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fevereiro março

O Vaivém Oceanário – Educação Ambiental em Movimento é 
um projeto que pretende sensibilizar toda a população para a 
necessidade de conservar os Oceanos através da alteração dos 
nossos comportamentos e atitudes perante o meio ambiente. 

Org.: Oceanário 
de Lisboa. Apoio.: 
Município de Ponte 
da Barca. Obs.: 
Informações através 
do nº 258 480 180 ou 
www.cmpb.pt.

Local: Praça Fernão de Magalhães

“O Vaivém Oceanário” 
1
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Exposição

Educação Ambiental em Movimento

Leonor Sousa é uma autodidata cuja paixão pela área da 
pintura a leva a aventurar-se na pintura figurativa e abstrata, 
a óleo ou a acrílico, deixando transparecer, através dos seus 
trabalhos, uma personalidade carismática e irreverente.

Org.:  Município de 
Ponte da Barca. Obs.: 
Informações através 
do nº 258 480 180 ou 
www.cmpb.pt

Horário: Segunda a Sexta-feira 9h às 12h30 | 14h às 17h30 
Local: Átrio dos Paços do Concelho

“África Minha - Leonor Sousa Arte”

Mercado

Domingo

O Mercado “Amor à 2ª vista” tem lugar no primeiro domingo 
de cada mês e assume-se como um espaço para compra, 
venda e troca de artigos em segunda mão. Aquilo que já não 
usa, mas está em bom estado de conservação, pode ainda 
a agradar a outros! Roupa que já não lhe serve, bijutaria, 
artigos decorativos, traga e exponha, venda e troque, 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: Informações 
e inscrições através 
do nº 258 480 180 ou 
www.cmpb.pt

Horário: 9h - 19h | Local: Jardim dos Poetas

“Amor à 2.ª vista” 
6
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Domingos Gastronómicos

Comemoração

Org.: Município de Ponte 
da Barca. Obs.: Informações 
através do nº 258 480 180 ou 
www.cmpb.pt.

Org.: Município de Ponte da 
Barca e Artebarca. Apoio: 
Epralima. Obs: Para mais 
informações consultar 
programação específica do 
evento. Apoio: Epralima, Marta 
Cabeleireira e Lúcia Esteticista.

Lampreia do Rio Lima

Dia Internacional da Mulher

Local: Restaurantes aderentes

Local: Solar do Vinhão

Domingo

Terça-feira

6

8

Uma iniciativa que resulta da parceria com os 
restaurantes locais. O segundo domingo gastronómico 
será dedicado à Lampreia, que se apresentará à mesa 
nos restaurantes aderentes, confecionada a preceito.

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o 
Município de Ponte da Barca e a Artebarca  promovem, 
no dia 8 de março, um dia inteiramente dedicado às 
mulheres, com diversas atividades.

Tertúlia

Quinta-feira10

A sétima sessão do ciclo de tertúlias e conferências 
“Quintas na Barca” será dedicada à temática “Cultura, 
Religião e Sociedade”. A primeira sessão abordará a 
temática Instrumentos tradicionais, especificamente 
a Gaita de Foles – Origem e Tradição.

Org.:  Município de Ponte 
da Barca. Obs: Para mais 
informações consultar 
programação específica do 
evento.

Horário: 21h30
Local: Casa da Cultura

Quintas na Barca



Comemmoração

Terça-feira15

O Município de Ponte da Barca assinala o Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor, levando a cabo uma sessão de esclarecimento sobre o consumo. 
Os participantes nesta sessão poderão ver esclarecidas algumas dúvidas no 
âmbito da gestão orçamental, em particular da gestão doméstica, abordando, 
de uma forma prática, hábitos de consumo com o dinheiro. 

Org.: Município de Ponte da Barca. Apoio: DECO e ACIAB

Horário: 09h às 19h | Local: Supermercados locais

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

Horário: 20h30 às 21h30 | Local: Ponte da Barca

Comemoração

O Município de Ponte da Barca adere à inicitiva da Organização Global de 
Conservação da Natureza, Hora do Planeta, com o objetivo de despertar e 
consciencializar a população e atores locais, para a problemática das alterações 
climáticas e desenvolvimento sustentável do planeta. Assim, no próximo dia 19 
de março, entre as 20h30 e as 21h30, as luzes do edifício Paços do Concelho; 
Praça Fernão de Magalhães; a iluminação Cénica da Ponte sobre o Rio Lima
e a Casa da Cultura, serão apagadas.

Org.:  Município de Ponte da Barca.

Hora do Planeta
Sábado19



Segunda-feira21

Horário: 21h30 | Local: Casa da Cultura

Horário: Segunda a Sexta-feira 9h às 12h30 | 14h às 17h30
Local: Átrio dos Paços do Concelho

Comemoração

Exposição

Criado na XXX Conferência Geral da UNESCO, a 16 de 
Novembro de 1999, o Dia Mundial da Poesia celebra a 
criatividade, a inovação e ainda o poder da linguagem. 
A Câmara Municipal de Ponte da Barca, em colaboração 
com o Agrupamento de Escolas, assinalam a efeméride 
com a realização de um Sarau Poético. Para além de 
assinalar a data, a iniciativa visa incentivar a leitura e dar 
visibilidade a este género literário, evocando poetas 
locais e nacionais.

Exposição de ovos da Páscoa concebidos pelos alunos do ensino pré-escolar 
do concelho.

Org.: Município de Ponte da 
Barca e Agrupamento de 
Escolas de Ponte da Barca,  
Obs: Para mais informações, 
consulte programação 
específica do evento.

Org.: Município de Ponte da Barca

Dia Mundial da Poesia Sarau poético 

“Ovos da Páscoa”
março abril21 4a



Quinta-feira

Teatro

Representação em cinco palcos, ligados, onde se recria a última noite de Cristo 
na terra. Tal como em 2014 será entrosado no texto do Auto da Paixão, da edição 
de 1820, o Poema de Guerra Junqueiro “ A Caridade e a Justiça”. Para além de 
ser teatro de cariz religioso, destaca-se o espetáculo de luz e som e o riquíssimo 
guarda-roupa. Entre atores e figurantes subirão ao palco cerca de uma centena 
de pessoas, que vivendo já, pelo coração, a paixão da Paixão, tornarão mágica
a noite que Bravães oferecerá a todos os visitantes e espetadores.

Org.: Associação “Os Canários de Bravães” 
Apoio: Município de Ponte da Barca e Junta de Freguesia de Bravães 
Obs.: Entrada Livre 

Horário: 21h30
Local: Mosteiro de Bravães

“A  Mui Dolorosa Paixão
de Nosso Senhor
Jesus Cristo”

DESTAQUE

24

“Conheces a tua Biblioteca?” 
Visita Guiada

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Atividade sujeita a marcação prévia através do n.º 258 480 050 ou através do email biblioteca@cmpb.pt

Segunda-feira a Sexta-feira: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
Sábado: 9h às 13h

Local: Biblioteca Municipal

Esta visita permite conhecer as novas instalações da Biblioteca Municipal bem 
como os serviços que ela disponibiliza. 



Org.: Município de Ponte da Barca

“Aquele estranho momento” m/12
Cinema - Juvenil

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal

Zac Efron, Miles Teller e Michael B. Jordan, são os 
protagonistas deste filme, sobre três amigos que se 
encontram naquele confuso “momento” de todas 
as relações amorosas quando têm de decidir se 
pretendem continuar solteiros ou perguntar:  “Então, 
isto agora é sério?”. Não percam!

Sexta-feira4 18e

“Nunca é tarde demais” - m/12
Cinema Paraíso - Sessão de cinema Adultos

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal

Sob a realização de Rob Reiner, Morgan Freeman e 
Jack Nicholson dão o coração e alma a esta saudação 
inspirada à vida que prova que o melhor momento 
de todos é o agora!

Quarta-feira2 16e

Atividades Lúdico-Pedagógicas
Atividades

Org.: Município de Ponte da Barca. Obs.: Informações através do nº 258 480 050 ou do email biblioteca@cmpb.pt

Local: Biblioteca Municipal
Na Biblioteca Municipal de Ponte da Barca poderá realizar, diariamente, atividades 
de desenho, pintura, leitura livre, recorte, colagem, jogos e pesquisas na internet.



“Alvin e os Esquilos” -m/4
Cinema Juvenil

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Informações através do nº 258 480 050 ou do email 
biblioteca@cmpb.pt

Horário: 15h
Local: Biblioteca Municipal

Uma hilariante aventura cheia de diversão 
peluda e músicas que nos fazem dançar!

Segunda-feira
7 21e

“Aqui há história...”
Leitura

Org.: Município de Ponte da Barca.
Obs.: Informações através do nº 258 480 050 ou do email 
biblioteca@cmpb.pt

Horário: 11h
Local: Biblioteca Municipal

“Conta a Canção” é um livro da autoria de 
Albertina Fernandes e Miguel Fernandes 
que funde dois maravilhosos mundos – o da 
literatura e o da música. São 11 histórias curtas, 
que viajam pelo sonho, pelo mar, pela dança 
e pelo mundo do imaginário. Vem! Vai ser 
divertido e mágico!

Sábado5



“Páscoa na Biblioteca”
Oficinas Férias

Obs.: Atividade gratuita, com número limitado de participantes. 
Inscrições até ao dia 17 de março na Biblioteca Municipal ou 
através do email (biblioteca@cmpb.pt) site www.cmpb.pt. 

Horário: 14h às 17h
Local: Biblioteca Municipal
Ainda antes da caça aos ovos da Páscoa, há 
quem corra em busca de coisas para fazer 
durante as férias! Não corras mais... A Biblioteca 
Municipal de Ponte da Barca quer que aproveites 
da melhor forma o teu tempo livre durante 
as férias da Páscoa e, por isso, preparou um 
programa fantástico nas suas Oficinas de Páscoa! 

22 23 29 30e

“A Origem dos Guardiões” 
m/6

Cinema - Juvenil

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 11h
Local: Biblioteca Municipal

Divertida e mágica história sobre os lendários 
guardiões – Jack Gelado, Coelhinho da Páscoa, Pai 
Natal, Fada dos Dentes e Sandy – que se juntam 
todos pela primeira vez!

Sábado12 26e



“Água e Geologia”
Exposição

Local: Porta de Lindoso

Org.: Município de Ponte 
da Barca.

Em plena Reserva Mundial da Biosfera e no coração 
do Parque Nacional Peneda-Gerês, a Porta de Lindoso 
constitui um centro de interpretação do território. A Porta 
de Lindoso concentra a sua temática na Água e Geologia 
e possui uma exposição permanente onde é possível 
visualizar, através de maquetas interativas, de que modo 
é que a paisagem foi modelada pela água e transformada 
pelo homem e de que modo é que este, sabiamente, 
utilizou os recursos naturais disponíveis.

Horário de Inverno:
Segunda-feira a Domingo: 10h às 12h30 | 14h às 17h

Núcleo Expositivo da Torre de 
Menagem do Castelo de Lindoso

Exposição

Local: Porta de Lindoso

Org.: Município de Ponte da Barca.

Inserido na Rede Interpretativa do Património do 
concelho de Ponte da Barca, o Núcleo Museológico da 
Torre de Menagem do Castelo de Lindoso alberga uma 
exposição sobre a  ocupação humana do território
de Lindoso, desde o Neolítico até aos nossos dias.



Desporto | Natureza

Sábado

O percurso deste mês terá o seu início junto à Igreja do Mosteiro de Bravães, palco 
neste período pascal de uma das maiores encenações de teatro popular do Alto 
Minho - “A Mui Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Após o início do 
percurso vamos pouco a pouco ganhando altitude por calçadas e caminhos de 
pé posto até chegarmos ao Santuário de Nª Srª da Pegadinha de onde poderemos 
observar a paisagem do Vale do Lima. Em seguida, sempre em convívio e usufruto da 
natureza, prosseguiremos por espaços em que Tomás de Figueiredo se terá inspirado 
para algumas das suas criações literárias. 

Distância: 7,5 Km | Duração: 2h30 | Dificuldade: Moderado

12 x Ponte da Barca - Pelos Caminhos de Bravães

Horário: 08h30 | Local: Mosteiro - Bravães

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca
Obs.: Custo por pessoa de 2,5€ (seguro). Inscrições obrigatórias, até ao dia 14 de março, através da Porta do 
Lindoso pelos telefones 258578141 ou por correio eletrónico portalindoso@cmpb.pt
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Horário do Complexo Desportivo de Piscinas Municipais
Segunda-feira a Domingo: 10h às 12h30 | 14h às 21h
Sábado: 10h às 13h | 15h às 20h

Hidroginástica

Horário: Segundas-feiras - 10h45 e 19h
Terças-feiras - 20h | Quintas-feiras - 10h45, 
19h e 20h 
Local: Complexo das Piscinas Municipais de 
Ponte da Barca

A hidroginástica é um exercício aeróbico  
feito em piscinas que tem como benefícios  
melhorar a capacidade aeróbica, a resistência 
cardiorespiratória, a resistência, a força muscular, 
a flexibilidade, além de proporcionar um gasto 
calórico de 260 a 400 kcal/hora, dependendo 
da intensidade em que o praticante realiza os 
exercícios.

Comemoração

Terça

A Porta de Lindoso/ Município de Ponte 
da Barca celebra este dia promovendo um 
percurso pedestre pelos moinhos de água e 
sistemas de regadio tradicional, com particular 
ênfase para os ribeiros e para o Rio Cabril.

Dia Mundial da Água

Horário: 14h | Local: Porta de Lindoso

Org.:  Município de Ponte da Barca
Obs.: Inscrições deverão ser realizadas para a Porta de Lindoso, 
através do contacto telefónico 258 578 141 ou e-mail: 
portalindoso@cmpb.pt, até ao dia 18 de Março.
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Natação para Crianças

Horário: Segundas, Terças, Quintas 
e Sextas-feiras - 18h Sábados - 10h, 
10h45 e 11h30
Local: Complexo das Piscinas 
Municipais de Ponte da Barca

O principal objetivo para as classes de 
crianças -Bebé - Nível I a) Adaptação 
ao Meio Aquático; Nível I b) iniciação; 
Nível II a) Aperfeiçoamento; e Nível II 
b) Manutenção - é contribuir para um 
maior desenvolvimento psicomotor, 
bem como uma melhor evolução da 
sua personalidade e um maior sucesso 
escolar.

Natação para Bebés

Horário: Sábados - 11h30
Local: Complexo das Piscinas 
Municipais de Ponte da Barca

A prática da natação traz vários 
benefícios para os bebés, melhorando a 
sua coordenação motora, estimulando 
o seu o apetite, promovendo a relação 
entre os pais e o bebé, prevenindo 
algumas doenças respiratórias, 
ajudando o bebé a gatinhar, sentar 
ou andar mais facilmente, a dormir 
melhor e melhorando a sua resistência 
respiratória e muscular.



Clube de Natação

Horário: Segunda a Sexta-feira - 18h
Local: Complexo das Piscinas Municipais de Ponte da Barca

O Clube de Natação tem como objetivo principal o ensino e a prática da natação. 

Natação para Adultos

Horário: Segundas-feiras - 18h
Local: Complexo das Piscinas 
Municipais de Ponte da Barca

As aulas de Natação para adultos visam 
permitir a aprendizagem das quatro 
técnicas básicas da natação (crol, 
costas, bruços e mariposa) e também 
das técnicas de saltos e viragens, assim 
como proporcionar ao praticante 
o desenvolvimento físico geral e 
resistência de nado.



Natação NEE

Horário: Quartas-feiras e 
Sábados - 18h
Local: Complexo das Piscinas 
Municipais de Ponte da Barca

A Natação NEE consiste na adaptação 
da natação para alunos com 
necessidades educativas especiais.

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Mais informações através do n.º 258 455 337  
ou através do email desporto@cmpb.pt

Hidroterapia

Horário: Terças-feiras e
Sexta-feira - 19h
Local: Complexo das Piscinas 
Municipais de Ponte da Barca

A hidroterapia é uma atividade 
terapêutica que consiste na realização 
de exercícios dentro de uma piscina 
com água em torno dos 34ºC, para 
acelerar a recuperação de atletas 
lesionados ou pacientes com artrite, 
artrose ou reumatismo; Problemas 
ortopédicos, como fraturas ou 
hérnias discais; Lesões musculares; 
Dores articulares; Inchaço nas pernas; 
Dificuldade respiratória; e Problemas 
neurológicos. 



Local: Associação Juvenil, Sócio 
Cultural e Desportiva – Magalhães 
em Movimento

Horário: 14h30
Local: Centro de Exposição e Venda 
de Produtos Regionais

Obs.: Para mais informações contactar a 
entidade organizadoras.

Org.: Artebarca
Obs: Para mais informações consultar 
programação específica do evento

Sendo o desporto um meio de 
promoção da saúde e bem-estar que 
estimula a inserção do indivíduo na 
sociedade através do convívio que 
muitas vezes é inerente à pratica 
desportiva, a Associação “Magalhães 
em Movimento”, realizará um 
espetáculo de Motocross em pista 
fechada.

A Artebarca promove a realização de 
um workshop alusivo ao tema “Dia 
do Pai”

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

Motocross em pista fechada 

Dia do Pai

Desporto

Comemoração

Sábado e Domingo

Sábado

19 20

19

Ténis

Horário: Segunda a  Sexta-feira - 
8h às 23h Sábado - Todo o dia
Local: Parque desportivo da 
praia fluvial

A escola de ténis Btennis, entidade que  
presta todos os serviços relacionados 
com o Ténis como aulas individuais
ou em grupo.

Org.: Btennis e Município de Ponte da Barca
Obs.: Mais informações através do n.º 258 455 337  
ou através do email desporto@cmpb.pt

e



Horário: 10h30

Horário: 19h

Horário: 15h

Horário: 21h

Horário: 22h

Horário: 10h
Local: Igreja Matriz de Ponte da Barca

Org.: Paróquia de Ponte da Barca 

“Domingo de Ramos” 

“Ceia do Senhor com 
Cerimónia de Lava-pés”

“Adoração da Santa Cruz”

“Via Sacra pelas ruas da Vila”

“Vigília Pascal”

“Missa de Páscoa”

Domingo

Quinta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

20

24

25
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SEMANA SANTA

Atelier de Teatro Infantil
Oficinas de Férias

Horário: 10h às 17h
Local: Espaço MiNC
(Bairro de Stº António)

Org.: Associação Moviomento Incriativo
Obs.: Curso orientado pelas formadoras Jeanneth Vieira 
e Márcia Gomes, destinado a crianças dos 6 aos 10 
anos, com um custo de 25 euros por criança. Inscrições 
obrigatórias, através do email producao@m-incriativo.org. 
Para mais informações contactar a entidade organizadora.

Local: Associação “Os amigos de 
Lindoso”

Obs.: Para mais informações contactar a entidade 
organizadora.

Durante os 5 dias em que decorrerá 
o atelier de Teatro, as crianças terão a 
oportunidade de explorar teatralmente a 
obra literária “O Principezinho”, de Antoine 
de Saint-Exupéry. Através de exercícios e 
jogos teatrais pretende-se proporcionar às 
crianças o gosto pelo teatro, exercitando a 
sua criatividade,  imaginação, confiança e 
interação com os outros. 

De forma a comemorar o Dia da Árvore, 
a Associação “Os Amigos de Lindoso”, 
em conjunto com a população local, irá 
proceder à plantação e manutenção de 
espaços verdes.

Dia da Árvore
Comemoração

Terça-feira

21 25

22

a



Gastronomia

Desporto

abril | Sexta-feira a Domingo

maioabril 

Uma iniciativa que resulta da parceria entre o 
Município e os restaurantes locais. A posta Barrosã 
é indubitavelmente um prato representativo da 
excelência da gastronomia de Ponte da Barca. Poderá 
ser degustado nos restaurantes do concelho aderentes 
à iniciativa.

Dia 24 Ponte da Barca acolhe, com o trail solidário, o 
início da IIª edição desta prova que decorrerá dentro 
do território do Parque Nacional e que se arrisca já 
a ser uma das de maior relevo europeu pelo seu 
enquadramento paisagístico. Venha e divirta-se na 
natureza!

O dia 15 de Março é o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor?
O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi instituído por John F. Kennedy, 
a 15 de março de 1962. Kennedy defendeu os quatro direitos fundamentais 
dos consumidores: direito à segurança; direito à informação; direito à escolha; 
direito a ser ouvido/a. Assim, o dia 15 de Março passou a ser a data eleita pelas 
organizações de todo o mundo para comemorar o “Dia Mundial dos Direitos 
do Consumidor”, momento alto de um vasto trabalho anual que tem por fim 
a educação para o consumo e a informação específica e detalhada para o 
consumidor. Somos hoje uma sociedade em “rede”, em que a compreensão dos 
produtos requer uma crescente exigência por parte dos consumidores, sendo
a informação a base fundamental para escolher e decidir bem. 

Fim de semana Gastronómico da 
Posta Barrosã

Peneda Gerês Trail Adventure

PRÓXIMOS EVENTOS:

Local: Restaurantes Aderentes

Org.: Município de Ponte 
da Barca. Obs.: Para mais 
informações, consulte 
programação específica 
do evento.

Org.:Carlos Sá Nature Events
Apoio.: Município de Ponte 
da Barca. Obs.: Para mais 
informações contactar a 
entidade organizadora
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PONTE DA BARCA, NO CORAÇÃO DO PARQUE NACIONAL PENEDA - GERÊS 

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


