Agenda Cultural janeiro 2015
Ponte da Barca
Exposição
“God Have Mercy”

02 a 30 | Horário: 09h00-12h30/14h00-17h30
Exibição retrospectiva dos últimos 7 anos de obra e vida de Carlos
Pimenta. Trata-se de uma exposição, que tem como tónica a infância, as
primeiras aprendizagens, a forma como percepcionamos o mundo e a
criança que ainda levamos dentro. No ano em que cumpre 40 anos e que
assina a sua centésima obra, para o autor não há nada melhor que festejar
com pessoas especiais e no mais especial lugar do mundo. God have
Mercy and just let us be...
Local: Paços do Concelho

Mercado
“Amor à 2.ª vista”

04 | Domingo 9h 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, bijutaria, artigos
decorativos que já não te servem, traz, expõe, vende, troca, porque o
amor à 2.ª vista acontece. O Mercado conta também com venda de
Artesanato.
Org.: Município de Ponte da Barca e ArteBarca
Inscrições: geral@cmpb.pt / tel. 258 480 180
Local: Mercado Pombalino

Cantar dos Reis

05 | Segunda-feira 19h00
Org.: Associação Desportiva Social e Cultural da Freguesia de Lindoso
Local: Parada – Lindoso

Quartas de Janeiro, no outeiro do
Castelo e do Espigueiro (Lindoso)
07, 14, 21, 28 | Quarta-feira 15h00

Como já diz o provérbio “Se queres ser bom milheiro, faz o alqueire em
Janeiro”, a Porta de Lindoso promove visitas guiadas ao outeiro onde se
encontra o Castelo de Lindoso e o núcleo de Espigueiros, todas as
quartas-feiras do mês de Janeiro. O enfoque será na importância da
cultura do milho nas aldeias serranas, com a desmisti cação dos
espigueiros enquanto peças de sabedoria popular tradicional e do Castelo
de Lindoso, baluarte de defesa da linha serrana de fronteira. As visitas
guiadas são gratuitas e iniciam-se nos dias indicados às 15h00,
a partir das instalações da Porta de Lindoso junto à
Igreja Matriz.
Local: Porta de Lindoso
Para mais informações e inscrições: Tel. 258 578 141 ou e-mail:
portalindoso@cmpb.pt
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Curso
Oficina de Teatro

9, 16, 23, 30 | Sexta-feira
Escalão A (Juvenil): 18h00 / Escalão B (Adulto): 21h00
Oficina de formação teatral que pretende dotar os participantes de
conhecimentos concretos sobre as estruturas dramáticas e códigos
teatrais, através de jogos dramáticos, contacto com o texto e
improvisações.
Org.: MinC (Movimento Incriativo)
Apoio: Município de Ponte da Barca
Local: Auditório Municipal
Para mais informações e inscrições: info@m-incriativo.org ou
www.m-incriativo.org

Cantar dos Reis
10 | Sábado

Org.: Associação “Os Amigos de Lindoso”
Local: Castelo – Lindoso

Cantar dos Reis
10 | Sábado 19h00

Org.: Associação Os Britelenses
Local: Britelo

Ceia dos Reis
10 | Sábado 19h30

Org.: Associação Desportiva Social e Cultural da Freguesia de Lindoso
Local: Parada – Lindoso

“Barca em Movimento”

11 e 25 | 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

Música
Noite de Fado
Cláudia Madeira
17 | Sábado 21h30

Cláudia Madeira tem, desde que se apresentou aos portugueses na
Operação Triunfo, vindo a levar aos quatro cantos do Mundo o Fado.
Apresenta em Ponte da Barca o seu primeiro registo discográfico “Fado
fora de portas” que se tem encontrado a promover dentro e fora do país.
Local: Casa da Cultura
Entrada Livre
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Ceia dos Reis
17 | Sábado

Org.: Associação “Os Amigos de Lindoso”
Local: Castelo – Lindoso

12 x Ponte da Barca
Programa de Trilhos Pedestres
“Da Barca à Ponte – Um percurso pela
história”
31 | Sábado 09h45

O Município apresenta, um programa anual de trilhos pedestres
interpretados pelo território, sendo gratuitos para todos os interessados
em participar. Pretende-se, valorizar o património natural e cultural,
procurando sensibilizar o público para o facto de estar em plena Reserva
Mundial da Biosfera. O trilho que agora se realiza decorre no centro
histórico de Ponte da Barca e leva-nos a apreciar a evolução da vila ao
longo dos séculos.
Os interessados devem inscrever-se na Porta do Lindoso através do
telefone n.º 258 578 141 / 936 336 190 ou do correio eletrónico:
portalindoso@cmpb.pt.
Ponto de encontro: Choupal

Festas e Romarias
15 – Festa de Santo Amaro, Bravães
20 – Festa de S. Sebastião, Cuide de Vila Verde
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