
Agenda Cultural
Ponte da Barca
setembro 2015

Histórias
CONTA-ME

com LUÍS REPRESAS

25 SETEMBRO | 21:30 | PONTE DA BARCA
Auditório da EPRALIMA

Bilhetes à venda na Loja Interactiva de Turismo, Câmara Municipal de Ponte da Barca e Auditório da EPRALIMA

APOIOS: ORGANIZAÇÃO:

paralelo
sótão
associação artes e espectáculo



Mercado

06 | Domingo
Horário: 09h - 19h
Local: Choupal

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 do e-mail geral@cmpb.pt

“Amor à 2.ª vista” 

Exposição

07 a 21 | Setembro
Horário: Segunda-feira  a Sexta-feira
09h às 12h30 | 14h às 17h30 | Local: 
Átrio dos Paços do Concelho 

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

Exposição de Pintura  
“Sobrevivências”



Apresentação 

10 | Quinta-feira
Horário: 22h
Local: Casa da Cultura
Apresentação da obra literária "Os Amantes da Dona Julieta" com a presença da 
autora, Paula Teixeira de Queiroz.

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

“Os Amantes da Dona Julieta” 



Convívio

19 I Sabádo
Horário: 21h 
Local: Bravães
A desfolhada em Bravães, acompanhada da ementa tradicional (sardinha assada, 
broa caseira e o caldo de farinha), é uma noite a não perder, pois contará com 
muita animação ao som das concertinas, das castanholas e dos cantadores. 

Org.: Ass. Os Canários de Bravães e Junta de Freguesia de Bravães
Apoio: Município de Ponte da Barca
Obs.: Para mais informações contactar a entidade organizadora.

Desfolhada Minhota 



DESTAQUEMúsica 

25 | Sexta-feira
Horário: 21h30
Local: Auditório da Epralima

O “Conta-me Histórias” consiste numa conversa-concerto em que a palavra e a 
música se entrelaçam com o objetivo de, pela mão de conhecidos músicos do 
panorama musical português, proporcionar ao público um espetáculo mais 
próximo do artista, marcado pela boa disposição e irreverência. Luís Represas é o 
convidado desta segunda sessão, na qual o autor de “Feiticeira” apresentará as suas 
músicas mais conhecidas em registo acústico.
Locais de venda: Instalações da Câmara Municipal de Ponte da Barca; Loja Interativa 
de Turismo e Epralima.

Preço: 5 Euros

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

“Conta-me Histórias” com Luís Represas

Histórias
CONTA-ME

com LUÍS REPRESAS

25 SETEMBRO | 21:30 | PONTE DA BARCA
Auditório da EPRALIMA

Bilhetes à venda na Loja Interactiva de Turismo, Câmara Municipal de Ponte da Barca e Auditório da EPRALIMA

APOIOS: ORGANIZAÇÃO:

paralelo
sótão
associação artes e espectáculo



Desporto/Natureza

26 I Sábado
Horário: 08h30 Junto ao Tribunal - Ponte da Barca
Local de realização do trilho: Lindoso
Em pleno Parque Nacional e pelas imediações do Castelo de Lindoso e do Núcleo 
de Espigueiros, serpenteando pela encosta de Lindoso nos caminhos carreteiros 
seculares, este percurso leva-nos pela fauna e �ora típicas do meio rural até às 
águas límpidas do rio Cabril, recôndito de galerias ripícolas sob vigilância da Torre 
Grande e da Torre Pequena. Dos carvalhos autóctones aos sobreiros, das espécies 
invasoras aos azevinhos e vidoeiros mas também dos garranos e das 
águias-de-asa-redonda, respiramos natureza.

Distância: 8 km | Duração: 2h30 | Di�culdade: Fácil

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca
Obs.: O transporte entre Ponte da Barca e Lindoso é assegurado pelo Município de
Ponte da Barca.  Informações e inscrições através do nº 258578141 ou portalindoso@cmpb.pt

12 x Ponte da Barca - Trilho da água



Dia Mundial do Turismo
Comemoração

27 | Domingo
A data começou a ser celebrada no ano de 
1980, após decisão da Organização Mundial 
de Turismo e este ano é celebrada pela OMT 
na cidade mexicana de Guadalajara, 
pretendendo enfatizar o potencial do 
turismo na criação de oportunidades para 
as comunidades e sublinhar em simultâneo 
o papel que o envolvimento da 
comunidade tem no desenvolvimento 
sustentável do turismo. O Município de 
Ponte da Barca associa-se a esta efeméride, 
organizando e promovendo um conjunto 
de iniciativas relacionadas com a divulgação 
do património monumental, cultural e 
natural do concelho.

Desfolhada Minhota
Convívio

26 | Sábado
Horário: 21h
Local: Lavradas
A tradicional Desfolhada Minhota em 
Lavradas, tornou-se já uma referência, 
atraindo até Ponte da Barca milhares de 
visitantes, que vêm participar numa das 
maiores manifestações da cultura popular 
desta região.

Org.: Junta de Freguesia de Lavradas
Apoio: Município de Ponte da Barca
Obs.: Para mais informações contactar a entidade 
organizadora.

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



“Dia Mundial do Coração”
Jogo da Glória – À procura de um Coração mais saudável
29 | Terça-feira
Horário: 14h
Local: Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Procurando sensibilizar a população mais jovem para a importância da prevenção 
das doenças cardiovasculares através da prática da atividade física e da adoção de 
hábitos alimentares saudáveis, o Grupo da Promoção da Saúde irá dinamizar uma 
adaptação do tradicional Jogo da Glória com alunos do Agrupamento de Escolas 
de Ponte da Barca.

Org.: Município de Ponte da Barca, UCC do Centro de Saúde e Agrupamento de
Escolas de Ponte da Barca
Obs.: Informações através do n.º 258 488 272





Convívio

06 | Domingo
Horário: 12h
Local: Castelo - S. Martinho de Crasto
Org.: Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Crasto
Obs.: Para mais informações contactar a entidade organizadora.

Convívio 3ª Idade

Atividades Associativas

III Taça de Futsal de Ponte da Barca
26 | Sábado
Org.: Município de Ponte da Barca e Barca Basket Clube
Obs.: Informações e inscrições no Complexo de Piscinas Municipais ou através do e-mail 
desporto@cmpb.pt

Agenda Desportiva

Festas Religiosas

07 e 08 | Nossa Senhora da Penha, Mosteirô – Britelo
26 e 27 | Nossa Senhora da Penha de França – Germil



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

Recriação Cultural 
Festa das Vindimas

Sabia que...

09 a 11 de Outubro | Sexta-feira a Domingo

Próximos eventos

A Festa das Vindimas é uma organização do Município de Ponte da Barca em 
parceria com Associações Culturais do Concelho e a Adega Cooperativa de Ponte 
da Barca. Esta Festa tem como palco o Centro de Exposição e Venda de Produtos e 
como objetivo a preservação dos usos e costumes ligados à produção vitivinícola. 
Do programa fazem parte as tradicionais tasquinhas, venda de artesanato, 
animação musical, folclore, bem como a reconstituição dos diversos momentos 
chave das vindimas.

As desfolhadas sempre foram um momento marcante nas vidas das comunidades 
do Minho? Para este momento era frequentemente reunida a população do lugar e 
da aldeia e em clima de festa (acompanhada por concertinas e canções 
imemoriais),  tinha lugar a desfolhada do milho que decorria pela noite dentro 
sempre num ambiente de grande alegria que tinha o seu ponto alto com a 
descoberta do milho rei.



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

1.000 exemplares
Tiragem

Pedro Lima | MEDIAenergie
Design

Luís Represas
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

Castelo/Lindoso
portalindoso@cmpb.pt | 258 578 141

Porta do Lindoso do Parque Nacional da Peneda Gerês




