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Assente  na promoção da identidade  local  e  do bem estar,  o  Programa Municipal  da  Cultura  para  2017 preconiza  o  reforço  da oferta  e  da

dinamização cultural, a partir de um conjunto de ações, desde as artes do espetáculo, música, dança e teatro, à promoção do livro e da literatura,

passando pela conservação do património e preservação e promoção das tradições através das quais será reforçada a afirmação da entidade

cultural do concelho. A cultura, numa abordagem mais ampla, tem de ser entendida como um conjunto de bens e valores que importa dinamizar. 

Esta perspetiva é tanto mais relevante para os territórios rurais, se encarada como um instrumento de desenvolvimento, uma vez que se pode

assumir como elemento potenciador de qualidade de vida, da reabilitação de espaços e consequentemente da oferta de novos produtos e serviços.

Existe um conjunto de fatores que desenham um território e determinam o seu desenvolvimento. 

O setor cultural abrange um conjunto muito vasto de áreas de atividade, onde se incluem as ligadas ao património, à literatura, à imprensa, à

música, às artes do espetáculo, aos meios de comunicação social, ao audiovisual e ao turismo. Desta forma, a estruturação de um campo cultural

ativo pode ser o elemento decisivo de uma estratégia de desenvolvimento municipal.

As propostas culturais municipais podem e devem assumir-se como resposta a várias necessidades, quer dos residentes permanentes, ao criar

postos de trabalho, evitando o despovoamento,  quer correspondendo aos interesses da procura turística, ao apresentar serviços de valor  que

conciliam qualidade e diferenciação. Assim afirmação das atividades culturais do concelho assenta numa estratégia de promoção da identidade local

e do acesso à cultura para todos.

A estratégia de captação de fluxos de diversos segmentos e consequentemente de promoção do desenvolvimento local deverá assentar em duas

valências complementares:

- preservar a “autenticidade” de rituais, festas, tradições, arte sacra, arqueologia e demais referências culturais que, mediante um processo de

valorização e ativação, se transformam em recursos turístico-patrimoniais; 

- formatação de ofertas culturais diversificadas e representativas de diversas formas artísticas nacionais e internacionais e direcionadas para um

público interessado e culturalmente ativo.
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O concelho de Ponte da Barca localiza-se no Norte de Portugal, região do Minho, distrito de Viana do Castelo, pertencendo à NUTS III “Minho Lima”,

representando aproximadamente 8,21% da área total do Distrito e 0,81% da área total da Região Norte.

O concelho faz fronteira com os concelhos de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Vila Verde, Terras do Bouro e com Galiza (Espanha). 

O município, antes da agregação das freguesias, encontrava-se dividido em 25 freguesias, conforme mapa seguinte:

MAPA 1: Enquadramento Geográfico do concelho de Pon te da Barca
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O concelho de Ponte da Barca apresentava, em 2011, de acordo com o INE, uma população residente de 12 061 habitantes , considerando uma

área total de 18 218 ha, com um registo médio de 66,20 hab/Km2, sendo as freguesias de Ponte da Barca e Vila Nova de Muía as que apresentam

maior número de habitantes com 2371 e 1034, respetivamente, sendo áreas predominantemente urbanas (Anexo 2).

Verifica-se que as freguesias com menos densidade populacional se encontram na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, nomeadamente em

Germil, Ermida (União de Freguesias de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil) e Lindoso.

No que se refere à evolução da População, Ponte da Barca perdeu, entre 1991 e 2011, de acordo com o INE, cerca de 1081 habitantes, valor

significativo tendo em consideração a dimensão demográfica do concelho, sendo esta diminuição mais significativa nas zonas de montanha, devido

ao êxodo rural para a sede do concelho. 

ZONA

GEOGRÁFIC

A

POPULAÇÃO RESIDENTE

1991 2001 2011

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

(Ponte da

Barca)

6 048 7 094 6 058 5596 6465

Total =13 142 Total =12 909 Total =12 061

Minho-Lima 250 059 250 275 244 836

Portugal 9.371.448 9.869.343 10.047.621

QUADRO 1: População Residente no concelho de Ponte da Barca
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As freguesias de Ponte da Barca, Paço Vedro de Magalhães e Vila Nova de Muía, que atualmente constituem a União de Freguesias de Ponte da

Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães, foram as únicas que registaram um aumento entre 1991 e 2011. Este aumento poderá ser

explicado pelo facto de estas freguesias se encontrarem muito próximas da sede do concelho, exercendo grande atração sobre as populações das

aldeias mais afastadas, originando desta forma expansão e criação de novas áreas habitacionais na área envolvente da sede do concelho.

Tendo o Município de Ponte da Barca registado um envelhecimento populacional, sendo esta uma realidade muito comum a nível nacional, a Divisão

de Desenvolvimento Social desta entidade, tem procurado que as atividades da agenda cultural sejam direcionadas, não só, mas também, para este

grupo etário. Por conseguinte, atividades como a “Festa das Tradições”, “Festa das Vindimas”, “Feira do Fumeiro”, manter-se-ão na agenda cultural

do concelho, demonstrando os traços identitários da comunidade barquense – um povo ligado à terra e aos trabalhos agrícolas, promovendo a

preservação da memória cultural e a sua transmissão intergerações. 
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O Programa Cultural Municipal para a área da Cultura alicerça-se nos seguintes elementos nucleares:

 - Preservação e revitalização do património móvel e imóvel; 

 - Proporcionar o acesso a diferentes bens culturais; 

 - Incentivar e promover o desenvolvimento cultural do concelho, através da valorização do património e das tradições; 

 - Apoiar o associativismo e à consolidação do tecido cultural do concelho; 

 - Promover a identidade local, como forma de fomentar uma cultura de troca mútua e de respeito pela diversidade cultural; 

 - Apostar num setor editorial diversificado que responda às necessidades de todos os tipos de público. 

Para a concretização destes objetivos é necessário proceder a uma racional gestão do conjunto de Equipamentos Culturais:  Casa da Cultura,

Biblioteca Municipal, Centro Interpretativo Fernão de Magalhães, Núcleo Museológico do Castelo de Lindoso, Núcleo Museológico do Quartzo e

Núcleo Museológico da Ermida.
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III. EIXOS DE INTERVENÇÃO

Agenda 
cultura l

Equipamentos
Culturais

Tradições
Regionais

Expressão 
Artística 

Atividades 
Comemorativas e 
de Promoção do 
Conhecimento

Património / 
Monumentos



Atendendo que os Patrimónios Histórico-Cultural e Natural constituem os principais eixos de desenvolvimento do concelho, a sua estratégia de

valorização  e  da  divulgação  é  apoiado pelas  infra-estruturas  museológicas  e  interpretativas  existentes  no  território,  bem como em rotas  de

mobilidade e de circuitos pedestres.

Os equipamentos culturais basilares deste projeto, já em funcionamento, localizam-se nos pontos extremos do concelho, servindo de portas de

receção aos visitantes. São eles o Centro Interpretativo do Património “Fernão de Magalhães”, situado no centro histórico de Ponte da Barca e o

Núcleo Expositivo da Torre de Menagem do Castelo de Lindoso, já próximo da fronteira com  a vizinha Espanha. Ambos enquadram as realidades

naturais, históricas e paisagísticas de um concelho diversificado, abordando o património de forma atrativa e sensorial. Ao mesmo tempo, estes

equipamentos admitem funções de apoio e divulgação turística, remetendo para as temáticas das rotas de circulação e dos trilhos pedestres, para a

divulgação dos produtos locais e para os aspetos sociológicos e antropológicos da comunidade barquense.

Ao nível das estratégias futuras de valorização patrimonial das evidências histórico-arqueológicas do concelho de Ponte da Barca, a valorização do

património cultural, material e imaterial do concelho de Ponte da Barca e a qualificação da oferta cultural continuará a ser uma aposta em 2017,

alinhada  com  um  conjunto  de  medidas  que  possuem  tradução  em  programas  de  financiamento  comunitário  na  sequência  de  candidaturas

elaboradas ao longo de 2016.

De entre os projetos com forte impacto orçamental destacam-se a reabilitação do Mosteiro de Santa Maria de Vila Nova de Muía, a valorização da

Necrópole Megalítica da Serra Amarela, a musealização da Central de Paradamonte, Britelo e a Remodelação do Museu do Quartzo. 

Na área da dinamização cultural os projetos de escala supra-municipal ganham relevo como estratégia de intervenção em escala, destacando-se,

entre outros, a Candidatura Alto Minho 4D – Viagem no Tempo (no domínio do Património Cultural, que visa a estruturação, implementação e

promoção turística  de uma rede de rotas cronológicas  culturais  baseadas na história  e  nos bens patrimoniais  do  Alto  Minho),  a  candidatura
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COOLTIV’ART (permitindo a Programação Cultural em Rede), o projeto 100% Alto Minho (que no domínio da capacitação e promoção da integração

das PME´s em canais de comercialização e na economia digital, com a criação de uma marca da região), a candidatura e-biblio@altominho (para a

criação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Digitais do Alto Minho) e a candidatura do Projeto “Ó meu S. Bartolomeu” (que pretende candidatar a

Romaria de S. Bartolomeu a Património Imaterial da Humanidade).

Valorização da Necrópole Megalítica da Serra Amarel a

Estando a Necrópole Megalítica da Serra Amarela classificada como Sítio de Interesse Público, uma categoria de índole nacional, fará sentido, num

futuro próximo, a aposta no seu estudo e na sua reinterpretação. Felizmente, atendendo ao seu carácter eminentemente florestal, que privilegia o

isolamento, não apresenta graus de destruição que justifiquem uma intervenção urgente na sua ampla área. 

A Necrópole será alvo de um estudo arqueológico específico - ao nível da escavação arqueológica e ainda do levantamento de gravuras rupestres –

e da sinalização do espaço, bem como da reorganização do trilho pedestre que a atravessa e que, pela forma como está disposto, não beneficia em

esforço e tempo os visitantes que têm como interesse especial a visita arqueológica.

Reabilitação do Mosteiro de Santa Maria de Vila Nov a de Muía

O Mosteiro de Vila Nova de Muía é um dos três mosteiros românicos de Ponte da Barca e assume-se como aquele que está melhor preservado nas

suas características medievais, quer ao nível do seu mosteiro como ao nível da sua torre defensiva. É altamente prioritária a sua recuperação pois

esta arquitetura, que se encontra abandonada desde finais do séc. XIX, apresenta uma deterioração bastante avançada: a torre defensiva revela

fissuras muito profundas e os paramentos intermédios do edifício monacal estão em ruína fatal. O objetivo da recuperação do Mosteiro é torná-lo

num ponto central da interpretação e da visitação do Românico do Alto Minho, através de uma exposição de conteúdos especializada.

Musealização da Central de Paradamonte, Britelo

A Central  de  Paradamonte  é  o  maior  ícone  da arqueologia  industrial  elétrica  do Norte  de Portugal,  tendo sido  pioneira  no desenvolvimento

hidroelétrico nacional. Por estar já desativada e por pertencer ao grupo EDP, é desconhecida da generalidade da população portuguesa. Assim

sendo, a sua abertura ao grande público é fundamental na colocação de Ponte da Barca como destino do turismo energético nacional. É complexa
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na sua arquitetura e logística, pois não se resume apenas ao edifício da central de transformação, mas alarga-se a um conjunto expressivo de

aquedutos,  tubagens  e  espelhos  de  água  que  transformaram  a  paisagem  de  Britelo.  Além  disso,  a  recuperação  da  memória  do  lugar  de

Paradamonte, que se desenvolveu de forma notável na segunda metade do séc. XX, é essencial.

IMAGEM 1: Necrópole Megalítica da

Serra Amarela

IMAGEM 2: Mosteiro de Santa Maria

de Vila Nova de Muía

IMAGEM 3: Central Hidroelétrica de

Paradamonte, Britelo

IMAGEM 4: Museu do Quartzo –

Nossa Senhora da Paz

Remodelação do Museu do Quartzo

O “Museu do Quartzo” localizado na freguesia de Vila Chã S. João Baptista, junto ao Santuário da Nossa Senhora da Paz, apesar da sua humilde

dimensão, reúne no seu interior o maior espólio de cristais de quartzo do país. Nasceu de um esforço local de agregar, na freguesia, um museu

sobre os mais distintos fenómenos geológicos do quartzo e o seu surgimento é altamente relacionável com a construção do vizinho templo dedicado

a Nossa Senhora da Paz no contexto das Aparições de 10 e 11 de maio de 1917, assente sobre um rochoso de quartzo notável e raro no concelho.

Necessitando de uma remodelação completa ao nível estrutural, mas sobretudo no que toca à programática, ao seu espólio e à abordagem ao

visitante, o Município prevê um investimento na remodelação, atualização e interpretação deste Museu.  Sendo propriedade da Fabriqueira religiosa

local, o apoio do Município deverá ser devidamente protocolada.

As comemorações do Centenário das Aparições da Nossa Senhora da Paz  constituem também um marco importante na aposta do Município de

valorizar o património histórico e cultural associado ao fenómeno religioso do local onde se situa o Museu do Quartzo e o Santuário de Nossa

Senhora da Paz, e de reforçar fatores identitários da comunidade local. 
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Prosseguindo os objetivos estabelecidos para a rede Nacional de Bibliotecas Públicas e com o intento primordial de apoiar as famílias na ocupação

salutar  dos tempos livres das férias  de verão das suas crianças  e jovens,  as atividades programadas pretendem,  através  de aprendizagens

informais, contribuir para o processo de autoformação das crianças, despoletando nelas o desenvolvimento pessoal criativo, o desenvolvimento da

capacidade de utilizar a informação e a informática, a potencialização do sentido crítico e sentido de cidadania, bem como o conhecimento sobre a

herança cultural local e apreço pelas tradições locais.

As Oficinas de Férias da Biblioteca Municipal de Ponte da Barca dão mesmo uma ajuda às famílias na ocupação de algum tempo livre das crianças

nas pausas letivas”. 

- Cinema Paraíso - Sessões de cinema direcionadas para adultos.

Pretende-se também que neste espaço decorram lançamentos e apresentações de livros;  Tertúlias sobre a História Local, cujos interlocutores serão

personalidades locais; Encontros com autores e Concursos de Leitura/ Escrita/Desenho.

IMAGEM 9: Aqui há história IMAGEM 10: Teatro IMAGEM 1 1: Oficinas de Lazer IMAGEM 12: Ação de formação
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O Município de Ponte da Barca tem vindo a apostar na diversidade e qualidade da agenda cultural, disponível em suporte digital no site do Município

e distribuída em formato de papel, promovendo um maior conhecimento dos munícipes sobre as atividades programadas. Nas várias páginas que

compõem a agenda são divulgadas as atividades mensais que decorrem no concelho, nomeadamente as atividades organizadas ou apoiadas pelo

Município (atividades gerais e as atividades dos equipamentos culturais e desportivos do Município), as atividades organizadas pelas Associações

Concelhias e as festas religiosas. As Agendas Culturais seguirão a linha de comunicação definida em que a imagem da capa realçará o evento

mensal em destaque e a contracapa exibirá uma foto promocional do concelho.

IMAGEM 19: Capas das Agendas Culturais
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Sob o Lema do Município de Ponte da Barca “Cor, Sabor e Tradição”, o Município de Ponte da Barca tem apostado na divulgação da sua etnografia,

divulgando os Restaurantes locais, que em muito contribuem para a divulgação da nossa gastronomia, quer através do apoio dado às Associações e

Ranchos concelhios que, por meio da diversidade das suas atividades (artesanato, rancho e atividades recreativas), contribuem para preservar e

promover as Tradições Regionais da nossa comunidade.

IMAGEM 20: Comemoração do Dia Nacional do Folclore Português O concelho de Ponte da Barca conta com o contributo de catorze grupos de

projeção etnográfica , grupos que se têm dedicado à reprodução, à recriação e/ou à representação de tradições que o tempo tende a apagar, trajos,

danças,  cantares de um período que vai passando mas que indiscutivelmente marcou e assinalou um povo, uma comunidade. São muitos os

elementos comuns, muitas as semelhanças de que se revestem, seja no trajo, seja no canto ou na dança, mas são também vários os pontos

diferenciadores e distintivos  de cada um dos agrupamentos.  A força e a dinâmica que incutem nas  suas comunidades locais,  numa entrega

abnegada e altruísta, mobilizando as gentes locais em torno deste objetivo basilar: “Traçar a Memória do Concelho de Ponte da Barca”.
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Num concelho onde existem 14 Grupos Folclóricos, Ponte da Barca assinalou em 2016, pela primeira vez, o Dia Nacional do Folclore Português com

uma Missa Campal, numa iniciativa da autarquia barquense que terminou com um almoço convívio. A celebração teve ainda como objetivo assinalar

o término do Folclore na Praça. Esta  iniciativa continuará em 2017 e pretende propor a todos os Grupos Folclóricos do Concelho um olhar atento,

consciente e apaixonado sobre a  nossa identidade, homenageando a todos. Constitui ainda um momento para conhecer, compreender e respeitar a

diversidade das  expressões  culturais  que constituem a herança Patrimonial  Cultural  Imaterial  e  Material  do  nosso  concelho,  que desejamos

preservar e salvaguardar, permitindo às novas gerações encontrar no presente, orgulho no passado e o desejo de lançar sementes novas, que

produzam frutos para o futuro, de valorização e credibilização do Folclore Português. 

Uma vez que os Ranchos Folclóricos são grupos dinamizadores da tradição cultural de uma comunidade, as suas atuações são imprescindíveis nas

atividades concelhias que procuram espelhar a nossa identidade. Por conseguinte, são vários os eventos em que será possível ver a atuação dos

Ranchos do Concelho: Feira do Fumeiro; Feira dos Saldos; Fim de semana gastronómico da Posta Barrosã; Festa das Tradições; Fim de Semana

do Cabrito; S. Bartolomeu; Festa das Vindimas; Magusto Tradicional e Mercado de Natal.

As Associações Concelhias  também têm contribuído, através dos seus planos de atividades, para a preservação dos nossos usos e costumes,

através da preservação de tradições locais (Pai Velho de Lindoso e Pascoela de Parada-Lindoso) ou das tradições rurais, mais ligadas aos trabalhos

agrícolas (Segada; Malhada; Lavrada; Sementeira Tradicional; Matança do Porco, entre outros).

Outros  eventos  representativos  das  nossas  tradições  são  os  Domingos  Gastronómicos ,  constituindo-se  como  verdadeiros  promotores  da

gastronomia local.   Por  conseguinte,  o Município aposta na  definição,  devidamente articulada com os restaurantes locais,  de um calendário

gastronómico que promova os  pratos mais representativos do concelho,  nomeadamente  o Cozido;  Lampreia;  Posta  Barrosã;  Cabrito  à  Serra

Amarela; Naco à Terras da Nóbrega; e Sarrabulho. De forma a fomentar uma maior procura dos restaurantes aderentes, nos períodos supracitados,

o Município irá apostar numa forte divulgação deste calendário na comunicação social, através da realização de conferências de Imprensa para a

apresentação pública do mesmo.
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IMAGEM 21: Imagem publicitária dos Domingos Gastron ómicos 

O evento de maior relevo do concelho que espelha a identidade da comunidade barquense e atraí milhares de visitantes ao nosso concelho, é a

Romaria de S. Bartolomeu . Esta que é considerada como a mais genuína romaria do Alto Minho, decorre ao longo de seis dias, do dia 19 a 24 de

agosto,  nos  quais  a  Vila  corporiza  uma intensa  semana  de  vivência  das  tradições,  usos  e  costumes mais  genuínos  desta  região,  como a

Gastronomia, o Folclore, as Concertinas, os Cantares ao Desafio, a Feira das Tasquinhas e do Artesanato, a Feira do Linho, os Jogos Tradicionais,

entre muitas outras atividades.

Mas o momento fulcral das Festas de S. Bartolomeu acontece na noite de 23 de Agosto com o desfile e atuação das Rusgas pelas ruas da Vila,

arrastando multidões e prolongando a folia por toda a noite.

Dada a qualidade e sucesso desta Romaria, o Município de Ponte da Barca pretende que esta integre o Inventário Nacional do Património Cultural

Imaterial (INPCI) de forma a que futuramente se possa avançar com uma candidatura da Romaria a Património Imaterial da UNESCO.

22



Assim, no âmbito da inventariação das memórias e da essência da Romaria de S. Bartolomeu e perspetivando uma eventual candidatura destas

festividades como Património Imaterial, a Câmara Municipal de Ponte da Barca apresentou em 2016 o projeto de memória denominado "Ó meu S.

Bartolomeu". 

IMAGEM 22: Festa de S. Bartolomeu

Com  o  objetivo  de  recolher  as  memórias  das  Festas  de  S.  Bartolomeu,  o  Município  iniciou  uma  campanha  de  recolha  de  elementos  que

testemunhem a vivência das festividades, ao longo dos tempos. Fotografias, objetos, cartazes, panfletos ou instrumentos musicais, todos estes

"pequenos tesouros" podem ser registados para memória futura.

Igualmente é pretendido o estudo histórico-social da Romaria, de modo a compreender-se um fenómeno religioso que, ao longo do tempo, cresceu e

ganhou novos contornos ao nível do convívio, da expressão folclórica e da afirmação da identidade barquense. O intuito deste projeto, para além da

preservação do património imaterial do concelho, é o de promover a proximidade entre a comunidade barquense e a Romaria atualmente mais

importante de Ponte da Barca, com o apoio da Câmara Municipal. 
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O Município de Ponte da Barca, consciente de que a Expressão Artística é fundamental para a formação cultural e cognitiva dos cidadãos, tem

procurado valorizar o esforço privado, ou coletivo, daqueles que utilizam a arte para  expressar as suas emoções, para partilhar os seus traços

culturais e identitários através da representação teatral, da dança, da música ou da expressão plástica. 

Na área da Representação Teatral , o Município tem apoiado as associações e/ou grupos de Teatro amador que vão mantendo viva esta tradição no

domínio da representação. Assim, tal como em anos anteriores, o Município pretende apoiar as Associações concelhias que desenvolvam atividades

na área do Teatro, como é o caso da Associação Movimento Incriativo e da Associação “Os Canários de Bravães” que, com as suas oficinas de

Teatro/peças  teatrais,  envolvem  a  comunidade  no  desenvolvimento  de  competências  sobre  as  estruturas  dramáticas  e  códigos  teatrais  e

proporcionam aos espetadores a possibilidade de verem em palco uma centena de pessoas, entre atores e figurantes, a representarem passagens

bíblicas ou peças lúdico-pedagógicas.

Constitui exemplo disso a “Mui Dolorosa Paixão de Cristo” que decorre na quinta-feira santa. Trata-se de uma representação em cinco palcos,

ligados, onde se recria a última noite de Cristo na terra, sendo que o texto é 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 sobem ao palco cerca de uma centena de pessoas que, vivendo já pelo coração a paixão da Paixão, tornam mágica

a noite da representação.

Serão também várias as oficinas de Teatro desenvolvidas pela Associação Movimento Incriativo que, com o apoio do Município, proporcionam aos

participantes o gosto pelo teatro, exercitando a sua criatividade, imaginação, confiança e interação com os outros.

Com o apoio dado às associações locais e a outras entidades que se proponham a proporcionar a representação de peças teatrais no nosso

concelho, o Município de Ponte da Barca fomenta e estimula não só a salutar e ancestral prática das artes de palco, da representação, mas também

reconhece desta forma a importância do movimento associativo na dinâmica sociocultural local que traduz e afirma a nossa identidade cultural. 
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Na área da Expressão Plástica  o Município tem acolhido regularmente, no Átrio dos Paços do Concelho, exposições de pintura, escultura e

fotografia, proporcionando aos munícipes e aos visitantes do Concelho, a possibilidade de se relacionarem com diferentes propostas estéticas de

alguns dos mais significativos nomes locais, nacionais e internacionais no domínio das artes plásticas. É também objetivo do Município, através da

realização destas exposições, promover a divulgação de trabalhos cujas temáticas se relacionem com a realidade da região, contribuindo assim para

a valorização e divulgação cultural do nosso concelho.

Na Dança , o Município tem proporcionado à população local o acesso ao ensino de qualidade no âmbito da Escola de Balé. Estas aulas permitem

aos formandos adquirir conhecimentos sobre as técnicas desta modalidade, as quais serão posteriormente trazidas à ribalta através da realização 

anual de dois eventos – O Dia Internacional da Dança e a Festa do Balé. 

IMAGEM 23: Cartaz da Mui Dolorosa

Paixão de Cristo 

IMAGEM 24: Festa do Ballet IMAGEM 25: Encenação da Associação

Movimento Incriativo

IMAGEM 26: Exposição de

Pintura no Átrio da Câmara

Na área da Música , o Pelouro da Cultura tem vindo a promover uma vasta oferta musical no concelho de Ponte da Barca, auxiliando na divulgação

dos grupos locais e proporcionando também concertos com grupos mais afamados junto do público barquense. 

A música está presente em quase todos os eventos do Pelouro da Cultura, sejam eles de caráter mais tradicional, como é o caso da Festa das

Tradições, Festa das Vindimas e Feira do Fumeiro, ou de caráter mais moderno, como o Festival Folk Celta.

Nos eventos mais tradicionais,  cujo objetivo é representar  as nossas tradições culturais,  dá-se destaque aos Ranchos Folclóricos concelhios,

inserindo-se também, no programa do evento, grupos de música popular para diversificar o seu programa.
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O Festival  Folk Celta, inserido no âmbito das políticas municipais de fomento e promoção da diversidade cultural, para as quais a autarquia de

Ponte da Barca tem vindo a trabalhar, constitui-se  já como um cartão de visita na época de verão e vem-se afirmando ao longo dos anos como um

evento de referência a nível nacional. 

IMAGEM 27: Cartazes do Festival Folk Celta
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Os cartazes das várias edições têm contado com nomes sonantes, nacionais e internacionais que fazem deste festival um evento sem fronteiras e

que tem na qualidade da interculturalidade sonora a sua marca, direcionando-se, ano após anos, no sentido de permitir um real cruzamento de

influências celtas, fazendo com que cada concerto seja um espetáculo contagiante de ritmos. Em 2017 o Festival contará a décima edição e será

portanto motivo para comemoração de uma década de existência que se deverá traduzir em algumas surpresas na programação do Festival. 

IMAGEM 28: Festival Folk Celta
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São várias as atividades desenvolvidas pelo Município, no âmbito da Cultura e Promoção do conhecimento, que surgem como forma de debater

assuntos ou assinalar datas comemorativas, de elevado interesse para o concelho.

Com esse intuito, num formato informal e de participação cívica entre oradores convidados e cidadãos, o Município de Ponte da Barca pretende dar

continuidade aos debates sobre temas da atualidade. Com esse intuito, dar-se-á continuidade às “Quintas na Barca” que, num conjunto de três

sessões mensais, a decorrer entre os meses de março e maio, trarão a debate temas de grande interesse que permitirão, aos participantes, ouvir e

expor opiniões, aprofundar conhecimentos e intervir ativamente na sociedade.

IMAGEM 29: “Quintas na Barca” - Cartazes e Formato
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De forma a não deixar  passar em branco datas comemorativas de enorme importância para a comunidade local,  quer enquanto barquenses,

portugueses ou cidadãos do mundo, o Município de Ponte da Barca tem procurado assinalar datas comemorativas com atividades diversas de

interesse cultural  e  de informação à comunidade.  Assim,  o 25 de Abril;  o  Carnaval;  o  Dia  Internacional  da Mulher;  da Dança;  do Livro;  dos

Monumentos e Sítios; da Biodiversidade; o Dia Mundial do Consumidor, da Poesia; da água; das Zonas Húmidas; da Dança; da Conservação da

Natureza; do Turismo; dos Castelos; da Diabetes;  da Alimentação; do Enoturismo; do Teatro; e o Dia do Município, serão assinalados através da

realização  de  atividades  lúdico-pedagógicas  cuja  realização  permitirá  elucidar  os  participantes  para  a  importância  das  temáticas  dos  dias

comemorativos.

IMAGEM 30: Cartaz do Dia do

Município

IMAGEM 31: Cartaz do Dia Europeu

do Enoturismo

IMAGEM 32: Cartaz do Dia

Internacional da Mulher

IMAGEM 33: Cartaz do Dia Mundial

da Poesia
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Uma atividade que também se pode inserir nesta categoria é a Feira do Livro. Neste evento, para além dos visitantes poderem adquirir livros a um

preço mais reduzido, há uma aposta, por parte do Município, numa programação de excelência, como aliás é seu apanágio, em que os visitantes

podem contactar com escritores de renome. Peças de Teatro, concertos, apresentação de trabalhos escolares, exposições, entregas de prémios de

leitura e sessões de autógrafos continuarão a integrar a programação do evento. A Feira do Livro de Ponte da Barca, pela diversidade e qualidade

que se pretende que continue a evidenciar deverá começar a assumir-se como uma referência ao nível da região em certames desta natureza.

    IMAGEM 34: Feira do Livro

Sendo a Biblioteca Municipal um local de divulgação bibliográfica e de incentivo à leitura/escrita, pretende-se ainda apoiar os autores que pretendam

editar livros sobre o Concelho de Ponte da Barca ou autores Barquenses, cuja aptidão escrita assim o justifiquem. Na sequência deste objetivo, o

Município prevê a edição da Monografia de Bravães, redigida pelo Professor Jaime Ferrreri, um escritor oriundo do nosso concelho que conta já com

várias obras editadas. Prevê ainda a publicação de um livro sobre a Romaria de S. Bartolomeu; a publicação das Atas do Congresso da Cultura

Celta, a 8ª e 9ª Edição e ainda uma publicação relativa à comemoração do Centenário das Aparições da Nossa Senhora da Paz.
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Em cultura falamos de valores, crenças, património material e imaterial, preservação de tradições, valorização, sensibilização para a música, dança,

teatro, falamos de gostos particulares e muito diversificados... 

Investir na Cultura é investir em mais do que uma geração... 

É importante ter consciência que  todo e qualquer investimento realizado na área cultural é como o próprio nome indica um Investimento cujo retorno

pode ser visto a curto e a longo prazo... A curto prazo na adesão que a iniciativa tem, a longo prazo, pois estamos a enraizar hábitos culturais e

educar culturalmente uma geração que educará a próxima e assim sucessivamente.

Por conseguinte, é intento do Município em dar continuidade aos eventos que têm atraído milhares de pessoas ao nosso concelho, como é o caso

da  Romaria de S. Bartolomeu, Festival FolkCelta, Festa das Tradições, Festa das Vindimas, Feira do Livro, Mercado de Natal e Feira do Mel e

continuaremos a desenvolver atividades na época baixa como forma de combater a apatia atípica dos meses de inverno, nomeadamente a Feira do

Fumeiro, o Folclore na Praça, a atividade 12X Ponte da Barca e as Quintas na Barca.
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Sabia que…
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Fernão de Magalhães, um dos mais ilustres navegadores portugueses, era 

natural de Ponte da Barca? 

O concelho da Ponte da Barca tem dois castelos, o Castelo da Nóbrega e o 

Castelo de Lindoso?

Ponte da Barca encontra-se atualmente geminada com o Município francês 

Les Clayes - sous – Bois?

 A mãe de Santo António de Lisboa era oriunda da Ponte da Barca?

Em 1125 o concelho recebeu um foral de D. Teresa? 


