


14, sábado
15:00 ABERTURA OFICIAL DA XXIII FEIRA DO LIVRO
21:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “SEM CORAÇÃO” – MIGUEL MIRANDA
Dois homicídios, encapotados de morte natural, e o roubo do coração do rei 
D. Pedro IV do mausoléu da igreja da Lapa, no Porto, são o pretexto para uma 
nova investigação do detetive privado Mário França. Miguel Miranda tece uma 
sincera homenagem à cidade do Porto e aos ideais da causa liberal, bem como 
uma análise histórica, em particular ao momento que deu origem ao famoso 
epíteto de Invicta: o cerco da cidade, «tempos de horror e carnificina» que 
terminaram com a vitória dos liberais.
22:30 CONCERTO DE MÚSICA COM MÁRIO MOITA: ALENTEJO, 4 ESTAÇÕES, 4 FADOS 
O Fado, consagrado pela UNESCO como património imaterial da 
Humanidade, é, normalmente, acompanhado pela Guitarra Portuguesa. 
Mário Moita recupera a tradição do Fado ao Piano, que remonta a 1870, e 
apresenta um espetáculo onde, através de multimédia nos explica os 
diferentes tipos de Fados existentes em Portugal. 

15, domingo
10:00 ABERTURA
15:30 “ANTES DE COMEÇAR”, COM TEXTOS DE ALMADA NEGREIROS; “MARIA”, COM TEXTOS DE ANTÓNIO 
GEDEÃO E OUTROS
Encenação original do Grupo de Teatro Amador MiNC-Juvenil, que resulta de 
um projeto pedagógico que promove a sensibilização e o contacto regular das 
populações locais com os processos de interpretação e criação artística. 
21:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “SE EU FOSSE CHÃO” – NUNO CAMARNEIRO
Num grande hotel, as paredes têm ouvidos e os espelhos já viram muitos 
rostos ao longo dos anos. Em três épocas diferentes, entre guerras que 
passaram e outras que hão-de vir, as personagens deste livro - diplomatas, 
políticos, recém-casados, crianças, atores, prostitutas, assassinos e até alguns 
fantasmas - contam histórias a quem as queira escutar. Autor vencedor do 
Prémio Leya 2012.

16, segunda-feira
10:00 ABERTURA
10:30 CIÊNCIA DIVERTIDA! ATELIERS DA CIÊNCIA – EPRALIMA
18:00 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “JARDIM DE AFECTOS” – ALICE QUEIROZ
Este livro de poesia, que a autora diz ser “simples” vai já na sua 2ª edição e tem 
sido apresentado um pouco por todo o país.
21:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “EU VOU COM AS AVES” – MARIA ALBERTINA FERNANDES apresenta 
o seu último livro, um romance que atravessa os decénios de 60 e 70 do século 
xx e tem como pano de fundo a atmosfera da emigração portuguesa para 
França, odisseia para muitos dolorosa, sobretudo para os que iam “a salto”. 
Apresentação conduzida por Luís Arezes.  
22:30 “MOMENTO MUSICAL” COM ANTÓNIO ROCHA E INÊS SOUSA

17, terça- feira
10:00 ABERTURA
10:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “DIÁRIO DE ANA JOANA: 12 ANOS, 1,36 M DE ALTURA” – RAQUEL 
RAMOS, retrata no livro, a vida de uma adolescente que, embora pequena no 
tamanho, é já grande na inteligência e originalidade.
15:00 ENTREGA DOS PRÉMIOS DO “CONCURSO DE LEITURA”, que decorreu ao longo do 
ano entre os alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca e da 
epralima.
21:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AMENTAR AS ALMAS – UM CANTO RELIGIOSO POPULAR EM 
S. MARTINHO DE CRASTO” – EDUARDO PARENTE
Com o propósito de consagrar o património cultural imaterial identitário da 
comunidade de S. Martinho de Crasto, o presente ensaio versa sobre o 
canto-rito religioso popular, essencialmente paralitúrgico, de “amentar as 
almas”, próprio do tempo quaresmal, com base nas recolhas de M. Giacometti 
e no testemunho que dele resta na memória de um grupo de cantadeiras da 
comunidade. Apresentação conduzida pelo Doutor Jorge Alves Barbosa.

18, Quarta-feira
10:00 ABERTURA
10:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “LETRAS CAÍDAS” (DESTINADO A CRIANÇAS DO 1º CICLO) – INÊS 
CARDOSO
Conto vencedor do Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Rosa Matilde Araújo 
2014. O livro conta a história de um rapaz cuja missão é voltar a ordenar as 
letras que saltaram do livro que estava a ler!
14:00 LEITURA ANIMADA DE “NÃO MEXER! O MEL É MEU!”
“Aqui há história”, projeto de incentivo à leitura promovido pela cmpb. 
21:30 PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL... UM PONTO DE CHEGADA. UM PONTO DE PARTIDA...
A Prova de Aptidão Profissional (pap) consiste na apresentação e defesa, 
perante um júri, de um projeto, consubstanciado num produto, numa 
intervenção, ou numa atuação, consoante o curso, bem como do respetivo 
relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e 
competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do 
futuro profissional dos jovens. Mostra de pap de cursos da epralima.
22:00 “A VIDA, A MORTE E O CROQUETE ACABADO DE FAZER” 
Performance teatral, levada a cabo por alunos da epralima, que consiste na 
dramatização de um excerto da crónica com o mesmo nome, retirada do livro  
“Em Portugal não se come mal”, de Miguel Esteves Cardoso. 

19, quinta-feira
10:00 ABERTURA
10:00 LEITURA ANIMADA DE “PERFEITO PARA DOIS”
 “Aqui há história”, projeto de incentivo à leitura promovido pela cmpb. 
21:30 “A VIDA PRECISA DE LITERATURA?” 
Tertúlia em torno da importância da leitura na formação e desenvolvimento 
pessoal de cada um de nós, que contará com a presença de elementos da 
comunidade escolar e civil barquense. Um espaço para a troca de ideias e 
opiniões.

20, sexta-feira
10:00 ABERTURA
10:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “JONAS E OS OUVIDOS MÁGICOS” (DESTINADO A CRIANÇAS DO 1º CICLO) 
– ALICE INÁCIO
O livro sensibiliza as crianças para os problemas associados à surdez, como, 
por exemplo, a rejeição e o isolamento das crianças surdas. A autora, que 
perdeu a audição aos 18 meses de idade, busca condições para conseguir fazer 
o segundo implante coclear.
18:00 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CASAS DO NORTE DE PORTUGAL” – LUÍS MOURA SERRA debruça-se 
sobre a importância das casas, enquanto “cordão umbilical, uma continuação 
do ventre materno, onde vive e se aconchega a família”.
21:00 ANIMAÇÃO AMBIENTE COM QUINTETO DE CORDAS – A’CORDA 
22:00 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “PORTUGAL INSÓLITO” – JOAQUIM FERNANDES
O historiador, especialista em antropologia religiosa, e apresentador/autor do 
programa da rtp "Encontros Imediatos, traz-nos, depois de uma apurada 
pesquisa em alfarrábios e imprensa periódica dos séc. xix e xx, uma obra 
repleta de episódios inusitados, prodígios, poções mágicas, enigmas, 
fenómenos paranormais e milagres. Um livro surpreendente que nos dá a 
conhecer um Portugal desconhecido e... misterioso!

21, sábado
10:00 ABERTURA
15:30 AMIGOS IMAGINÁRIOS: SE TENS UM, DESENHA-O. SE NÃO TENS, INVENTA-O. 
Workshop de Ilustração com Raquel Costa (Little Black Spot), artista plástica e 
ilustradora. Esta oficina pretende estimular a criatividade, explorando o 
carácter narrativo da ilustração; ajudando as crianças a descobrir e 
representar todas as criaturas, monstros, super-heróis, animais falantes, e 
outros os seres fantásticos que povoam a sua imaginação. Atividade destinada 
a crianças dos 6-10 anos de idade. Participação sujeita a inscrição prévia. Mais 
informações em www.cmpb.pt
21:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “DESNORTE” – INÊS PEDROSA
História a história, a autora percorre a luz e as sombras do nosso tempo: uma 
rapariga em busca da própria voz, um homem lançado nas curvas do tempo 
até à pré-história do amor, uma amiga leve e voadora como um balão e uma 
mulher que queria ser águia são alguns dos personagens deste último livro de 
contos. Este livro é enriquecido com ilustrações originais de Gilson Lopes, 
cuja exposição também estará patente na Feira do Livro.
22:30 CONCERTO DE MÚSICA COM OS FIRST BREATH AFTER COMA
Apareceram em 2012 e, em menos de dois anos, vencem o zus! (concurso da 
fade in), o casting Vodafone Mexefest, vão à final do Festival Termómetro, são 
eleitos novos talentos fnac e lançam o disco conceptual “The Misadventures 
Of Anthony Knivet”.
Recebendo boas críticas em Portugal, Espanha, França e Itália, o disco chegou 
a ser apontado como um dos melhores do ano para alguma imprensa musical. 

22, domingo
10:00 ABERTURA
15:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “UMA AVENTURA CULINÁRIA” + SHOWCOOKING – EVA GONÇALVES
A finalista do concurso MasterChef 2015, chef autodidata e autora do blogue 
"Uma aventura culinária" confeccionará um dos pratos que constam neste que 
é o seu primeiro livro! 
20:00 ENCERRAMENTO
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15:00 ABERTURA OFICIAL DA XXIII FEIRA DO LIVRO
21:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “SEM CORAÇÃO” – MIGUEL MIRANDA
Dois homicídios, encapotados de morte natural, e o roubo do coração do rei 
D. Pedro IV do mausoléu da igreja da Lapa, no Porto, são o pretexto para uma 
nova investigação do detetive privado Mário França. Miguel Miranda tece uma 
sincera homenagem à cidade do Porto e aos ideais da causa liberal, bem como 
uma análise histórica, em particular ao momento que deu origem ao famoso 
epíteto de Invicta: o cerco da cidade, «tempos de horror e carnificina» que 
terminaram com a vitória dos liberais.
22:30 CONCERTO DE MÚSICA COM MÁRIO MOITA: ALENTEJO, 4 ESTAÇÕES, 4 FADOS 
O Fado, consagrado pela UNESCO como património imaterial da 
Humanidade, é, normalmente, acompanhado pela Guitarra Portuguesa. 
Mário Moita recupera a tradição do Fado ao Piano, que remonta a 1870, e 
apresenta um espetáculo onde, através de multimédia nos explica os 
diferentes tipos de Fados existentes em Portugal. 

15, domingo
10:00 ABERTURA
15:30 “ANTES DE COMEÇAR”, COM TEXTOS DE ALMADA NEGREIROS; “MARIA”, COM TEXTOS DE ANTÓNIO 
GEDEÃO E OUTROS
Encenação original do Grupo de Teatro Amador MiNC-Juvenil, que resulta de 
um projeto pedagógico que promove a sensibilização e o contacto regular das 
populações locais com os processos de interpretação e criação artística. 
21:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “SE EU FOSSE CHÃO” – NUNO CAMARNEIRO
Num grande hotel, as paredes têm ouvidos e os espelhos já viram muitos 
rostos ao longo dos anos. Em três épocas diferentes, entre guerras que 
passaram e outras que hão-de vir, as personagens deste livro - diplomatas, 
políticos, recém-casados, crianças, atores, prostitutas, assassinos e até alguns 
fantasmas - contam histórias a quem as queira escutar. Autor vencedor do 
Prémio Leya 2012.
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10:00 ABERTURA
10:30 CIÊNCIA DIVERTIDA! ATELIERS DA CIÊNCIA – EPRALIMA
18:00 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “JARDIM DE AFECTOS” – ALICE QUEIROZ
Este livro de poesia, que a autora diz ser “simples” vai já na sua 2ª edição e tem 
sido apresentado um pouco por todo o país.
21:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “EU VOU COM AS AVES” – MARIA ALBERTINA FERNANDES apresenta 
o seu último livro, um romance que atravessa os decénios de 60 e 70 do século 
xx e tem como pano de fundo a atmosfera da emigração portuguesa para 
França, odisseia para muitos dolorosa, sobretudo para os que iam “a salto”. 
Apresentação conduzida por Luís Arezes.  
22:30 “MOMENTO MUSICAL” COM ANTÓNIO ROCHA E INÊS SOUSA

17, terça- feira
10:00 ABERTURA
10:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “DIÁRIO DE ANA JOANA: 12 ANOS, 1,36 M DE ALTURA” – RAQUEL 
RAMOS, retrata no livro, a vida de uma adolescente que, embora pequena no 
tamanho, é já grande na inteligência e originalidade.
15:00 ENTREGA DOS PRÉMIOS DO “CONCURSO DE LEITURA”, que decorreu ao longo do 
ano entre os alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca e da 
epralima.
21:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AMENTAR AS ALMAS – UM CANTO RELIGIOSO POPULAR EM 
S. MARTINHO DE CRASTO” – EDUARDO PARENTE
Com o propósito de consagrar o património cultural imaterial identitário da 
comunidade de S. Martinho de Crasto, o presente ensaio versa sobre o 
canto-rito religioso popular, essencialmente paralitúrgico, de “amentar as 
almas”, próprio do tempo quaresmal, com base nas recolhas de M. Giacometti 
e no testemunho que dele resta na memória de um grupo de cantadeiras da 
comunidade. Apresentação conduzida pelo Doutor Jorge Alves Barbosa.
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10:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “LETRAS CAÍDAS” (DESTINADO A CRIANÇAS DO 1º CICLO) – INÊS 
CARDOSO
Conto vencedor do Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Rosa Matilde Araújo 
2014. O livro conta a história de um rapaz cuja missão é voltar a ordenar as 
letras que saltaram do livro que estava a ler!
14:00 LEITURA ANIMADA DE “NÃO MEXER! O MEL É MEU!”
“Aqui há história”, projeto de incentivo à leitura promovido pela cmpb. 
21:30 PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL... UM PONTO DE CHEGADA. UM PONTO DE PARTIDA...
A Prova de Aptidão Profissional (pap) consiste na apresentação e defesa, 
perante um júri, de um projeto, consubstanciado num produto, numa 
intervenção, ou numa atuação, consoante o curso, bem como do respetivo 
relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e 
competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do 
futuro profissional dos jovens. Mostra de pap de cursos da epralima.
22:00 “A VIDA, A MORTE E O CROQUETE ACABADO DE FAZER” 
Performance teatral, levada a cabo por alunos da epralima, que consiste na 
dramatização de um excerto da crónica com o mesmo nome, retirada do livro  
“Em Portugal não se come mal”, de Miguel Esteves Cardoso. 

19, quinta-feira
10:00 ABERTURA
10:00 LEITURA ANIMADA DE “PERFEITO PARA DOIS”
 “Aqui há história”, projeto de incentivo à leitura promovido pela cmpb. 
21:30 “A VIDA PRECISA DE LITERATURA?” 
Tertúlia em torno da importância da leitura na formação e desenvolvimento 
pessoal de cada um de nós, que contará com a presença de elementos da 
comunidade escolar e civil barquense. Um espaço para a troca de ideias e 
opiniões.

20, sexta-feira
10:00 ABERTURA
10:30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “JONAS E OS OUVIDOS MÁGICOS” (DESTINADO A CRIANÇAS DO 1º CICLO) 
– ALICE INÁCIO
O livro sensibiliza as crianças para os problemas associados à surdez, como, 
por exemplo, a rejeição e o isolamento das crianças surdas. A autora, que 
perdeu a audição aos 18 meses de idade, busca condições para conseguir fazer 
o segundo implante coclear.
18:00 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CASAS DO NORTE DE PORTUGAL” – LUÍS MOURA SERRA debruça-se 
sobre a importância das casas, enquanto “cordão umbilical, uma continuação 
do ventre materno, onde vive e se aconchega a família”.
21:00 ANIMAÇÃO AMBIENTE COM QUINTETO DE CORDAS – A’CORDA 
22:00 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “PORTUGAL INSÓLITO” – JOAQUIM FERNANDES
O historiador, especialista em antropologia religiosa, e apresentador/autor do 
programa da rtp "Encontros Imediatos, traz-nos, depois de uma apurada 
pesquisa em alfarrábios e imprensa periódica dos séc. xix e xx, uma obra 
repleta de episódios inusitados, prodígios, poções mágicas, enigmas, 
fenómenos paranormais e milagres. Um livro surpreendente que nos dá a 
conhecer um Portugal desconhecido e... misterioso!

21, sábado
10:00 ABERTURA
15:30 AMIGOS IMAGINÁRIOS: SE TENS UM, DESENHA-O. SE NÃO TENS, INVENTA-O. 
Workshop de Ilustração com Raquel Costa (Little Black Spot), artista plástica e 
ilustradora. Esta oficina pretende estimular a criatividade, explorando o 
carácter narrativo da ilustração; ajudando as crianças a descobrir e 
representar todas as criaturas, monstros, super-heróis, animais falantes, e 
outros os seres fantásticos que povoam a sua imaginação. Atividade destinada 
a crianças dos 6-10 anos de idade. Participação sujeita a inscrição prévia. Mais 
informações em www.cmpb.pt
21:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “DESNORTE” – INÊS PEDROSA
História a história, a autora percorre a luz e as sombras do nosso tempo: uma 
rapariga em busca da própria voz, um homem lançado nas curvas do tempo 
até à pré-história do amor, uma amiga leve e voadora como um balão e uma 
mulher que queria ser águia são alguns dos personagens deste último livro de 
contos. Este livro é enriquecido com ilustrações originais de Gilson Lopes, 
cuja exposição também estará patente na Feira do Livro.
22:30 CONCERTO DE MÚSICA COM OS FIRST BREATH AFTER COMA
Apareceram em 2012 e, em menos de dois anos, vencem o zus! (concurso da 
fade in), o casting Vodafone Mexefest, vão à final do Festival Termómetro, são 
eleitos novos talentos fnac e lançam o disco conceptual “The Misadventures 
Of Anthony Knivet”.
Recebendo boas críticas em Portugal, Espanha, França e Itália, o disco chegou 
a ser apontado como um dos melhores do ano para alguma imprensa musical. 

22, domingo
10:00 ABERTURA
15:30 APRESENTAÇÃO DE LIVRO “UMA AVENTURA CULINÁRIA” + SHOWCOOKING – EVA GONÇALVES
A finalista do concurso MasterChef 2015, chef autodidata e autora do blogue 
"Uma aventura culinária" confeccionará um dos pratos que constam neste que 
é o seu primeiro livro! 
20:00 ENCERRAMENTO
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