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PONTE DA BARCA



O ativo mais valioso de uma comunidade são as pessoas. 

São elas que dão vida a um território, que emprestam alma a um espaço, que

conferem identidade a um povo.

Por isso, continuamos empenhados em proporcionar uma oferta cultural rica e

diversificada.

Nesta segunda agenda cultural, mantemos a preocupação de abarcar um

conjunto alargado de áreas, que correspondam aos interesses de todos e de cada

um.

Trata-se, por isso, de um investimento prioritário e de uma aposta na formação 

e na valorização das pessoas. 

Mas tudo isto só faz real sentido, se contarmos com a presença de todos nas

várias iniciativas que promovemos.

Por isso, fica o convite para que adiram às nossas propostas, para que

apresentem sugestões e, desta forma, se sintam todos protagonistas de uma

atividade que queremos cada vez mais forte e com maior dinâmica.

Saíremos sempre mais enriquecidos!

Investir nas pessoas,
apostar na cultura
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FESTA DAS
TRADIÇÕES
6, 7 e 8 de maio
Espaço exterior do Solar do
Vinhão

A Festa das Tradições está de
regresso a Ponte da Barca.

Iniciativa promovida pela
Câmara Municipal em
colaboração com Associações,
Artesãos e Ranchos Folclóricos
locais com vista à promoção e
preservação dos usos e
costumes minhotos.
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APRESENTAÇÃO DA
INVESTIGAÇÃO E
INVENTARIAÇÃO DO "PAI
VELHO / ENTRUDO DE
LINDOSO", POR ÁLVARO
CAMPELO
13 de maio | 21:00h
Auditório das Portas de Lindoso

No âmbito da candidatura  EEC -

PROVERE Minho INovação
NORTE2020, o Município de Ponte
da Barca iniciou, em 2020, o
processo de Investigação e
Inventariação do "Pai Velho / Entrudo
de Lindoso", um dos mais típicos e
antigos entrudos tradicionais
portugueses.
O projecto, coordenado por Álvaro
Campelo, pretende reflectir as
principais características desta
manifestação ritual única, dar a
conhecer os seus intervenientes e
membros da comunidade e destacar
um território altamente ritualizado,

de forma a que o Entrudo do Pai
Velho possa ser inscrito na Lista
Nacional do Património Cultural
Imaterial. 

CAMINHADA 
SANTA RITA - NOSSA
SENHORA DA PAZ
(BARRAL)
14 de maio | 09:30h

"Caminhar com bom
tempo, numa terra bonita,
sem pressa, e ter por fim da
caminhada um objetivo
agradável: eis, de todas as
maneiras de viver, aquela
que mais me agrada."
Jean-Jacques Rousseau
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“AQUI HÁ
HISTÓRIA…”
14 de maio | 11:30h
Biblioteca Municipal

Atividade, dinamizada pela
Equipa da Biblioteca Municipal,
que já dispensa apresentações
para o público mais infantil e
respetivas famílias
frequentadoras deste serviço e
que, através da leitura animada
de histórias de encantar seguida
de realização de oficinas
artísticas, dá alegria e cor aos
sábados de manhã da
pequenada!
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POSTA
BARROSÃ
14 e 15 de maio

A Posta Barrosã, uma
das iguarias mais
emblemáticas da região
Minhota, vai marcar
mais um fim-de-semana
gastronómico em Ponte
da Barca, colocando à
mesa barquense esta
especialidade.
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18 A 22 DE MAIO
JARDIM DOS POETAS

FEIRA 
DO LIVRO

Esta será a 28ª. Edição da Feira do Livro, uma das mais
antigas iniciativas culturais do concelho que, como já vem
sendo hábito, se pauta pela diversidade de atividades em
redor do universo da palavra dita e escrita. Encontros com
autores, apresentações de obras literárias, entrega de
prémios e homenagens, são alguns dos momentos que irão
decorrer no evento.
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CONCERTO
BERNARDO
ANTUNES
20 de maio | 21:30h
Auditório Municipal

Concerto intimista, que
servirá de apresentação do
primeiro disco do músico -
“Dias Melhores”. O multi-
instrumentista, influenciado
pelo rock, pelo blues, pelo
folk, entre outros, pretende
dar às suas músicas uma
pitada de cada uma das
suas influências, de forma a
criar uma maior dinâmica
de composição. 
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BAILES MANDADOS.
QUEM MANDA
AQUI?
21 de maio | 16:00h
Largo do Corro
Com Mercedes Prieto

WORKSHOP
“GASTRONOMIA DO
MUNDO”
20 de maio | 18:00h
Solar do Vinhão 

III FESTIVAL DE TEATRO -
GRUPO DE VALDEVEZ
21 de maio | 21:30h
Auditório Municipal

Com a peça “O Homem do Quiosque”,
o Grupo de Teatro do Vez evoca,
novamente, Tomaz de Figueiredo,
vulto de renome no campo da
literatura, em que o género dramático
assume igualmente um lugar de
destaque na história do teatro
português.
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XXV FORUM DISTRITAL DE
EDUCAÇÃO MORAL E
RELIGIOSA CATÓLICA
25 de maio | 09:00h às 17:00h
Margem ribeirinha

II ENCONTRO DISTRITAL DE
ALUNOS DE EMRC DO 2º.
CICLO
24 de maio | 09:00h às 17:00h
Margem ribeirinha

TRILHANDO
PELOS CAMINHOS
DA
BIODIVERSIDADE
22 de maio | 10:00h
Porta do Parque, Lindoso

Comemoração do Dia
Internacional da
Biodiversidade, com a
realização de uma
caminhada guiada e
interpretada por Nuno
Pousada, técnico
especializado na área da
biologia, em que os
participantes terão a
oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre a
biodiversidade existente no
Parque Nacional da Peneda
Gerês e, em particular,
existente na Aldeia de
Lindoso. Atividade com grau
de dificuldade fácil, com
apenas 3km de distância
percorrida. Duração prevista:

2 horas. Atividade livre e
gratuita. 
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O CONDE DA BARCA E
OS LIVROS: A
BIBLIOTECA ARAUJENSE
ENQUANTO ESPELHO DO
HOMEM E DA CULTURA
DO SEU TEMPO
27 de maio |  21:30h
Auditório Municipal
Orador - Miguel Ayres de Campos

Rotary Club de Ponte da Barca e
Câmara Municipal
Licenciado em História da Arte pela
Universidade de Oxford, Miguel Ayres
de Campos é Mestre em Estudos
Medievais pela mesma Universidade,

Doutor em História de Arte, na variante
de História de Arte Medieval, pelo
Courtauld Institute of Art, da
Universidade de Londres.
Investigador Associado do ARTIS
(Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa). Técnico na área do mercado
da arte e investigador.

CÉSAR MOURÃO
PROGRAMA 
“TERRA NOSSA”
30 de maio 
Auditório Municipal

Espetáculo ao vivo para o
programa "Terra Nossa".

Apresentado por César Mourão,

depois de 48 horas em que o
apresentador e humorista
contactou com a história,

tradições e gentes do nosso
concelho.
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CORO PRO' ENCANTO
31 de maio | 21:30h
Jardim dos Poetas

O Coro Pro'Encanto, integrado no
projeto "Cultura para Todos", visa a
promoção e difusão cultural, junto
de todas as faixas etárias. A
apresentação do Coro Juvenil e
Coro Sénior será orientado pela
maestrina Yara Gutkin.
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CONCERTO
BERNARDO
MATOS
28 de maio | 21:30h
Paços do Concelho

Concerto de piano, pelas mãos
de Bernardo Matos, finalista na
Escola Superior de Música de
Lisboa, cujo percurso musical já
conta com primeiros prémios
em diversos concursos
nacionais e internacionais da
especialidade e atuações a solo
com as orquestras de cordas e
com a Orquestra Sinfónica do
Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian. 
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EXPOSIÇÃO
COMEMORATIVA
DOS 50 ANOS DA
APPACDM
E 30 ANOS DA
DELEGAÇÃO DE
PONTE DA BARCA
3 a 17 de junho | 15:00h
Edifício dos Paços do
Concelho

CIRCO COM PIPOCAS:
ALUNOS DO PRÉ-
ESCOLAR E 1º. CICLO DO
CONCELHO
1 de junho | 10:30h - 14:30h
Campo da Feira

“AQUI HÁ
HISTÓRIA…”
4 de junho | 11:30h
Biblioteca Municipal de Ponte
da Barca
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EXPOSIÇÃO "CULTURA
PARA TODOS"
1 a 9 de junho | 10:00h - 18:00h
Loja do Turismo

Exposição dos alunos integrados no
projeto "Diferentes, Iguais: Crianças",
no âmbito do programa Cultura para
Todos.
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CONVERSAS ENTRE CAFÉS
3 de junho | 22:00h
Solar do Vinhão

Conversas da Lampreia - histórias do rock em português,
com a presença de elementos dos Táxi, Fiéis Defuntos e
Atacadores Desapertados.
Um prato cheio de conversas, o momento Rennie, o shot
cultural e a dança da ventosa.
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RAINHA DAS
VINDIMAS
4 de junho | 21:30h
Espaço exterior da
Casa da Cultura

Concurso de eleição
da candidata que
representará o
concelho barquense
na Gala Nacional
organizada pela
Associação dos
Municípios
Portugueses com
Vinho, numa iniciativa
que tem como
objetivo preservar e
promover as tradições
associadas ao mundo
da vinha.

COM O AMBIENTE
NÃO SE FAZ
BATOTA
5 de junho | 10:00h 
Portas do Parque, Lindoso

Celebramos o Dia Mundial do
Ambiente com um dia inteiro
dedicado a jogos de tabuleiro,

relacionados com a temática da
biodiversidade existente no
nosso Parque Nacional da
Peneda Gerês. De uma forma
divertida, miúdos e graúdos
serão postos à prova nos seus
conhecimentos sobre a fauna,

flora, boas práticas ambientais e
sustentabilidade, ao mesmo
tempo que terão de demonstrar
boa estratégia, dinâmica e
habilidades de jogo! Atividade
livre e gratuita.
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A GIRAFA QUE COMIA ESTRELAS
Público pré-escolar - 9 de junho, 10:30h e 14:30h
Público geral - 10 de junho, 17:30h
Auditório Municipal 

A Girafa Que Comia Estrelas é uma encenação original da MiNC a partir
do conto homónimo de José Eduardo Agualusa inserido no plano anual
de leitura do 1º ciclo. Uma história de amizade e engenho recheada de
humor, mestria e simplicidade, recriada num teatro de atores e
marionetas, música original e muita animação. Um espetáculo para
toda a família
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TERRAS DA NÓBREGA
CLASSIC MEETING &
RALLY
10 a 12 de junho

A Associação Juvenil de Vade S. Pedro,

em parceria com a autarquia e a Adega
Cooperativa de Ponte da Barca,

promove a 4ª edição do Terras da
Nóbrega Classic Meeting & Rally. 

Este evento pretende promover o gosto
pelos automóveis clássicos, os vinhos, e
o concelho de Ponte da Barca como
destino turístico.



FESTA DE
ENCERRAMENTO
DA ESCOLA DE
BALLET
11 de junho | 21:30h
Espaço exterior da Casa da
Cultura

AUDIÇÃO DE
ENCERRAMENTO
DO ANO LETIVO
DA ACADEMIA DE
MÚSICA 
DE VILA VERDE
13 de junho | 21:30h
Espaço exterior da Casa da
Cultura
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III JAZZ & BLUES
WINE FEST
17 e 18 de junho
PRAÇA TERRAS DA NÓBREGA

O JAZZ & BLUES WINE FEST é já
uma marca de Ponte da Barca e um
evento de referência. Constitui um
evento musical e eno-gastronómico,

eclético e intergeracional, que se
propõe articular a animação
cultural com a promoção do Vinho
Verde. A terceira edição deste
festival contará com um intenso
programa musical, assim como
uma Mostra Vínica com cerca de 12
expositores de Vinho Verde e maior
oferta gastronómica local.
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ÓPERA DE BOLSO
25 de junho | 21:30h
Jardim dos Poetas

Ópera de Bolso, sob a Direção artística de
António Sérgio Ferreira, atuará no Jardim dos
Poetas, local de beleza ímpar, com um
momento de canto lírico que promete
abrilhantar o final de um belo dia de verão. 
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ENCONTROS COM POESIA
7 de julho| 21:30h
Largo da Guarda Fiscal

Celebramos a Biblioteca, trazendo-a para o Espaço
Urbano, também ele líquido, também ele fluido,

infindável e incontrolável. Atividade que pretende ser
um encontro informal entre cidadãos apreciadores de
poesia, autores e movimentos associativos com trabalho
na área cultural e artística. A sessão, que celebra o Dia
Mundial das Bibliotecas, celebrará também o universo
da palavra, do livro, e as figuras do leitor e escritor.
Promovida pelo Município de Ponte da Barca e
dinamizado em colaboração com a Associação
Movimento Incriativo e com a Associação Juvenil do
Lima.
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FESTIVAL “ECOS DO LIMA”
7 a 10 de julho

Ordenamento do território. Contemporaneidade da cultura
popular. Construção da comunidade.
O Festival Ecos do Lima é um projeto interdisciplinar que explora a
música, a arquitetura temporária e as artes visuais, num vínculo forte
com a paisagem e com a comunidade. Parte de uma iniciativa juvenil,
com convicções de associativismo, que tem como objetivo intervir
culturalmente de forma a gerar um pensamento crítico sobre o
mundo. Na edição de 2022 (7, 8, 9, 10 de Julho), o Ecos do Lima
desvincular-se-á do recinto fechado, difundindo-se pela zona urbana,

com uma programação de acesso gratuito e eclética (música,

literatura, exposições). Os espaços de principal intervenção serão: Café
Central, Capela de Nossa Senhora da Lapa, Grémio, Solar do Vinhão,

Biblioteca Municipal, Largo da Guarda Fiscal, Jardim dos Poetas,
Mercado Pombalino, Rua Angola, Praia Fluvial, Choupal. A ideia é clara:

criar um espaço líquido - um espaço que flui e inunda o território
paisagístico e arquitetónico de Ponte da Barca, absorvendo os seus
próprios costumes. Fundamentalmente, um espaço sem fronteiras.
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EXPOSIÇÃO DA
ARTISTA 
BARQUENSE
ANA ALVES
18 de julho | 17:30h
Paços do Concelho

ENCERRAMENTO
DO ANO DA
ACADEMIA 
 DANCE FUEL
16 de julho | 21:30h
Praça da República
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DIA MUNDIAL
DO VIGILANTE
DA NATUREZA
31 de julho | 11:00h
Portas do Parque,

Lindoso

Leitura animada do
livro infantil O Portão
do Mistério, a história
de Clara, uma menina
que vive numa cidade
cheia de torres de
cimento, mas viaja até
à casa da sua avó, no
Lindoso e lá acaba por
viver aventuras que
nunca esquecerá!

Atividade seguida de
oficina criativa.

Atividade livre e
gratuita,

especialmente
dirigida a crianças e
famílias. Duração
prevista: 60 minutos.

LINDOSO: BATALHA DE 1657
TROCADA EM MIÚDOS
23 de julho | 11:00h
Castelo do Lindoso

Há 365 anos decorria em Lindoso uma das
batalhas mais acesas das Campanhas da
Restauração, nas quais invasores espanhóis
tentaram tomar este importante território
nacional para suas mãos. O episódio histórico
vai ser lembrado e “trocado em miúdos” de
forma a dar a conhecer mais sobre a
relevância da localização estratégica de
Lindoso e do seu Castelo ao longo da História.

Atividade livre e gratuita, especialmente
dirigida a crianças e famílias. Duração prevista:

45 minutos. 
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ENCERRAMENTO DO ANO
DA ACADEMIA DANÇARTE
23 de junho | 21:30h
Praça da República



XIV FESTIVAL FOLK CELTA
29 e 30 de julho
Choupal
Campo Terras da Nóbrega

A edição de 2021 foi assinalada em apenas um dia, mas
marcada por um dos maiores nomes da música portuguesa,

o magistral Rodrigo Leão. Neste ano de 2022, procura-se a
fruição dos melhores concertos nas melhores paisagens
ribeirinhas do rio Lima.
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BARCA JOVEM
1 a 12 de agosto
Doze dias de atividades diversas que vão
desde o desporto de natureza e
aventura, à música, permitindo aos
jovens barquenses descobrir e vivenciar
experiências por todo o concelho.

Este ano, com a presença do irreverente
"CHICO DA TINA".
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FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE FOLCLORE “O
MUNDO A
DANÇAR”
6 de agosto | 22:00h
Praça da República

Com performances de alta
qualidade o público terá
oportunidade de usufruir de um
espetáculo cultural que traz as
histórias, costumes, lendas e
tradições de quatro países,
através das suas músicas, danças
e trajes
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BARCA D’OURO
35 ANOS DE ESCRITA:
PARABÉNS, JAIME
FERRERI!
14 de agosto| 21:30h
Piscinas Municipais

O cenário cultural contemporâneo de
Ponte da Barca não pode ser
dissociado do nome de Jaime Ferreri.
Tendo recentemente comemorado
35 anos de vida literária, o Município
de Ponte da Barca presta-lhe
homenagem no dia do aniversário do
romancista, poeta e ensaísta,

agradecendo o notável e inigualável
trabalho ativo no concelho e junto da
sua comunidade, em Bravães.
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87º. ANIVERSÁRIO
DA AHBVPB
21 de agosto 

“E VIROU”
28 de agosto  | 10:00h
Portas do Parque, Lindoso

A eira ganhará vida com vários
jogos em forma gigante em que, de
uma forma lúdica e divertida, os
participantes são convidados a
conhecer ou lembrar diversos
aspetos da área protegida Parque
Nacional da Peneda-Gerês no
concelho de Ponte da Barca
(animais, plantas, rios, ribeiros,
blocos graníticos, abrigos de pastor,
etc…). Atividade livre e gratuita.

LANÇAMENTO DO LIVRO
“O DIA EM QUE O DIABO
ANDOU À SOLTA”, DE INÊS
PORTOCARRERO
18 de agosto  | 21:30h
Largo do Urca

Inês Portocarrero, natural do concelho de
Ponte da Barca, estreia-se no mundo editorial
com o lançamento de um livro direcionado
para o público infantojuvenil, mas certamente
apreciado por todos os aficionados da Romaria
de São Bartolomeu. O enredo desenvolve-se no
mais aguardado dia do ano para os barquenses
e milhares de visitantes - a noite de 23 para 24
de agosto. 
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ROMARIA DE
SÃO
BARTOLOMEU
19 a 24 de agosto
Dias intensos de festa, tradição e
alegre celebração religiosa e
profana que dispensam
apresentações para barquenses e
visitantes! De 19 a 24 de agosto, as
ruas da vila testemunham uma
das mais tradicionais romarias de
Portugal, tendo-se consagrado, em
2020, como uma das 7 Maravilhas
da Cultura Popular Portuguesa!
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FREGUESIA ATIVA -
JOGOS
TRADICIONAIS
14 de maio | 14h30
Petanca
(Choupal/Campo da
feira)

Malha (Praia Fluvial)

Este projeto tem como
objetivo fomentar a
prática de exercício
físico em contexto
lúdico-competitivo,

criar hábitos de vida
saudáveis no seio da
população do concelho
e, simultaneamente,

envolver os munícipes
num ambiente
saudável, de união e
camaradagem.

IV GRANDE PRÉMIO
DE CICLISMO
30 de abril | 16:00h
Saída em frente à
Autarquia;

1 de maio | 12:30h
Chegada em frente à
Autarquia.

CORRIDA 4
CASTELOS
27 de maio | 10h30

I ENCONTRO E-
BIKE/BTT LUSO-
GALEGO ECOBARCA
29 de maio | 8:30h às
12:30h 
Choupal

PEDDY-PAPER
18 de junho | 10h30
Ponte da Barca -

Centro da Vila de
Ponte da Barca

RALLY CLÁSSICOS
10 a 12 de junho
Dia 10 
15h Átrio da Autarquia
e 16h verificação
técnicas – Praça da
Republica; 

Dia 11
9,00h - Coupal
Verificações/Aferições;
10h00 - 1º etapa
chegada aprox. 12:00h
com almoço; 

SERRA AMARELA
SKY MARATHON
18 e 19 de junho

EXTREME PENEDA
XUREZ
18 de junho | 9:00h às
13:00h
Lindoso

CAMPEONATO
NATAÇÃO
REGIONAL INF. JUV
E ABS
7 a 10 julho 
Piscina Municipal

I DUATLO – TERRAS
DA NÓBREGA –
ECOBARCA
14 de agosto | 8:30h
às 12:30h 
Choupal

SUNSET SOLIDÁRIO
– ECOBARCA
20 de agosto | 19:00h
às 21:00h
Grémio
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           BRAVÃES

Dia 01 de Maio de 2022 - Comemoração do dia da Mãe
Entrega de uma Rosa as mães da freguesia;

Caminhada pelo trilho pedestre da freguesia;

Organização: Associação Os Canários de Bravães 

Dias 10/11/12 de Junho 2022 - Passeio a Fátima de
Bicicleta
Organização: BTT de Bravães.

Dia 26 de Junho de 2022 - Dia da Freguesia.
Diversas atividades desportivas ao longo do dia.

Local: Fonte Santa.

Organização: Associação Os Canários de Bravães.

Atividades Religiosas.
 

Dias 02/03 de Julho de 2022
Festa em honra de Nossa Senhora das Necessidades.
Local: Capela de Nossa Senhora das Necessidades
Organização: Festeiros e festeiras de Nossa Senhora das
Necessidades.

Dias 06/07 de Agosto de 2022
Festa em Honra de Senhora da Pegadinha.

Local: Santuário De Senhora da Pegadinha
Organização: Festeiros e festeiras de Senhora da Pegadinha 
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            LAVRADAS

Festa do Rio 
31 de julho de 2022

Festa do Emigrante 
15 de agosto de 2022

            AZIAS

Festa da Padroeira 

14 de agosto de 2022

           UNIÃO DE FREGUESIAS DE ENTRE            
 AMBOS-OS-RIOS, ERMIDA E GERMIL

Festa da Nossa Senhora de Fátima
9 a 15 de maio de 2022

            CUIDE DE VILA VERDE

Lavrada Tradicional
29 de maio de 2022
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https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7
https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7
https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7
https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7


"Meu Amor, vamos ao vira,
viras tu e viro eu,
somos a terra do vira,
Viva o São Bartolomeu".
Cristiana Sá

As noites de sábado e as tardes
de domingo continuam a
aquecer em ritmo acelerado na
"Tenda do Vira".
Se uma imagem vale por mil
palavras ... aqui fica o registo!

PONTE DA BARCA
CAPITAL DO VIRA
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SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DA PAZ

PROGRAMA DE CELEBRAÇÕES – Maio 2022
Recitação do TERÇO: 
 -Segunda a Sábado – 20h00 (Capelinha)
 -Domingos – 15h00 (Capelinha)

Celebração da EUCARISTIA: 
 - Domingos (dias 8, 15 e 22) 16h00 (Recinto)
 - Terças-feiras (dias 3, 10, 17 e 31) – 20h30 (Capelinha)
 - Novena a Nossa Senhora da Paz (dias 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 27) – 20h30 (Capelinha)

11 de maio, quarta-feira -105º Aniversário da Aparição de Nossa Senhora da Paz
 - 20h00 - Recitação do Terço (Igreja Imaculado Coração de Maria)
 - 20h30 - Missa Solene (Igreja do Imaculado Coração de Maria)

27 de maio, sexta-feira
 - 21h30 – Canto do AKATHISTOS na Igreja do Imaculado Coração de Maria.

PEREGRINAÇÃO ANUAL
28 de maio, sábado
 21h00 – Bênção das Velas e Terço no Recinto de oração junto à Capelinha, seguindo-se a
Procissão de Velas até à Igreja do Imaculado Coração de Maria, onde será celebrada a
Eucaristia, no fim da qual se recolhe, em silêncio, a Imagem de N.ª Sr.ª da Paz à Capelinha. 

29 de maio, domingo
 11h00 – Eucaristia Dominical (no Recinto)  

 14h30 – Terço e Procissão da Capelinha de N.ª Sr.ª da Paz até à Igreja do Imaculado
Coração de Maria, onde será celebrada Missa Campal, Solene, em Honra de N.ª Sr.ª da Paz,
seguindo-se a procissão do adeus, do regresso e do recolher da Imagem à Capelinha de
N.ª Sr.ª da Paz.

 4 de junho, sábado
 21h00-Encerramento do Mês de Maria - Procissão de Velas desde o Santuário de Nossa
Senhora da Paz até à Igreja Paroquial, seguida da Celebração da Eucaristia. 
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Siga-nos em :

PONTE DA BARCA, CAPITAL DO TURISMO 
DA NATUREZA E AVENTURA!

facebook .com/cmpbarca

instagram .com/municipiopbarca

youtube .com/municipiodepontedabarca
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BIO
Chamo-me Anna, tenho 21 anos e vim da Ucrânia.
Neste momento, moro em Salvador e já conheci
pessoas maravilhosas que estão a fazer o possível
para tornar este lugar um segundo lar para mim e
para a minha família. 
Sou uma pessoa criativa e vivo intensamente tudo
o que acontece no mundo. Então, o que eu sinto é
sempre refletido no meu trabalho. Depois de 24 de
fevereiro, parecia-me que nunca mais conseguiria
criar. Mas, graças às pessoas maravilhosas que
encontrei aqui, eu volto a sorrir e posso desenhar e
escrever novamente. 
Sou enfermeira por formação, mas sempre fui
atraída pela criatividade, pelo que me formei como
tatuadora e trabalhei nesta profissão, por um curto
período.
 Não sei mais o que escrever porque a única coisa
que realmente me parece importante para o
conhecimento de todos é que vale a pena ser
gentil e compassivo, porque no final é isso que nos
torna humanos. E, se todos forem realmente
gentis, não haverá mais ninguém para lutar. Certo?

I lustradora da Capa e Contracapa

ANNA
ZHUKOVA
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Município de Ponte da Barca
Praça Dr. António Lacerda
4980-620 Ponte da Barca
Telf. +351 258 480 180
geral@cmpb.pt
www.cmpb.pt

Loja Interativa de Turismo
Rua Conselheiro Rocha 
Peixoto, n.º 9
4980-626 - Ponte da Barca
Telefone:258 455 246
turismo@cmpb.pt

Biblioteca Municipal
Rua Atrás do Forno, nº 33
4980-623 Ponte da Barca
E-mail: biblioteca@cmpb.pt
Telefone: 258 480 050
biblioteca@cmpb.pt
biblioteca.cmpb.pt

Porta Parque Nacional da 
Peneda-Gerês
4980 - 451 Castelo - Lindoso
Tel.: 258 578 141
portalindoso@cmpb.pt

Ficha técnica

Edição
Município de Ponte da Barca

Periodicidade
Quadrimestral

Tiragem
4000 exemplares

Design
Município de Ponte da Barca

Ilustração da Capa e Contracapa  
Anna Zhukova

Eventuais alterações na programação e calendarização 
desta agenda cultural são da responsibilidade 
dos promotores das iniciativas.
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AGENDA CULTURAL
PONTE DA BARCA
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