
Agenda Cultural   
Ponte da Barca

setembro 2014

Agenda Cultural de Ponte da Barca   setembro de 2014 Página 01

Exposição
“Barca Além”

01 a 15 | Horário: 09h00-12h30/14h00-17h30
Exposição de pintura da autoria de  Conceição Antunes. Fascinada desde 
sempre pelas artes, a artista, começou a pintar como autodidacta em 2002 
num encontro com as tintas a óleo e as telas. A sua obra dá preferência a 
temas iconográ�cos, pintando cidades, vilas e aldeias, também já trabalhos 
de �guração humana.
Local: Paços do Concelho

Mercado 
“Amor à 2.ª vista” 

07 | Domingo 9h00 às 19h00
O Mercado “Amor à 2.ª vista” realiza-se no primeiro domingo de cada mês e 
assume-se como um mercado para compra, venda e troca de artigos em 
segunda mão. Aquilo que já não usas, mas está em bom estado de 
conservação pode ainda agradar a outros! Roupa, bijuteria, artigos 
decorativos que já não te servem, traz, expõe, vende, troca,  porque o amor 
à 2.ª vista acontece. 
Local: Choupal 
Inscrições: geral@cmpb.pt / tel. 258 480 180
Org.: Município de Ponte da Barca e ArteBarca

“Barca em Movimento”
14 e 28 | Domingo Horários das aulas: 10h00 e 11h00
Iniciativa que visa o estímulo da atividade física com classes de dança 
aeróbica
Local: Complexo das Piscinas Municipais 
Entrada Livre

Exposição
“Catarse Reversa”

16 a 30 | Horário: 09h00-12h30/14h00-17h30
Exposição de desenho e técnica da autoria de Tiago Mendes, que desde 
cedo desenvolveu o seu gosto pelo desenho, tendo já participado em 
diversas exposições das quais se destacam “Arte na Leira” em 2007 e mais 
recentemente “Mercado das Artes 2014”. O seu trabalho evidencia-se pela 
exposição da verdade crua, fria e depressiva que a vida tem, resultando na 
representação de alguns temas “negros e controversos”.
Local: Paços do Concelho

Teatro
O Teatro sai à Rua
19 | Sexta-feira
15h30
Animação de Rua com Bruno Leite e Ilva Otero e Modelagem de Balões, 
pelas ruas da vila.

21h45
“A Visita do Rinoceronte” é uma viagem louca através de imagens estáticas, 

fotográ�cas e de breves momentos de movimento delirante. Espécie de 
circo imaginário. É uma viagem ao tempo acolhedor da infância, o tempo do 
sonho desperto, ou nocturno, numa vontade de permitir uma existência 
mais leve, mais solta, mais ágil, mais feliz e mais certa. O lugar é um Círculo, 
um universo de cores onde dois intérpretes procuram o lugar no mundo, e 
são pessoas, �guras ou quase objectos, como se pertencessem a lugares 
irreais, são personagens de "lá" à procura do lugar certo.

Equipa artística e técnica: 
Produção: Movimento Incriativo | Direcção e coreogra�a: Isabel Barros | 
Performers: Carlos Silva e Sónia Cunha | Música original: António Rocha | 
Desenho de luz: Jonathan Richter | Figurinos e Cenogra�a: Isabel Barros | 
Escultura Rinoceronte: Zé Mokuna | Marionetas: Teresa Branco 
Org.: Município de Ponte da Barca e Movimento Incriativo
Local: Largo da Misericórdia

Desfolhada Tradicional Minhota
20 | Sábado 20h00
A desfolhada em Bravães, acompanhada da ementa tradicional (sardinha 
assada, broa caseira e o caldo de farinha), é uma noite a não perder, pois 
contará com muita animação ao som das concertinas, das castanholas e 
dos cantadores. 
Org.: Associação Cultural e Desportiva “Os Canários de Bravães”
Apoio: Município de Ponte da Barca
Local: Mosteiro – Bravães 
* Para mais informações consultar programação especí�ca do evento

Feira de Artesanato
21 | Domingo 09h00 às 19h00
Feira de Artesanato que se realiza no 3.º domingo de cada mês.
Local: Choupal 
Inscrições: geral@cmpb.pt / tel. 258 480 180
Org.: Município de Ponte da Barca e ArteBarca

O�cinas do Lazer
Desfolhada Minhota
26 | Sexta-feira 14H30
Encontro dos idosos institucionalizados do concelho, no âmbito das 
O�cinas do Lazer da Rede Social, para reviver uma Desfolhada à moda do 
Minho repleta de pormenores relacionados com as atividades de outrora.
Local: Instalações do Centro Paroquial e Social de Lavradas
Entidade An�triã: Centro Paroquial e Social de Lavradas
Org.: IPSS'S e Município de Ponte da Barca 
Contactos: 258 488 272 / 258 480 180 
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Comemoração 
Dia Mundial do Turismo
27 | Sábado
A data começou a ser celebrada no ano de 1980, após decisão da 
Organização Mundial de Turismo e este ano é celebrada pela OMT na 
cidade mexicana de Guadalajara, pretendendo enfatizar o potencial do 
turismo na criação de oportunidades para as comunidades e sublinhar em 
simultâneo o papel que o envolvimento da comunidade tem no 
desenvolvimento sustentável do turismo. O Município de Ponte da Barca 
associa-se a esta efeméride, organizando e promovendo um conjunto de 
iniciativas relacionadas com a divulgação do património monumental, 
cultural e natural do concelho.
* Para mais informações consultar programação especí�ca do evento

Desfolhada Minhota
27 | Sábado 21h00
A tradicional Desfolhada Minhota em Lavradas, tornou-se já uma referência, 
atraindo até Ponte da Barca milhares de visitantes, que vêm participar numa 
das maiores manifestações da cultura popular desta região.
Org.: Junta de Freguesia de Lavradas
Apoio: Município de Ponte da Barca
Local: Lavradas
* Para mais informações consultar programação especí�ca do evento

Festas e Romarias

07 e 08 – Nossa Senhora da Penha, Britelo
28 – Festa de S. Miguel, Grovelas
28 – Nossa Senhora da Penha, Germil


