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Domingo1 15 22 29

Folclore

De meados de abril até 5 de junho, os Grupos 
Folclóricos e os Artesãos do Concelho irão animar 
a Praça da República, através da venda de produtos 
locais, artesanato e da exibição espontânea de danças 
e cantares populares. 

Dia 1: Rancho Folclórico de Azias e Rancho Folclórico 
de Paço Vedro de Magalhães
Dia 15: Rancho Folclórico de Vila Chã São João e 
Rancho Folclórico de Cuide Vila Verde
Dia 22: Rancho Folclórico de Bravães e Rancho 
Folclórico de S. Martinho de Crasto
Dia 29: Rancho Folclórico Lavradeiras de Oleiros e 
Rancho Folclórico de Santiago

Org.: Município de Ponte da 
Barca, Grupos Folclóricos e 
Artesãos do concelho

Horário: 14h
Local: Praça da República

“Folclore na Praça”
e

Tertúlia

Quinta-feira5

No habitual formato das “Quintas na Barca”, esta 
terceira sessão de 2016 pretende promover uma 
reflexão em torno da temática proposta, “99 anos das 
aparições do Barral – Factos e Enigmas”. Este evento 
contará com a participação cívica dos cidadãos e do 
orador convidado – Prof. Luís Arezes.

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

Horário: 21h30 | Local: Casa da Cultura

Quintas na Barca
“99 anos das aparições do
Barral – Factos e Enigmas”



Sexta-feira a Domingo

Domingo

Sábado a Domingo
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Atividades Recreativas

Dança

Cultura

A Festa das Tradições regressa para a décima edição. Este 
evento visa a promoção e a preservação das tradições deste 
território. Assim, no recinto onde decorrerá este evento, 
encontrar-se-á uma feira de produtos artesanais, as Tasquinhas, 
Danças e Cantares regionais, entre muitas outras atividades.

Evento organizado pela turma 6º B do Agrupamento de 
Escolas de Ponte da Barca. Para participar neste evento, deverá 
adquirir a sua pulseira junto dos alunos do 6º B no pólo 2 do 
Agrupamento. Venha divertir-se e “Ajude-nos a Sonhar”!

A Feira do Livro promove um conjunto de atividades gratuitas, 
para públicos de todas as faixas etárias, envolvendo a 
realização de conferências, apresentações de obras literárias, 
ateliers, oficinas de teatro, animações, exposições e vários 
momentos musicais.

Org.: Município de Ponte da Barca, Associações e Ranchos do Concelho.
Obs.: Para mais informações consultar programação específica do evento 

Org.: Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca

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

Local: Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais

Horário: 14h30 | Local: Escola Secundária de Ponte da Barca

Horário: 10h às 24h | Local: Casa da Cultura

Festa das Tradições

“Mega Aula de Zumba”

Feira do Livro

a

a

DESTAQUE



Terça-feira

Domingo

24

22

Comemoração

Saúde

Sendo o consumo de tabaco e de outras substâncias nocivas para a saúde, 
causadores da mortalidade prematura em todo o mundo, neste dia, irá ser 
realizado o “Tour Agarra a Vida” que mostra aos jovens que é possível correr riscos, 
passar momentos divertidos com os amigos e sentir adrenalina, mas de uma 
forma saudável e sem necessitar de drogas.

Tendo como objetivo a angariação de fundos para a 
Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Câmara Municipal 
de Ponte da Barca e o Núcleo Regional do Norte 
promovem uma caminhada solidária, no concelho. 
Para participar nesta causa é preciso efetuar a inscrição, 
tendo um custo de 3€, cujo  valor total angariado 
reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Org.: Município de Ponte da Barca e Academia de Patins
Apoio: Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca Centro de Saúde Local

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Participação sujeita a inscrição no valor de 3€. Contactos: 258488272 / 258480180 

Local: Escola Secundária de Ponte da Barca

Horário: 10h
Local: Átrio do Edifício dos Paços do Concelho

Dia Mundial Sem Tabaco  “Tour Agarra a Vida”

Caminhada Solidária



“Aqui há história...”
Leitura

Org.: Município de Ponte da Barca | Obs.: Para participação nesta 
atividade, é necessário o uso de roupa confortável. Mais informações 
através do nº 258 480 050 ou do email biblioteca@cmpb.pt

Horário: 11h | Local: Biblioteca Municipal

“O Leão que Perdeu a Juba” é um livro cheio de cor e 
amor, que alia a literatura infantil ao yoga para crianças. 
No espaço da Biblioteca, os participantes poderão 
experimentar todas as posturas associadas aos animais da 
história. No final as crianças serão convidadas a realizar um 
exercício de relaxamento: a pintura de uma juba de leão 
sob a forma de uma mandala.

Sábado7

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.

“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. 



Sexta-feira6 27e

“Má Vizinhança”  - m/14
Cinema Juvenil

Org.: Município de Ponte da Barca.

Horário: 15h
Local: Biblioteca Municipal

Quando Mac e Kelly descobrem que 
os seus novos vizinhos são nada mais 
nada menos que uma República de 
Estudantes, tentam alinhar com eles e 
tirar o melhor partido da situação. Até 
que as festas da República se tornam 
cada vez maiores e mais loucas...

“O Panda do Kung Fu”  - m/6
Cinema Infantil

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

Com humor de rir aos pontapés, 
toneladas de acção kung fu e fantástica 
animação, este filme é uma encantadora 
história de coragem para toda a família!  

Sábado14 28e



Respirar Saúde
Exposição

Org.: Município de Ponte da Barca

Local: Biblioteca Municipal

De forma assinalar o Dia Mundial sem Tabaco, realizar-se-á uma exposição de t-shirts, 
pintadas por alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, com o objetivo 
de sensibilizar a comunidade para os malefícios do consumo de tabaco.
Paralelamente, será feito um destaque de livros e documentos audiovisuais, 
dedicados à temática do anti-tabagismo e da promoção de estilos de vida saudáveis, 
tais como o exercício físico e a alimentação saudável.

maio a junho26 2

“Nunca digas nunca” - m/12
Cinema Paraíso - Sessão de cinema adultos

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal

Com Michael Douglas e Diane Keaton nos 
principais papéis, este filme, recheado de humor 
e sentimento, mostra-nos que não há limites na 
idade ou nas circunstâncias de vida para que o 
amor surja e nos arrebata! 

Quarta-feira11 25e



“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.

“Nunca digas nunca” - m/12

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal



Desporto | Natureza

Sábado

De forma a comemorar o Dia Internacional da Biodiversidade, que se celebra a 22 de 
Maio, o Município de Ponte da Barca promove um trilho pedestre interpretado na 
aldeia de Germil. Este trilho permitirá aos participantes desfrutar da magnifica riqueza 
paisagista e arquitetónica existente nesta aldeia, nomeadamente o Fojo do Lobo, 
Espigueiros, vegetação ripícola, cursos de água naturais, entre outros.

Duração: 2h30 | Dificuldade: Moderado

12 x Ponte da Barca | Trilho de Germil 

Horário: 09h | Local: Igreja de Germil

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca
Obs.: Custo por pessoa de 2,5€ (seguro). Inscrições obrigatórias, até ao dia 13 de maio, através da Porta do 
Lindoso pelos telefones 258578141 ou por correio eletrónico portalindoso@cmpb.pt

21

Dia Internacional dos Museus
Comemoração

Horário: 10h30 | Local: Castelo de Lindoso

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Informações e inscrições através do nº 258 578 141 ou portalindoso@cmpb.pt

O tema proposto para 2016, de forma a comemorar esta efeméride, é “Museus e 
paisagens culturais ”, visando esta temática promover a consciência para os efeitos 
da atuação humana sobre o ambiente. Com esse intuito, o Município de Ponte da 
Barca celebra este dia promovendo visitas gratuitas ao Castelo de Lindoso.

Quarta-feira18



Através deste Workshop os formandos aprenderão a fazer sabonetes artesanais 
elaborados com matéria prima local e enriquecidos com as propriedades 
fitoterapêuticas da nossa flora.

ATIVIDADES DESPORTIVAS

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

Torneio Playmoretennis

“Sabonetes Artesanais”

Org.: BTennis
Apoio: Município de Ponte da Barca
Obs.: Inscrições e informações através do email
paulomoroso@btennis.pt ou no próprio local

Org.: Associação Artebarca
Obs.: Este workshop tem o custo de 5€, tendo os formandos direito ao material, apoio técnico e um sabonete. 
Inscrições limitadas. Para mais informações contactar a entidade organizadora

Horário: 10h
Local: Campo de Ténis do Parque 
Desportivo da Praia Fluvial

Horário: 15h às 19h
Local: Artebarca

Sábado e Domingo

Sábado

7

14

8e

Workshop



Pedestrianismo na Serra Amarela - Germil

Caminhada e Rastreio da Tensão arterial,
Diabetes e Colesterol

Caminhada entre Germil e Vilarinho das Furnas

Workshop

Desporto/Saúde

Desporto

Org.: Associação Péd’Rios
Obs.: Este workshop tem o custo de 30€, tendo os formandos direito ao material pedagógico, manual 
da FCMP e pernoita em abrigo. Inscrições limitadas a 10 participantes. Para mais informações contactar 
a entidade organizadora.

Org.: Associação Juvenil, Sócio Cultural e Desportiva – Magalhães em Movimento
Obs.: Para mais informações contactar a entidade organizadora.

Org.: Associação Péd’Rios
Obs.: Inscrição gratuita. Para mais informações contactar a entidade organizadora.

Local: Germil - Sede da Associação Péd’Rios

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

Local: Germil - Sede da Associação Péd’Rios

Através deste Workshop os formandos aprenderão técnicas de orientação para 
a realização de pedestrianismo, através do uso da bússola, do GPS e da leitura de 
cartas topográficas.

De forma a promover a saúde e o bem-estar da comunidade local, a Associação 
Juvenil, Sócio Cultural e Desportiva – Magalhães em Movimento irá proporcionar 
um rastreio de saúde.

Através de um percurso linear, de 12 km, considerado como um percurso de 
dificuldade média, os participantes circularão por entre vales e montanhas, para 
chegar da freguesia de Germil à Freguesia de Vilarinho das Furnas.

Sábado e Domingo

Domingo

Quarta-feira

14

15

25

15e



BTT - II Rota do Megalitismo
Desporto

Org.: União Desportiva, Recreativa e Cultural de Paradamonte
Obs.: Para inscrições e informações contactar a entidade organizadora

Horário: 9h
Local: Clube da EDP (Paradamonte - Britelo)

            8 | Nossa Senhora de Fátima, Touvedo – Salvador

  9 a 13 | Tríduo em honra de Nossa Senhora de Fátima,
                 Entre-Ambos-os-Rios

14 e 15 | Nossa Senhora de Fátima, Entre-Ambos-os-Rios

14 a 17 | Santa Rita, Vila Nova de Muía

         15 | Nossa Senhora de Fátima, Azias

         26 | Corpo de Deus, Azias

         26 | Corpo de Deus, Vila Chã Santiago

28 e 29 | Nossa Senhora de Fátima, Bravães

28 e 29 | Nossa Senhora da Paz, Barral – Vila Chã S. João

Este passeio de BTT decorrerá na freguesia 
de Britelo, em pleno Parque Nacional Peneda 
Gerês (PNPG), tendo como intuito aliar a prática 
desportiva saudável ao contacto com o núcleo 
megalítico de maior importância do PNPG.
Este evento proporcionará também um almoço 
convívio, criando assim uma oportunidade de 
interação entre os intervenientes.

Domingo29

FESTAS E ROMARIAS



Concurso

junho | Sábado

junho | Sábado

A Gala da Rainha das Vindimas de Ponte da Barca reúne residentes do 
concelho, com idade mínima de 15 anos que, através da sua passagem pelo 
palco, demonstrarão que Ponte da Barca é um concelho de extrema beleza. A 
vencedora do evento será a representante de Ponte da Barca na final nacional 
do Concurso Rainha das Vindimas 2016.  

“Rainha das Vindimas”

PRÓXIMOS EVENTOS:

Horário: 21h30 | Local: Casa da Cultura

Org.: Município de Ponte da Barca e Associação dos Municípios Portugueses com vinho
Obs.: Informações e inscrições através do nº 258 480 180 ou do site www.cmpb.pt

4

“Espetáculo da Escola de 
Ballet da Câmara Municipal”

Dança

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

Horário: 21h30
Local: Casa da Cultura

Espetáculo de encerramento do ano letivo da 
Escola de Ballet da Câmara Municipal de Ponte 
da Barca

11



Maio é considerado o mês do coração pela Fundação Portuguesa de Cardiologia?
As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no nosso país.
No entanto, são em grande medida evitáveis, basta a adoção de estilos de vida 
adequados e o controlo de fatores de risco, resumindo-se a uma única
palavra: prevenção. 

A pensar na sensibilização dos cidadãos para a problemática das doenças 
cardiovasculares e para a imperatividade de prevenir o seu aparecimento através 
de hábitos saudáveis, a Fundação Portuguesa de Cardiologia institucionalizou o 
mês de Maio como o Mês do Coração.

“Maio, Mês do Coração” é um conjunto de atividades que se desenvolvem 
ao longo de todo o mês de Maio, na tentativa de alertar a população para 
a problemática das doenças cardiovasculares, sendo que todos os anos é 
dedicado a um (ou mais de um) fator de risco (Diabetes, Hipertensão, Obesidade, 
Sedentarismo, Tabagismo...).

O Município de Ponte da Barca, não alheio a esta problemática, tem dinamizado 
diversas atividades que têm como objetivo sensibilizar a comunidade para a 
prevenção das doenças cardiovasculares, sendo desenvolvidas não só durante o 
mês de Maio, mas durante todo o ano, incidindo na promoção da atividade física 
e adoção de uma alimentação saudável, determinantes na prevenção daquelas 
doenças.



PONTE DA BARCA, NO CORAÇÃO DO PARQUE NACIONAL PENEDA - GERÊS 

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


