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Curso
O�cina de Teatro
Escalão A 
01, 08, 15, 22, 29 | Terça-feira 18h00-20h00
Escalão B
02, 09, 16, 23, 30 | Quarta-feira 21h00-23h00
O�cina de formação teatral que pretende fornecer aos participantes  
conhecimentos concretos sobre as estruturas dramáticas e códigos 
teatrais, através de jogos dramáticos, contacto com o texto e improvisa-
ções.
Organização: 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

Mostra
Ovos da Páscoa de Ponte da Barca 

02 a 28 de Abril
Exposição de Ovos da Páscoa concebidos pelas IPSS e escolas do 
Concelho de Ponte da Barca.
Local: Praça Fernão de Magalhães

Exposição
“Um olhar Ponte da Barca”

02 a 22 | Horário: 09h00-12h30/14h00-17h30

Pintor realista-naturista, Puskas é sem dúvida é sem dúvida um dos mais 
notáveis aguarelistas portugueses contemporâneos. “Um olhar Ponte da 
Barca” é uma oportunidade para o visitante tomar contacto com as suas 
obras onde a conjugação da luz com as cores e a construção dos planos 
nos demonstram o porquê da singularidade da sua obra.  
Local: Paços do Concelho

Folclore na Praça 
Todos os Domingos de março a junho os Grupos Folclóricos e os Artesãos 
do Concelho irão animar a Praça da República com a venda de produtos 
locais, artesanato e exibição espontânea de danças e cantares. 
Organização: Município de Ponte da Barca, Grupos Folclóricos e Artesãos 
do concelho

Datas em abril:
06 | Rancho Folclórico de Vila Chã de S. João e Rancho Folclórico de Vila 
Nova de Muía
13 | Rancho Folclórico das Lavradeiras de Oleiros e Rancho Folclórico de 
Lavradas
27 | Rancho Folclórico de Lindoso e Rancho Folclórico de Vila Chã de 
Santiago
Local: Praça da República

Caminhada
Comemoração do Dia Mundial da Saúde 

13 | Domingo 09h30
O Município de Ponte da Barca com o objetivo de promover a atividade 
física e a alimentação saudável, convida a população a participar numa 
iniciativa comemorativa do Dia Mundial da Saúde. 
Local: Choupal
Obs: Participação sujeita a inscrição prévia, para mais informações 
contactar: 258488272/258480180. 

Comemoração
Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios Históricos
17 | Quinta-feira
A Porta de Lindoso/Município de Ponte da Barca associa-se à comemora-
ção do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a dinamização de 
uma “viagem ao passado: Pelos caminhos do antigo concelho de Lindoso”, 
consubstanciando a celebração dos 500 anos do Foral de Lindoso.
Local: Portas do Parque de Lindoso
Programa:
10h30 – Visita ao Lugar de Lindoso
14h00 – Percurso “Da Parada medieval aos dias de hoje”
*Inscrições deverão ser realizadas para a Porta de Lindoso, através do 
contacto telefónico nº 258578141 ou do e-mail portalindoso@cmpb.pt, até 
ao dia 10 de Abril de 2014.

Teatro
“A Mui Dolorosa Paixão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo” 
17 | Quinta-feira 22h00
Na quinta-feira Santa, no Mosteiro de Bravães, ligam-se os cinco palcos 
onde corre por cerca de duas horas o "último" dia de Jesus Cristo na Terra. 
Da inveja dos Judeus, à traição de Judas, ao lava-mãos de Pilatos, à morte 
na cruz depois do milagre que tornou possível a conversão de Longuinhos, 
o soldado romano e a contrição de Dimas o bom ladrão. Peça de cariz 
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   religioso, quinhentista, em verso, ao gosto vicentino, baseada na original 
que data de 1583.  Mais de uma centena de intervenientes em palco, entre 
atores e �gurantes dão corpo a uma das mais fortes manifestações de 
força da nossa cultura popular.
É uma produção da Associação Cultural " Os Canários de Bravães " em 
parceria com o Município de Ponte da Barca, o apoio da Junta de 
Freguesia de Bravães; Jaime Ferreri é o responsável pela encenação.
Organização: Associação “Os Canários de Bravães”
Apoio: Município de Ponte da Barca e Junta de Freguesia de Bravães
Local: Mosteiro de Bravães
Entrada Livre

Dia Mundial do Livro
23 | Quarta-feira
A Biblioteca Municipal de Ponte da Barca assinala esta efeméride com a 
realização de diversas iniciativas de promoção ao livro e à leitura, 
nomeadamente exposição e venda de obras literárias editadas pelo 
Município de Ponte da Barca como forma de divulgar Autores Barquenses, 
dando a conhecer as publicações do Município e a sua riqueza literária. 
Visite a Biblioteca Municipal!
Organização: Município de Ponte da Barca
Local: Biblioteca Municipal

Comemorações do 40º 
aniversário do 25 de Abril
Abrilmente – Animar abril!
25 | Sexta-feira
A 25 de abril comemoram-se quatro décadas sobre a Revolução dos 
Cravos.
O Grupo Abrilmente, em associação com a Câmara Municipal e freguesia 
de Ponte da Barca, desenvolveu um programa de atividades para 
comemoração do Dia da Liberdade. O objetivo é manter viva a memória de 
abril pela união da comunidade em torno de tertúlias, atividades desporti-
vas e artísticas. 
Lembrar abril a debater, a pintar ou a conviver. Com muita música e cravos 
à mistura!
Participe! Vamos animar a chama de Abril!
Organização: Grupo Abrilmente
Apoio: Município de Ponte da Barca e  Freguesia de Ponte da Barca
Local: Ponte da Barca
Obs: Para mais informações consultar programação especí�ca do evento.

Sessão Solene 

25 | Sexta-feira 11h00
Sessão da Assembleia Municipal Comemorativa do 25 de Abril.
Local: Paços do Concelho 

Fins de Semana Gastronómicos 2014
Fim de Semana da Posta Barrosã
25 a 27 | Sexta a Domingo
Este �m de Semana é dedicado à Posta Barrosã, prato representativo da 
excelência da gastronomia de Ponte da Barca e um dos mais típicos da 
região minhota, que poderá ser degustado nos restaurantes do Concelho 
aderentes à iniciativa.
Organização: Município de Ponte da Barca e Entidade Regional de Turismo 
do Porto e Norte de Portugal
Local: Restaurantes Aderentes
Obs. Para mais informações consultar programação especí�ca do evento ou www.cmpb.pt  

“Barca em Movimento”
27 | Domingo Horários das aulas: 10h30 e 11h30
Iniciativa que visa o estímulo da atividade física com classes de dança 
aeróbica
Local: Praça da República
Entrada Livre

Pascoela
27 | Domingo
Organização: Associação Desportiva Social e Cultural da Freguesia de 
Lindoso
Local: Parada – Lindoso 

Teatro
“Menina do Mar”

28 | Segunda-feira
Espectáculo teatral dirigido ao público do 5º ano de escolaridade em que 
duas crianças decidem fazer um espetáculo de teatro no seu quarto. A 
história é a Menina do Mar, e para a sua realização utilizam os objetos que 
estão no seu quarto em personagens e cenários. A Menina do Mar é uma 
abordagem simples que explora o movimento como parte fundamental da 
ação.
Organização: MinC (Movimento Incriativo)
Local: Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Obs: Para mais informações consultar programação especí�ca do evento.

Dia Internacional da Dança
30 | Quarta-feira 

Espetáculo Comemorativo do dia Internacional da dança que pretende 
promover/divulgar diversos estilos de dança.
Organização: Município de Ponte da Barca
Local: Praça da República


