


A ação cultural da Câmara Municipal de Ponte da Barca tem

sido pautada por uma lógica de proporcionar atividades

capazes de satisfazer as necessidades artísticas e culturais de

diferentes públicos e de consolidar a identidade cultural da

região. 

A programação que lhe apresentamos, para o último

quadrimestre do ano de 2022, privilegia, uma vez mais, os

recursos artísticos e culturais do concelho e promove o

envolvimento da comunidade, assim como tira partido dos

modernos espaços/equipamentos culturais existentes no nosso

território. 

De entre as ações a decorrer de setembro a dezembro,

destacamos o encerramento das Comemorações dos 500 anos

da Viagem de Magalhães; a Festa das Vindimas; a

Comemoração do Centenário do Nascimento de José

Saramago; e a iniciativa (Em)Barca no Natal.

Muito mais há para assistir e participar. 

Acreditamos  que as atividades a decorrer serão, certamente,

do seu agrado.

Investir nas pessoas,
apostar na cultura
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“GRANDE PRÉMIO DE
POESIA DIOGO
BERNARDES” –
ASSINATURA DO
PROTOCOLO
2 de setembro
Jardim dos Poetas

Sessão de assinatura do
protocolo entre o Município
de Ponte da Barca e a
Associação Portuguesa de
Escritores (APE), tendo em
vista a criação do “Grande
Prémio de Poesia Diogo
Bernardes". Patrocinado pela
Câmara Municipal, o prémio
pretende conferir uma maior
divulgação do poeta
barquense, galardoando,
anualmente, uma obra de
poesia em português, de
autor português, publicada
integralmente e em 1ª edição.

PROGRAMA EUROPEU
ERASMUS+ | CONEXÃO
JOVEM – ASSOCIAÇÃO
JUVENIL
1 a 8 de setembro 

Ponte da Barca recebe 24
jovens de Portugal, Espanha,
Itália, Eslováquia, República
Checa, Macedónia do Norte,
Roménia e Turquia.
No âmbito de um intercâmbio
juvenil, trabalham a temática
do “bullying nas escolas e
online”. Esta é uma ação
desenvolvida em articulação
com a associação juvenil
“Conexão Jovem”, tendo em
vista o reforço da construção da
cidadania europeia, através da
educação não formal e do
contacto com a comunidade
local.
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PROF’COOL
JORNADAS SOBRE
SAÚDE MENTAL
5 a 9 de setembro
Auditório Municipal | Escola
Secundária

No início de mais um ano letivo,
o psicólogo Nuno Cardoso
dinamiza sessões abertas à
participação de professores,
assistentes operacionais e
pais/encarregados de educação.
Um debate que se impõe, com
o objetivo de promover o bem-
estar emocional e a saúde
mental positiva, colocados
ainda mais à prova pelos
desafios da pandemia.

(EM)BARCA NA
LEITURA
6 de setembro 
4 de outubro 
8 de novembro 
6 de dezembro
Biblioteca Municipal

No início de cada mês, a
equipa da Biblioteca
Municipal sugere um livro e
convida o leitor para uma
viagem pelo mundo
fantástico da ficção ou pelo
universo maravilhoso da
poesia.
Sim, porque a leitura é um
bem precioso, um manancial
de oportunidades, uma fonte
de conhecimento, uma
janela para o sonho. E o livro
é sempre um bom amigo! pa

g.
31
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NOS 500 ANOS DA CHEGADA DA “VICTORIA”:
VIAGEM PELA VIDA, OBRA E LEGADO DE
MAGALHÃES.
COLÓQUIO COM LUÍS AREZES
09 de setembro | 21h30
Auditório Municipal (Casa de Santo António do Buraquinho)
Rotary Club de Ponte da Barca | Município de Ponte da Barca

A 8 de setembro de 1522, chegou a Sevilha a nau “Victoria”.
Mais de três anos volvidos, concluía-se, assim, aquela que ficaria
para a História como a primeira viagem de circum-navegação.
Uma odisseia sem precedentes que alterou, para sempre, os
limites do conhecimento e redesenhou o “mapa mundi” que
ainda hoje usamos. Mas que custou a vida a Magalhães e à
maioria dos tripulantes.
Na passagem dos 500 anos do termo deste feito notável, é
altura de (re)visitar a Vida, a Obra e o Legado do mentor,
organizador e capitão-geral da mais longa, difícil e significativa
aventura da navegação. Um herói à escala universal, que uniu
povos, abraçou continentes. Um património da Humanidade.
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“AQUI HÁ
HISTÓRIA…”
17 de setembro | 11h30
15 de outubro | 11h30
26 de novembro | 11h30
10 de dezembro | 11h30
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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ESPETÁCULO
“LUGARES LEGADOS”
22 de setembro

Traz a Ponte da Barca uma
representação teatral que
resulta da gravação e
recolha na primeira pessoa.
Porque as tradições
também são feitas de
conquistas e disputas e são
visíveis entre as orgulhosas
gentes da terra. 
O projeto “Lugares Legados”
pretende enaltecer esse
expoente do concelho de
Ponte da Barca, levado a
cabo pela equipa do SAGA
STORICA CRL.

APRESENTAÇÃO DO
LIVRO DE JAIME
FERRERI "OS MARES E
OS CÉUS DE
MAGALHÃES"
23 de setembro
Auditório Municipal (Casa de
Santo António do Buraquinho)

Jaime Ferreri enriquece o
panorama cultural com a
publicação de mais uma obra,
o romance “Os mares e os céus
de Magalhães”.
Trata-se da melhor forma de
encerrar, em Ponte da Barca,
as comemorações dos 500
anos da viagem de Fernão de
Magalhães, uma epopeia que
teve um notável impacto ao
nível científico e civilizacional.
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CONTA LÁ, AVÓ!
30 de setembro
31 de outubro
30 de novembro
Pelas Freguesias do Concelho

 
No final de cada mês, uma avó (ou um avô…) abre o baú
das memórias e partilha recordações de outros tempos.
Um registo em vídeo, de viva voz e na primeira pessoa,
para cultivar vivências, costumes e tradições das
diversas freguesias e preservar para a posteridade as
marcas da nossa identidade comunitária.
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FESTA DAS VINDIMAS
30 de setembro, 1 e 2 outubro
Ponte da Barca  

Iniciativa que pretende retratar o ciclo que
caracteriza as vindimas numa região
fortemente ligada aos costumes vinícolas.
Conta com a participação de várias
associações concelhias que farão jus aos
nosso usos e costumes.
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DIA NACIONAL DOS
CASTELOS
7 de outubro | 11h30 | 15h30
Castelo de Lindoso

O Município de Ponte da
Barca celebra o Dia Nacional
dos Castelos, no dia 7 de
outubro, com entradas
gratuitas no Castelo de
Lindoso e duas visitas guiadas
gratuitas às 11h30 e às 15h30.
Para mais informações ligue
para o número 258 578 141 ou
através de:
portalindoso@cmpb.pt

CONVERSAS ENTRE
CAFÉS | “A ESCOLA DO
SÉCULO XXI”
14 de outubro | 21h00
Gira Discos

No arranque do ano letivo,
vamos refletir sobre os desafios
que se colocam aos nossos
jovens.
Contamos com a presença de
especialistas na área da
educação e relatos na primeira
pessoa
sobre constrangimentos dos
tempos passados e desafios no
presente e no futuro.
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31.º ANIVERSÁRIO DA APPACDM DE
PONTE DA BARCA
14 de outubro
Ponte da Barca

A APPACDM é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social que concebe, constrói e implementa
respostas sociais dirigidas, prioritariamente, aos cidadãos
com deficiência e suas famílias com vista a facilitar a
construção de um projeto de vida.

Uma Instituição de referência na construção de uma
sociedade inclusiva.

MUITOS PARABÉNS!
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CORRIDA DE CAVALOS 
16 de outubro, 16h00
Hipódromo Municipal de Ponte da Barca

O Hipódromo Municipal de Ponte da Barca
acolhe o Grande Prémio Fernão de Magalhães,
prova integrada no Campeonato Nacional de
Trote e Galope. 
Num cenário magnífico junto ao rio Lima, prevê-
se uma tarde repleta de emoção e competição
com os melhores atletas nacionais da
modalidade.
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AS PALAVRAS QUE NOS UNEM
21 de outubro
Biblioteca Municipal

“As palavras que nos unem”. é o mote dos 10 encontros literários que
irão percorrer todas as bibliotecas municipais do Alto Minho. A
iniciativa vai juntar à conversa diferentes autores portugueses,
unindo todos os públicos em torno dos livros, um pretexto para a
reflexão sobre o poder das palavras enquanto instrumento
privilegiado para combater desigualdades, alertar para a exclusão e
motivar coletivamente para a coesão social. 

10h30: Eu Já Fui da Vossa Idade com António Mota

Poucos serão os autores cuja simplicidade e agilidade no trato
causem tão intensa impressão junto das crianças que o acolhem.
Um dos pontos fulcrais no sucesso dessa relação passa pela infância
do próprio autor – nunca esquecida, nunca renegada, nunca
endeusada… mas sempre encarada, à distância, como o berço da
maravilha, que deve ser essa fase da vida. 

21h30: Poesia de Viver com José Pedro Leite + António Mota 

José Pedro Leite formou-se em Direito, mas foi pela poesia que se
encontrou com as suas leis da vida que foi moldando. A experiência
jurídica, a passagem pelo ensino, são etapas que o fizeram olhar para
a poesia como o caminho certo, o farol e a estrada. 
Nada que possa soar estranho se pensarmos no trajeto de António
Mota, também ele professor, também ele atento aos sinais que o
mundo foi colocando perante si, também ele um confesso defensor
da poesia na vida e da vida pela poesia.
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EXPOSIÇÃO DE AGUARELAS E
ARTE FLORAL, VERA BARROSO 
| CARINA AMORIM 
22 de outubro a 5 de novembro
Solar Vinhão
“Flor me quer, cor me quer”

Duas mulheres, com diferentes formações profissionais,
encontram felicidade em ocupações igualmente díspares.
Ambas autodidatas, a Carina escolheu as flores e as plantas, a
Vera escolheu as cores e aguarelas. 
E se misturarmos as cores das flores, com as aguarelas, as
mulheres brotam em paletas multicoloridas. 
Surge, assim, esta primeira exposição conjunta, em que a Vera
explora as aguarelas com o motivo que mais a atrai, o universo
feminino, e a Carina com um percurso ligado às flores mostra-nos
a força da sua delicadeza.
Neste mês de outubro que se celebra em rosa, quiseram juntar-
lhe mais cor, mais vida, empoderando as mulheres.
- Momento musical na inauguração da exposição, com Miguel
Tela.
- Momentos de conversa com os visitantes, explicando as práticas
e a importância de encontrar bem-estar naquilo que fazemos,
como uma fuga para um universo emocional mais feliz.
"Haverá sempre flores para aqueles que as quiserem ver”
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DIA DO MUNICÍPIO
24 de outubro
Entrega do “Grande Prémio de Poesia Diogo
Bernardes”

Sessão comemorativa do 509.º aniversário da
atribuição do Foral por D. Manuel I à Terras da
Nóbrega. 
Para além das habituais homenagens, as
celebrações vão contar, este ano, com a atribuição
do Grande Prémio de Poesia Diogo Bernardes
APE/Munícipio de Ponte da Barca, instituído pela
Associação Portuguesa de Escritores (APE) e
patrocinado pela Munícipio de de Ponte da Barca.
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OUTUBRO ROSA
30 de outubro| 09h00
Paços do Concelho

Caminhada que tem como
intuito assinalar o Dia Nacional da
Luta Contra o Cancro da Mama e
sensibilizar para a prevenção
precoce da doença.

pa
g.
7

20



N
O
V
EM

B
R
O

21



EXPOSIÇÃO DE PINTURA, PESSOA
4 de novembro 
Paços do Concelho

Pessoa
Nascida em Lisboa, em 1995, fixa residência no Alto Minho
em 2017, mais propriamente em Ponte da Barca, local
onde atualmente busca inspiração para as suas criações.
Pintora autodidata, Pessoa busca incessantemente a sua
própria voz, experimentando várias temáticas e correntes
artísticas não se entregando por completo a nenhuma
delas. Participou desde 2018 em diversas exposições no
Norte.
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DIA MUNDIAL DA
DIABETES
14 de novembro 

Com o intuito de sensibilizar a
comunidade para prevenção
da Diabetes, a Câmara
Municipal de Ponte da Barca
assinala o Dia, promovendo um
conjunto de iniciativas que vão
de encontro a públicos de
várias faixas etárias.

COMEMORAÇÃO DO
CENTENÁRIO DO
NASCIMENTO DE JOSÉ
SARAMAGO

16 de novembro
Exposição "A Maior Flor do
Mundo"
Paços do Concelho

Pintura Mural
Inspirados em “A Maior Flor do
Mundo”, um conto infantil de
Saramago, que é uma lição de
vida para qualquer idade, a
Avenida da Liberdade acolhe
uma pintura mural que ficará
a assinalar o centenário do
nascimento do Nobel de
Literatura de 1998.
O trabalho resulta da
colaboração da APPACDM,
Agrupamento de Escolas,
EPRALIMA, pintores locais e
instituições particulares.
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CONVERSAS ENTRE
CAFÉS | “HISTÓRIAS /
POEMAS DE NATAL”
18 de novembro | 21h00
Podium Bar

(...)Entremos, inseguros, mas
entremos.
Entremos, e depressa, em
qualquer sítio,
porque esta noite chama-se
Dezembro,
porque sofremos, porque temos
frio.

Entremos, dois a dois: somos
duzentos,
duzentos mil, doze milhões de
nada.
Procuremos o rastro de uma casa,
a cave, a gruta, o sulco de uma
nave...
Entremos, despojados, mas
entremos.
Das mãos dadas talvez o fogo
nasça,
talvez seja Natal e não Dezembro,
talvez universal a consoada.
David Mourão-Ferreira

DIA INTERNACIONAL
DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS
20 de novembro
Caminhada

Numa ação conjunta com o
Agrupamento 396 de Vila
Nova de Muía do Corpo
Nacional de Escutas (CNE),
assinala-se o Dia Internacional
dos Direitos das Crianças,
relembrando, como escreveu
Fernando Pessoa, que
“Grande é a poesia, a bondade
e as danças… / Mas o melhor
do mundo são as crianças”.
Crianças que exigem que os
seus diretos sejam
respeitados, a começar pelo
direito a um lar, a uma família
e à proteção da sociedade.
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EXPOSIÇÃO DE
PRESÉPIOS
“RESPIRAR O
NATAL”
Dezembro

O presépio é a recriação artística mais
eloquente, a expressão mais sublime de uma
quadra festiva que, a nível planetário, exalta os
valores humanistas da paz, da entreajuda e da
solidariedade, da convivência universal.
Com a participação ativa de escolas,
associações, juntas de freguesia, vamos espalhar
alegria e magia pelos mais diversos espaços
públicos de Ponte da Barca, através da criação e
instalação de presépios.
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(EM)BARCA NO
NATAL
1 a 25 de dezembro

Mais uma vez Ponte da Barca enche-se de cor
e alegria para celebrar o Natal. Entre diversas
performances, a alegria chega ao centro da vila
barquense constituindo um motivo de atração
para moradores e visitantes. A iniciativa
"EmBarca no Natal" acontece de 16 a 22 de
dezembro, na Praça da República.
O Mercado de Natal vai contemplar um
programa extensivo e dedicado a toda a
família com concertos, colóquios, animação de
rua, apresentações literárias, espetáculos de
dança, teatro, exposições, venda de produtos
regionais, etc. 
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EXTREME 90 | CARLOS
SÁ NATURE EVENTS
3 de dezembro
Lindoso e Germil

Os efeitos adversos que o ritmo da vida moderna tem
no meio ambiente são fonte de grande preocupação
e tópico de grande discussão na sociedade atual.
Enquanto membros da sociedade e organizadores de
eventos Outdoor, temos consciência que também
esta atividade contribui para esses efeitos adversos
que se repercutem no meio natural que tanto
amamos e que tanto contribui para o nosso bem-
estar físico, mental, emocional e social. Por isso não
podemos ficar indiferentes aos diversos apelos no
sentido de reduzir a nossa pegada ecológica para
preservação do meio ambiente que tanta felicidade
nos traz!
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WORKSHOP DE
DANÇA
MUTANTES
19 a 22 de dezembro | 10h00
às 12h30 e das 14h00 às
16h30
Casa da Cultura

Workshop de dança para
jovens dos 12 aos 18 anos a
cargo da companhia
Comédias do Minho.

TEATRO FAMÍLIAS
16 de dezembro | 21h00
Tenda de Natal

Atividade desenvolvida no
âmbito do projeto "Cultura
para Todos".

CORO PRÓ (EN)CANTO
E CONVIDADOS
17 de dezembro | 21h00
Tenda de Natal

Atividade desenvolvida no
âmbito do projeto "Cultura
para Todos", orientado pela
maestrina Yara Gutkin.

VIVER NATAL
18 de dezembro | 21h00
Tenda de Natal

Grupos Corais do Concelho.
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CORRIDA DE S.
SILVESTRE 
DE PONTE DA BARCA
30 de  dezembro 

Organizada pela associação Ecobarcaventura, com o
apoio da Câmara Municipal.
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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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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
Nascida e criada em Ponte da Barca, mais
especificamente na freguesia de Vila Chã S.
João, Patrícia Reis (21 anos) desde cedo
encontrou no ramo das Artes Visuais o seu
desígnio. A sua atividade e participação esteve
desde sempre refletida nas atividades e
associações conterrâneas, em âmbitos
culturais, recreativos ou voluntários.
 Estudou Artes Visuais, na Escola Secundária
de Ponte da Barca, e em 2018 ingressou no
ensino superior, na Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto. No seu percurso
académico as questões sociais e
antropológicas, em diálogo permanente e
inquestionável com a arquitetura, sempre
revelaram especial interesse, e por isso, desde
2020, está associada, enquanto membro
voluntário, aos Arquitectos sem Fronteiras -
Portugal.

I lustradora da Capa e Contracapa

PATRÍCIA
REIS
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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, n.º 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  
Patrícia Reis

Eventuais alterações na programação e calendarização 
desta agenda cultural são da responsibilidade 
dos promotores das iniciativas.
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