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Nasci junto do Lima saudoso,
Onde nunca, jamais falta verdura, 
Levou-me sem saber minha ventura, 
Que fosse, ou que não fosse venturoso.

Comecei a seguir o vicioso
Na vida, que buscava na brandura, 
Sem ver a falsidade da pintura, 
Que certo quer pintar o duvidoso.

Mas Quem me encaminhou indo perdido, 
Sentindo que já não me desculpava
A mocidade vã mal consumida,

Não Vos lembrou, Senhor, ser ofendido, 
E qu’inda de ofender-Vos não cessava 
Para na vida d’alma me dar vida.

Frei Agostinho da Cruz



QUARTA-FEIRA
10H00  Abertura Oficial da XXVI Feira do Livro de 
Ponte da Barca

21H30  “Frei Agostinho da Cruz: Vida e Obra do 
Venerável Poeta”
Sessão pública dedicada à obra da autoria de Luís Arezes 
sobre a vida e obra de um dos mais ilustres nomes da lírica 
portuguesa, Frei Agostinho da Cruz, a apresentação estará a 
cargo de José Cândido de Oliveira Martins.
Durante a sessão terá lugar uma encenação teatral pelos 
Canários de Bravães dirigidos pelo Encenador Jaime Ferreri.

QUINTA-FEIRA
10H00  Abertura

10H30  “Ler o mundo com as crianças”
Um diálogo participativo sobre uma história, as crianças serão 
convidadas a escreverem e desenharem momentos especiais 
das suas vidas (olhares e sentimentos sobre si mesmas) para 
depois narrarem seus textos ou desenhos no estúdio da “Rádio 
Chiquita”  recriado para a ocasião. Sessão dinamizada pela 
Associação Soy Niño Sou Criança e dirigida por Grécia 
Rodrigues e Leonardo de Albuquerque.

14H30  Encontro com o autor: José Viale Moutinho
Jornalista e escritor, tem várias obras editadas, algumas delas 
traduzidas nas mais diversas línguas, como o russo, búlgaro, 
castelhano, alemão, italiano, catalão, asturiano e galego. 
Estreou-se em 1968 com a novela Natureza Morta Iluminada. 
Autor de cerca de meia centena de livros para crianças, bem 
como de trabalhos nas áreas de investigação de Literatura 
Popular, da Guerra Civil de Espanha, bem como de estudos 
sobre Camilo e Trindade Coelho. Ficcionista e poeta, recebeu, 
entre outros: Grande Prémio do Conto Camilo Castelo 
Branco/APE, Prémio Edmundo de Bettencourt de Conto e de 
Poesia, Prémios de Reportagem Kopke, Norberto Lopes/Casa 
da Imprensa de Lisboa. 
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21H30  Apresentação “A Mulher que correu atrás 
do Vento” de João Tordo
Nome de relevo da nova literatura portuguesa venceu o 
Prémio Literário José Saramago 2009 com As Três Vidas. 
Publicou treze romances, entre eles O Livro dos Homens sem 
Luz (2004), Hotel Memória (2007), O Bom Inverno (2010), 
Anatomia dos Mártires (2011), O Ano Sabático (2013), 
Biografia Involuntária dos Amantes (2014), O Luto de Elias 
Gro (2015), O Paraíso Segundo Lars D. (2015) e Ensina-me 
a Voar Sobre os Telhados (2018). Apresentará o seu título 
mais recente A Mulher que correu atrás do vento. Os seus 
livros estão publicados em vários países, incluindo França, 
Itália, Alemanha, Hungria, Espanha, México, Argentina, 
Brasil, Uruguai, entre outros. 

SEXTA-FEIRA
10H00   Abertura
 
10H00 e 11H00  “As coisas que o saco diz” – 
Contadora de histórias: Mariana Machado
Contos fantásticos que só o saco sabichão, sabe! E só os 
desvenda depois de todos os meninos dizerem as palavras 
secretas. Se queres descobrir que histórias são prepara-te 
com toda a energia, estica os braços e diz: “Esfrega, esfrega 
com as mãos, estica, estica o dedão, abro...”

15H30  Prémios do Concurso de Leitura
Entrega das distinções do Concurso de Leitura, que 
decorreu ao longo do ano lectivo com os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca e da Epralima – 
Escola Profissional do Alto Lima.

21H00  Desafiar Estereótipos com Ana Bacalhau
Apresentação por Ana Bacalhau do projeto “Desafiar 
Estereótipos”, que te incita a questionar um porquê muito 
particular: o porquê das imposições ou das condicionantes 
sociais que te são apresentadas em função do teu género. O 
livro integra três histórias ficcionadas sobre a Igualdade de 
Género e de Oportunidade com letra das músicas que a Ana 
Bacalhau compôs para o projeto e que neste palco serão 
apresentadas.

MA
SÁBADO
10H00  Abertura 

11H00  “Aqui há história”
Projeto de incentivo à leitura promovido pela Biblioteca 
Municipal de Ponte da Barca e que visa envolver as camadas 
mais jovens no mundo do livro.

21H30  Documentário “Viver a Natureza em Ponte 
da Barca” 
Apresentação do documentário de Pedro Cerqueira e Carlos 
Pontes sobre a fauna e a flora no concelho de Ponte da Barca, 
produzido pelo Município de Ponte da Barca. O registo explora 
de forma minuciosa os recantos mais enigmáticos da Serra 
Amarela e do Rio Lima.
Tendo as imagens da flora sido recolhidas por Pedro 
Cerqueira, as da fauna são da autoria de Carlos Pontes, outro 
barquense que tem dedicado parte da sua vida a acompanhar 
os mais belos e carismáticos animais com presença marcante 
no concelho, como o lobo ibérico.
Este é um documentário único e pioneiro que, mostra a beleza 
escondida de um território que Miguel Torga designou como o 
“Portugal nuclear, a Ibéria na sua pureza essencial...”

DOMINGO
10H00  Abertura

15H00  “Dance Fuel”
Atuação da academia “Dance Fuel”

20H00  Encerramento da XXVI Feira do Livro de 
Ponte da Barca.

NOTA
A programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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