeadamente a remodelação 
da instalação elétrica, 1943 
a 1950 

1948 / Cidade
Nota de serviço da Câmara 
Municipal sobre a conclusão da 
pavimentação da avenida, 
10 ago. 1948

1949 / Cidade 
Memória descritiva e justificativa 
da Câmara Municipal referente 
ao prolongamento da avenida 
– 3º lanço, até ao final da rua  
da Ponte, abr. 1949

1951 / programação
Congresso comemorativo 
do Centenário de Francisco 
Sanches, promovido pela 
Câmara Municipal de Braga, 
nov. 1951

1953 / programação 
Carta do Delegado da Inspeção 
dos Espetáculos de reposta ao 
TC sobre a necessidade de visto 
prévio de todos os elementos de 
propaganda dos espetáculos, 
24 mar. 1953 

Circular da Inspeção dos 
Espetáculos com Instruções para 
espetáculos de Teatro, de Cinema 
e de Variedades, informando 
que os mesmos não podem ser 
anunciados, nem autorizados, 
sem que os seus programas sejam 
inteiramente aprovados pela 
Comissão de Censura, 7 fev. 1953

1954 / programação 
A Ópera dos Mendigos, filme 
escolhido para estreia nas 
festas da Coroação da Rainha 
de Inglaterra, 2 mai. 1954

1955 / programação
Espetáculo com Amália 
Rodrigues, 18 jan. 1955

Clube de Cinema de Braga 
(em organização): ciclo 
de cinema americano, 
mar. e abr. 1955

1960 / programação 
6º Concerto da temporada 
de 1959-60 organizado pela 
Câmara Municipal de Braga 
com a violoncelista Reine 
Flachot em colaboração com a 
pianista Helena Moreira de Sá 
e Costa, 27 fev. 1960

Grande Concerto Coral e 
Sinfónico pela Orquestra 
Sinfónica do Porto sob a 
direção do maestro Silva 
Pereira organizado no âmbito 
das Solenidades Semana Santa, 
13 abr. 1960

1º Concerto da temporada 
1960-61 do Círculo de Cultura 
Musical, delegação de Braga, 
com Aldo Ferraresi e a 
Orquestra do Palácio Pitti de 
Florença dirigida por Carlos 
Zecchi, 21 nov. 1960

1961 / programação
Comício da Oposição 
Democrática para as eleições 
da Assembleia Nacional, 
nov. 1961

Orquestra de Câmara de 
acordeões de Barcelona: serão 
cultural organizado pela FNAT, 
delegação de Braga, 11 abr. 1961

1969 / programação
Comício da Oposição 
Democrática para as eleições 
da Assembleia Nacional, 
out. 1969

1973 / Arquitetura
Obras de remodelação 
para a construção do 
Estúdio para Teatro 
Experimental e Cinema. 
Espaço com acesso direto 
da rua, com capacidade de 
200 lugares

1974 / arquitetura
Início de atividade da sala 
de cinema “Estudio” no 
Theatro Circo, 5 out. 1974

1974 
25 de Abr. – Implantação 
do regime democrático

1977 / arquitetura 
Obras profundas de restauro 
e adaptação, consolidação e 
embelezamento do interior que 
geraram ampla controvérsia 
em torno da transformação do 
Salão Nobre do Theatro Circo 
em sala de cinema.

1980 / programação
Os mapas do ano de 1980 das 
salas de cinema geridas pela 
Sociedade TC registam um 
total de 488.558 espectadores 
(Sala do TC: 176.411; Estúdio 
do TC: 119.787; Gold Center: 
110.730; Acil: 81.630, este último 
contabilizado a partir de março)

1987 / arquitetura 
Proposta de aquisição do 
Theatro Circo pela Câmara 
Municipal de Braga, aprovada 
na reunião de Câmara, 
30 jul. 1987

1993 / arquitetura
Obras de restauro e aquisição de 
equipamento para o Teatro Circo, incluindo 
intervenções no palco e na infraestrutura 
elétrica, e aquisição de equipamento e 
projeção e sistema de som dolby, acordo de 
colaboração com a Secretaria de Estado da 
Cultura, aprovado na reunião de Câmara, 
de 1 set. 1993

2000 / arquitetura
Início das obras de restauro 
e remodelação do TC 
nomeadamente nas áreas públicas, 
Salão Nobre, sala grande de 
espetáculos, cobertura e fachadas; 
construção, em escavação, de um 
auditório de pequenas dimensões 
e o recondicionamento de outros 
espaços, 2000

2006 / arquitetura
Inauguração do Theatro após 
as obras de remodelação, 
27 out. 2006

1916 / arquitetura
Garagem Auto-Palace, Avenida da 
Liberdade, 1916 

1916 / Programação 
Realiza-se um comício em Braga (em 
frente ao Theatro Circo) em apoio à 
participação portuguesa na guerra, 2 
abr. 1916 

1918 / cidade 
Escritura de venda do edifício do 
Theatro de S. Geraldo à Sociedade 
do Theatro Circo de Braga datada 
de 27 jun. 1918 

1919 / programação
Recital de piano pelo pianista 
Raymundo de Macedo, 20 mai. 
1919

1920 / programação
Reaparição do Quintetto Torta 
sob a direção de Mall. Paullet 
Garot, 24 out. 1920

1918 / arquitetura
Fachadas do lado poente 
da Avenida da Liberdade

1919 — 1920 / arquitetura
Encerramento do Theatro para 
obras de remodelação da sala 
de espetáculos transformando 
a fisionomia da sala e 
aumentando a sua lotação. Para 
o efeito foi necessário rebaixar 
a plateia e o palco

1921 / programação 
Estreia da Grande Companhia 
Dramática Portuguesa Palmyra 
Bastos, 19 dez. 1921

1922 / programação
Theatro-Circo Carnaval de 1922, 
26 fev. 1922

1920 20151960195019301925

1960 / cidade 
Avenida da Liberdade, 1960

1928 / arquitetura
Avenida Central – Banco de 
Portugal

1958 / programação 
O Violencelista Pierre Fournier 
com a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do 
Porto sob a regência do maestro 
António de Almeida organizado 
pelo Instituto Minhoto de Estudos 
Regionais, 15 mar. 1958

1922 / programação
Madame Butterfly: opera em 3 atos 
do maestro Puccini, interpretada 
pela Grande Companhia de Ópera 
Lírica procedente dos Teatros de 
S. Carlos de Lisboa e S. João do 
Porto, 6 abr. 1922

1922 / programação
Não se realizou o espetáculo 
previsto por falta de energia, 
desastre nas caldeiras na Central 
de Eletricidade, 29 mai. 1922


