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Lazer

23 março a 02 abril
O Município de Ponte da Barca, em resposta à pausa letiva, vai promover
de 23 de março a 02 de abril um campo de férias desportivas para crianças com 
idades entre os 6 e os 12 anos, onde terão oportunidade de contactar com as
mais diversas iniciativas. De entre as atividades programadas fazem parte jogos 
tradicionais, futebol, basquetebol, ténis, ginástica, entre muitas outras. 

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs: Informações e inscrições no Complexo das Piscinas Municipais ou através do e-mail 
desporto@cmpb.pt.

Férias Desportivas

Férias
desportivas

de Verão

Org: Município de Ponte da Barca

Férias
desportivas

da Páscoa
Ponte da Barca

23 Março a 02 Abril
d� 6 a 12 an�23 Março a 02 Abril
d� 6 a 12 an�

Inscrições: Complexo das Piscinas Municipais
ou através do e-mail desporto@cmpb.pt



Exposição
01 a 24
Local: Praça da República
Exposição de ovos da Páscoa concebidos pelos alunos do ensino pré-escolar
do concelho.

Org.: Município de Ponte da Barca



“A  Mui Dolorosa Paixão de 
Nosso Senhor Jesus Cristo”
02 | Quinta-feira - Horário: 21h30
Local: Mosteiro de Bravães 
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 �gurantes 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 espectadores.

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

DESTAQUETeatro



Leitura
“Aqui há história...”
04 | Sábado
Horário: 10h30 - 12h
Local: Casa da Cultura

“Os ovos misteriosos” de Luísa Ducla 
Soares foi a obra escolhida para a sessão 
deste projeto  dedicado aos mais 
pequenos, que tem lugar no primeiro 
sábado de cada mês, na Casa da Cultura, 
onde para além da leitura da história, 
haverá um atelier de expressão plástica e 
caça ao ovo.

Org.: Município de Ponte da Barca - Entrada Livre
Obs: Mais informações em: www.cmpb.pt
Tlf: 258 480 180

“Um sonho Possível”
04 | Sábado
Horário: 15h
Local: Casa da Cultura

No âmbito da campanha do Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos Infantis, irá decorrer, neste concelho, 
uma visualização de �lmes marcantes, baseados em 
histórias verídicas. 

O �lme conta a história real de Michel Oher, mais 
conhecido como Big Mike, um jovem sem casa, 
negro, vindo de um lar destruído, que é acolhido por 
uma família branca de classe alta, que acredita no seu 
potencial. 

Filme

Org.: CPCJ de Ponte da Barca e 
Município de Ponte da Barca

Obs.: Informações através do 
nº 258 480 180 ou do site 
www.cmpb.pt.



Curso

10, 17, 24 | Sextas-feiras
Horário: Escalão A (Juvenil): 18h 
Escalão B (Adulto): 21h
Local: Auditório Municipal
O�cina de formação teatral que 
pretende, através do contacto com 
jogos, textos dramáticos e 
improvisações, dotar os participantes 
de conhecimentos concretos sobre 
as estruturas dramáticas e códigos 
teatrais.

Org.: Movimento Incriativo
Apoio: Município de Ponte da Barca

Obs: Para mais informações e inscrições: 
info@m-incriativo.org
ou www.m-incriativo.org

O�cina de Teatro

"Páginas de Liberdade”

11 | Sábado
Horário: 15h
Local: Casa da Cultura
O �lme “Freedom Writers”, exibido no âmbito da 
campanha do Mês da Prevenção dos Maus Tratos 
Infantis, conta a história de uma turma de 
adolescentes, supostamente indomáveis, que vai 
descobrir o poder da tolerância, recuperar as suas 
vidas desfeitas e mudar o seu mundo, através de uma 
professora que oferece o que eles mais precisam: 
uma voz própria.

Filme

Org.: CPCJ de Ponte da Barca e 
Município de Ponte da Barca

Obs.: Informações através do 
nº 258 480 180 ou do site 
www.cmpb.pt.



Desporto

11 e 18 | Sábado
Horário: 17h e 18h
Local: Complexo das Piscinas Municipais
Mexa-se pela sua saúde e participe nesta iniciativa 
que visa o estímulo da atividade física através de 
várias classes de dança aeróbica.

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Entrada Livre

“Barca em Movimento”

Comemoração
Dia Mundial da Saúde
"Caminhe pela sua Saúde"
12 | Domingo
Horário: 9h
Local: Choupal - Concentração
A prática da atividade física e a 
alimentação saudável são 
comportamentos que ajudam a 
promover a nossa saúde. Com o objetivo 
de mobilizar a população para a adoção 
de estilos de vida mais saudáveis, o 
Município convida a população a 
participar numa caminhada pelo 
agradável percurso da ecovia, 
proporcionando momentos de convívio 
e ainda uma aula de Body Combat.

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Participação gratuita, sujeita a inscrição 
prévia através do e-mail saude@cmpb.pt. 
Consultar programação especí�ca.



Folclore na Praça
12, 19 e 26 | Domingos
Horário: 14h
Local: Praça da República 
Todos os domingos, de março a junho, os Grupos Folclóricos e 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 12: 
Rancho Folclórico de Vila Nova de Muía e Rancho Folclórico de S. João.
Dia 19: 
Rancho Folclórico Lavradeiras de Oleiros e Rancho Folclórico
Lavradores do Paço Lima.
Dia 26: 
Rancho Folclórico de Lindoso e Rancho Folclórico de Santiago.

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



Fim de Semana 
Gastronómico da
Posta Barrosã
17 a 19 | Sexta-feira a Domingo
Local: Restaurantes Aderentes
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.

Org.: Município TPNP de Ponte da Barca e 
Restaurantes Locais
Obs.: Para mais informações consultar 
programação especí�ca do evento.

Gastronomia

Sala de Aula do Estado Novo
17 abril a 01 maio
Local: Casa da Cultura
Através desta exposição, o Município pretende reconstituir uma sala de aulas do 
Estado Novo. O espólio utilizado ilustrará a disciplina, rigor e autoritarismo vigente 
no período ditatorial português.

Org.: Município de Ponte da Barca

Exposição



Alto Minho Ensemble Concerti Grossi e Nulla in mundo
pax sincera - António Vivaldi 
18 | Sábado
Horário: 22h
Local: Igreja Matriz
Apresentação em Ponte da Barca das obras "Concerti Grossi e Nulla in mundo
pax sincera" de Vivaldi pelo Alto Minho Ensemble.

Org.: C.I.M. Alto Minho, Município de Ponte da Barca e David Martins Eventos.
Obs.: Para mais informações consultar programação especí�ca do evento.

Música



12 x Ponte da Barca
Desporto | Natureza

18 I Sábado
Horário: 08h30 
Local: Ermida (41°49’11.69”N/8°15’31.21”W) 
O presente troço, inserido na iniciativa 12 xPonte da 
Barca, percorre a Serra Amarela, levando  o 
participante pelas aldeias serranas da Ermida e 
Germil, com destaque para as lagoas da Carcerelha, 
para o fojo do lobo e para as silhas do urso de 
Germil.

Distância: 7,6 km | Duração: 4h
Di�culdade: Médio

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Informações e inscrições através da Porta do Lindoso 
pelos telefones:  258 578 141 ou portalindoso@cmpb.pt.

Trilho da Serra Amarela:
Etapa Ermida - Germil

"Flor do Deserto”
18 | Sábado
Horário: 15h
Local: Casa da Cultura

Filme

No âmbito da campanha do Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos Infantis, que decorre no mês de abril, 
será exibida a história de vida da somaliana Waris 
Dirie, uma das mais desejadas top models que, no 
auge de sua carreira, revela ao mundo que foi vítima 
da mutilação genital feminina, desencadeando o 
debate e a luta contra essa bárbara tradição.

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



Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Históricos
Percurso “Da Parada medieval
aos dias de hoje”
19 | Domingo
Horário: 14h
Local: Lindoso

A Porta do PNPG de Lindoso - Município de Ponte da Barca - associa-se à 
comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Históricos, com
a promoção de uma “viagem ao passado, pelos caminhos do antigo concelho
do Lindoso”.

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

Comemoração



Dia Mundial do Livro
23 | Quinta-feira
Local: Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Ponte da Barca assinala esta efeméride com a realização 
de diversas iniciativas de promoção do livro e da leitura, nomeadamente a 
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!

Org.: Município de Ponte da Barca

Comemoração

Quintas na Barca  “A importância da voz” 
23 | Quinta-feira | Horário: 21h30
Local: Casa da Cultura
No habitual formato das "Quintas na Barca", esta segunda edição de 2015 pretende 
promover a re�exão em torno da temática proposta, “A importância da Voz”, para 
assinalar o dia Mundial da Voz, contando com a participação cívica dos cidadãos e 
dos oradores convidados.

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

Tertúlia



24 e 25 | Sexta-feira e Sábado

24 | Sexta-feira
Concerto  comemorativo do 25 de abril
Horário: 22h
Local: Paços do Concelho

25 | Sábado
Liber' Arte
Horário: 15h
Local: Choupal
Pinturas livres, animação musical
e largada de balões.

25 | Sábado
Sessão Solene
Horário: 11h
Local: Paços do Concelho

Org.: Grupo Abrilmente
Apoio:Município de Ponte da Barca
Obs.:Para mais informações consultar 
programação especí�ca do evento.

A 25 de Abril comemora-se mais de quatro décadas sobre a Revolução dos Cravos. 
O Grupo Abrilmente, em associação com o Município de Ponte da Barca, 
desenvolveram 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 atividades desportivas e artísticas. Lembrar abril a debater, a pintar ou 
a conviver. Com muita música e cravos à mistura!

Abrilmente – Animar Abril!
Comemoração 



Comemoração
Dia Mundial da Dança
30 | Quinta-feira
Horário: 21h30
Local: Praça da República

Espetáculo comemorativo do dia 
Internacional da Dança que 
pretende promover/divulgar 
diversos estilos. 

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

Teatro
Marionetas de Mandrágora "Para Que Servem as Mãos"
Datas a de�nir.
Local: Casa da Cultura

No âmbito da campanha do Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis que 
decorre durante o mês de abril, o Município de Ponte da Barca, em parceria com 
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), proporciona às crianças do 
ensino pré-escolar do concelho um espetáculo que trabalha com as sensações e 
que promove a prevenção da violência. Através da magia do teatro são trocados 
afetos e é estabelecido um entendimento “maternal”. 

Org.: CPCJ de Ponte da Barca e Município de Ponte da Barca em parceria com o Agrupamento 
de Escolas de Ponte da Barca. 
Obs.: Informações através do nº 258 480 180 ou do site www.cmpb.pt.

30
ABRIL
QUINTA-FEIRA

PRAÇA DA
REPÚBLICA

21H30

ORG: MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

CASO AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS NÃO PERMITAM A REALIZAÇÃO
DO ESPETÁCULO AO AR LIVRE, ESTE REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO MUNICIPAL

DIAMUNDIAL
DADANÇA



Semana Santa

“Ceia do Senhor com 
Cerimónia de Lava-pés”
02 | Quinta-feira
Horário: 19h

“Adoração da Santa Cruz”
03 | Sexta-feira
Horário: 15h

“Domingo de Ramos”
29 março | Domingo
Horário: 10h30

“Via Sacra pelas ruas da Vila”
29 março | Domingo
Horário: 17h

“Via Sacra Teatralizada”
03 | Sexta-feira
Horário: 21h

“Vigília Pascal”
04 | Sábado
Horário: 22h

“Missa de Páscoa”
05 | Domingo
Horário: 10h
Local:  Igreja Matriz de Ponte da Barca

Org.: Paróquia de Ponte da Barca 



Embora não se saiba precisar com exatidão a sua origem, a atual igreja paroquial 
de Bravães é o que resta de um antigo mosteiro que vem já citado como tal no 
Censual do bispo D. Pedro, no séc. XI.

A excecionalidade de Bravães no panorama românico do Norte de Portugal 
prende-se com o magní�co labor escultórico do seu pórtico. Este foi 
minuciosamente talhado com motivos animais e vegetalistas bem como com 
elementos de cariz evangélico, como a adorável cena da Anunciação, onde a 
Virgem recebe a visita do anjo Gabriel. Nas primeiras décadas do séc. XX, a igreja 
foi profundamente remodelada pela antiga DGEMN. O seu interior barroco foi 
apagado, numa estratégia de devolver ao templo uma "pureza" românica. Com a 
remoção dos retábulos barrocos, foi descoberto um conjunto excecional de 
frescos parietais na cabeceira e no arco-cruzeiro, um dos exemplos mais notáveis 
da pintura mural seiscentista e setecentista portuguesa.

A igreja de Bravães está classi�cada como Monumento Nacional.

Sabia que...

Próximos eventos

Para divulgação de atividades deverão, os responsáveis, proceder ao envio da informação para os 
serviços culturais da autarquia até ao dia 15 do mês anterior àquele em que se realiza o evento.

e-mail: cultura@cmpb.pt

Feira do livro
16 a 24 maio

Festa das Tradições 
08 a 10 maio



Praça Dr. António Lacerda
geral@cmpb.pt | 258 480 180
www.cmpb.pt

Município de Ponte da Barca

Câmara Municipal de Ponte da Barca
Edição

Mensal
Periocidade

Pedro Lima | MEDIAenergie
Design

Mui Dolorosa Paixão de Cristo
Destaque de capa

Ficha Técnica

Rua Conselheiro Rocha Peixoto
pit.pontedabarca@portoenorte.pt | 258 455 246

Loja Interativa de Turismo

Rua D. Manuel I
geral@adere-pg.com | 258 452 450

ADERE Peneda Gerês

Rua José Lacerda
geral@cmpb.pt | 258 455 030

Biblioteca Municipal 

Rua Dr. Joaquim Moreira de Barros
geral@cmpb.pt | 258 454 425

Casa da Cultura

Rua José Lacerda
geral@cmpb.pt | 258 488 081

Espaço Internet

Rua Conselheiro Rocha Peixoto
cpcj@cmpb.pt | 258 488 272

Eventuais alterações na progamação e 
calendarização desta agenda cultural são 
da responsabilidade das respetivas 
entidades organizadoras.

Comissão Proteção de Crianças e Jovens

Porta do Lindoso do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês (PNPG).


