


INVESTIR NA ALMA DE UM
POVO
A Cultura é a alma de um povo, a marca identitária de uma
terra, a vida de uma Comunidade.
As infraestruturas e os equipamentos são importantes. Mas é a
Cultura que nos define como Comunidade e nos afirma como
um povo único, com um património material e imaterial
singulares.
É neste contexto que apostamos neste bem essencial.
Valorizando as nossas raízes e promovendo um presente e um
futuro que assenta no passado e naquilo que os nossos
antepassados nos legaram, de geração em geração.
Gastronomia e vinhos, folclore, trajes, costumes e tradições,
trabalhos tradicionais, artesanato, festas, devoções e
religiosidade popular, manifestações artísticas aos mais diversos
níveis, autores e artistas locais, símbolos e imaginário coletivo,
espaços com história/estória, valores…, eis a matriz da nossa
Cultura, a força da nossa Identidade. 
A palavra Cultura vem do termo em latim “colere”, que significa
cuidar, cultivar e crescer. É isso mesmo que nos propomos fazer:
cuidar da nossa Cultura, fazer crescer a alma do nosso Povo. 
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CONTA LÁ, AVÓ!
31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março | 31 de
abril

 
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. Depois da Barca, Crasto e
São João  continuaremos à descoberta em outras
freguesias. De outros Avós!

4



“AQUI HÁ HISTÓRIA…”
4 e 18 de fevereiro | 4 e 18 de março | 1 e 29 de
abril | 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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LANÇAMENTO DO LIVRO 
“THE STORY" 
10 de fevereiro | 21h00 
Auditório Municipal

Este é um testemunho na primeira pessoa, escrito pela
Anna, uma jovem ucraniana que, em março do ano
passado, chegou a Ponte da Barca, fugindo da guerra que
se abatera sobre o seu país, no dia 24 de fevereiro anterior.
Um relato inquietante e perturbador, um testemunho
profundamente verídico e cruel, um despertador de
compaixão e de Humanismo, um grito cívico contra a
indiferença, um apelo à ação. 
Uma inspiração a ter e a ler!
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EMBARCA NO AMOR
11 a 17 de fevereiro
Paços do Concelho

O amor vai estar no ar em Ponte da Barca para
assinalar o Dia dos Namorados a 14 de fevereiro.
Sob o lema “EmBarca no Amor”, a Câmara Municipal
dinamiza, pelo segundo ano consecutivo, um conjunto
de iniciativas mobilizadoras da participação do público
em geral, a todos convidando para se deixarem
envolver pelo espírito romântico e festivo da quadra.
Programa a divulgar oportunamente.
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CARNAVAL
18 a 21 de fevereiro
Concurso de máscaras.
Entrudo do Pai Velho - Lindoso. 
Organização - Os Amigos de Lindoso

Um dos mais raros e autênticos entrudos do país que
acontece no “Domingo Gordo” e na Terça-feira de Carnaval.
No magnifico cenário das terras altas, em frente dos
espigueiros e da eira comunitária, e tendo como pano de
fundo o Castelo Medieval, tem lugar o engalanado cortejo
que transporta o Pai Velho pelos lugares da aldeia para que o
povo se junte à festa e celebre os dias de Carnaval.
Um dos momentos altos acontece na noite de terça-feira,
com o velório, a queima do Pai Velho e a leitura do seu
testamento. 
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DOMINGO GASTRONÓMICO
COZIDO À PORTUGUESA
19 de Fevereiro
Restaurantes Aderentes

A tradição do Cozido à Portuguesa, à mesa no domingo
Gordo, aquele que antecede a terça-feira de Carnaval,
encontra na região Minho-Lima uma forte expressão. Foi
por isso a data escolhida para o arranque dos Domingos
Gastronómicos que a autarquia barquense irá promover
ao longo de 2023. A iguaria, que se distingue dos
demais por ser confecionado com os enchidos, as
carnes e legumes da região, aos quais se junta o saber–
fazer tradicional da mão que o prepara e que lhe dá o
seu tão especial sabor, pode ser encontrada em
qualquer um dos restaurantes aderentes.
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CONVERSAS ENTRE
CAFÉS | 18H00
24 de fevereiro | 18h00
Ó Maria
"Violência no Namoro"

Em debate a violência física,
sexual, verbal, psicológica, social
e digital.
Assim também se contribui para
a prevenção e para fomentar
noções básicas e fundamentais
de respeito e de igualdade.
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SESSÃO DE
MEDITAÇÃO 
ANTÓNIO PEDRO
MARTINS
25 de fevereiro | 11h00
Piscinas Municipais 

Existem caminhos diferentes
para exercitar a mente e
conquistar a paz interior, um
deles, é a partir da meditação.
" Ao abrir espaço na mente e no
coração, aprendemos o sentido
da vida".
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EXPOSIÇÃO DE MARIA 
 PIMENTEL
7 de março | 17h00
Loja de Turismo

"Uma ponte para o Paraíso" (A
bridge to Paradise) -
exposição fotográfica de Ana
Pimentel

Nascida em Cascais no ano de
1984 manteve, desde
pequena, o contato com a
Natureza pela qual se
apaixonou.
O gosto pela fotografia surgiu
de uma forma muito
espontânea e sempre
relacionado com o meio
natural.
Licenciou-se, na Universidade
de Évora, em Biologia.

"Escolhi Ponte da Barca para
começar a realizar este meu
sonho pois esta pequena terra
é enorme em todos os seus
encantos".

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
8 de março | 18h00
Pavilhão Municipal 

Jogo de Futebol Feminino
"Não é à toa que a peça mais
forte do jogo é uma dama".

JANTAR DO DIA
INTERNACIONAL DA
MULHER
8 de março | 20h00
Restaurante Sant’Ana

Como já vem sendo uma
tradição a ARTEBARCA
proporciona às mulheres uma
noite de convívio e diversão.
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42.º ANIVERSÁRIO DO
ROTARY CLUB DE
PONTE DA BARCA
17 de março | 20h00

O Rotary Club de Ponte da Barca
celebra 42 anos de serviço à
Comunidade, afirmando o espírito
rotário e o lema do Movimento à escala
mundial: “Dar de si antes de pensar em
si”.  A data fica ainda assinalada pela
entrega do Prémio de Mérito Escolar ao
estudante que, no último ano letivo,
concluiu o Ensino Secundário, em
Ponte da Barca, com a média mais
elevada.
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DOMINGO GASTRONÓMICO
LAMPREIA
19 de março
Restaurantes Aderentes 

A famosa Lampreia do rio Lima vai mobilizar a
mesa dos restaurantes de Ponte da Barca, altura
em que decorre mais um Domingo Gastronómico.
Esta é uma das mais tradicionais iguarias do nosso
concelho e uma das mais apreciadas pelos
visitantes. Pode ser cozinhada de diversas formas,
com destaque para o Arroz de Lampreia e para a
Lampreia à Bordalesa, mas sempre de acordo
com as práticas culinárias mais tradicionais.
Consta do cardápio dos restaurantes do concelho
de Ponte da Barca, reavivando gostos e aromas de
receitas tipicamente portuguesas.
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CAMINHADA
DA
PRIMAVERA
25 de março

" Caminhar com
bom tempo, numa
terra bonita, sem
pressa, e ter por fim
na caminhada um
objetivo agradável:
eis, de todas as
maneiras de viver,
aquela que mais me
agrada".
Jean - Jacques
Roussau 

DIA MUNDIAL DA POESIA
21 de março | 21h00
Auditório Municipal

Alunos, pais e professores do Agrupamento
de Escolas de Ponte da Barca celebram a
Poesia declamada e cantada.
Um sarau que dá vida a uma das expressões
artísticas mais sublimes da alma humana,
numa iniciativa conjunta da Biblioteca
Escolar e do Projeto Cultural de Escola, em
parceria com a Câmara Municipal.

EXPOSIÇÃO DE ESCULTURA
ARQUITETO MARQUES FRANCO
24 de março | 17h30
Loja de Turismo

Francisco Manuel Marques Franco, é natural
de Viana do Castelo, fez o curso de formação
Carpinteiro Marceneiro e complementar de
Construção Civil na Escola Industrial e
Comercial de Viana do Castelo, é licenciado
pela Escola Superior de Artes do Porto e pela
Faculdade de Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa.
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O MAIOR BOLO DE MEL
26 de março | 15h00 
Rua principal

Ponte da Barca volta a confecionar o Maior
Bolo de Mel de Portugal, numa iniciativa que
decorre há já vários anos, e que pretende
valorizar os ingredientes mais tradicionais do
concelho, como o mel e as nozes. É também
outro objetivo dinamizar o comércio
tradicional, dando visibilidade às pastelarias 
do concelho.
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CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
30 de março 

Os espaços públicos da vila de Ponte da Barca
assinalam a Semana Santa e cantam a Festa
da Páscoa, com pendões e outros motivos
alusivos a esta quadra central para a vivência
cristã.
Numa parceria com as escolas e instituições
concelhias, a Câmara Municipal promove,
ainda, 
um concurso de “Ovos de Páscoa”.
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CONVERSAS ENTRE CAFÉS
"HISTÓRIAS"
31 de março | 21h00
Grémio 
"A importância do uso racional da água"

Á água é um dos bens mais preciosos e escassos do
planeta, sem a qual, a vida em geral e o ser humano
não resiste. Mais do que nunca importa gerir este
recurso de uma forma sustentável.
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MÊS DE ABRIL  -
MÊS DA
PREVENÇÃO DOS
MAUS TRATOS NA
INFÂNCIA
“Serei o que me deres…Que seja AMOR”
tem sido o mote da campanha do Mês de
Abril, mês da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância e, este ano, a CPCJ de Ponte da
Barca leva a cabo um conjunto de atividades,
à semelhança dos anos anteriores, com o
objetivo de agitar consciências e contribuir
para a implementação de políticas de
prevenção e combate a práticas violentas,
sejam maus tratos físicos, verbais ou
psicológicos, que se simbolizam,
mundialmente, por um laço azul.

A comissão considera que o envolvimento das
comunidades e em particular das crianças,
continua a ser essencial como um esforço
coletivo de promover os direitos das crianças,
relações de proximidade, de afeto e uma
parentalidade positiva entre pais e filhos e
sensibilizar a comunidade em geral para a
importância da prevenção dos maus-tratos na
infância e juventude.
"Serei o que me deres, que seja amor"

*programa próprio divulgado oportunamente
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O LENÇO NO TRAJE
1 a 28 abril
Loja de turismo de Ponte da
Barca

Esta exposição é uma
pequena amostra de uma
peça nunca esquecida pela
indumentária feminina nos
finais do sec. XIX até meados
do sec. XX.
O lenço é uma peça
fundamental no dia à dia da
mulher e, como tal, nesta
exposição existirá uma
apresentação dos vários tipos
de lenços, assim como, em
que ocasiões estes se usavam.
Será uma exposição com
peças antigas, do espólio de
Ivo Rua.

FÉRIAS MUTANTES 
PÁSCOA
3 a 6 de abril
Casa da Cultura

O projeto Mutantes está
inserido no âmbito da
iniciativa Cultura para Todos,
promovida pelo NORTE2020, e
assenta na lógica da inclusão
de múltiplas vozes e do
empoderamento pela arte.
Destina-se especialmente a
adolescentes, dos 12 aos 18
anos e terá lugar durante as
férias da páscoa.
Inscrições gratuitas. 
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A MUI DOLOROSA PAIXÃO DE
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
6 de abril | 21h30
Encenação: Jaime Ferreri
Mosteiro de Bravães

Na Quinta-feira Santa, a Associação “Os Canários de
Bravães”, com o apoio da Câmara Municipal e Junta
de Freguesia de Bravães, coloca em cena a recriação
da peça “A Mui Dolorosa Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo”. Com encenação de Jaime Ferrei, cerca
de uma centena de atores dão vida ao último dia de
Jesus Cristo na terra. Da inveja dos Judeus à traição de
Judas, do lava-mãos de Pilatos à morte na cruz,
depois do milagre que tornou possível a conversão do
soldado romano e a contrição do bom ladrão, eis um
espetáculo notável, que desperta sempre grande
interesse junto do público.
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ENCONTRO COM A
COMUNIDADE
IMIGRANTE
8 de abril | 15h00
Piscinas Municipais

Convívio com os imigrantes
residentes em Ponte da Barca,
um dia de partilha lazer,
gastronomia e momentos
culturais.

ALTO MINHO 4D
16 de abril
Casa de Santo António do
Buraquinho

Sessões de cinema em 4D
abertas a toda a comunidade

“Viagem no tempo”, pelo Alto
Minho, dedicada ao Românico.
Exemplares da arquitetura
românica, como o Castelo de
Lindoso, a Igreja de Bravães ou
o Mosteiro de Vila Nova de
Muía.
Ponte da Barca abre a Porta
do Tempo do Românico.
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DESFILE DE MODA
abril, dia a definir
Alameda dos Namorados

Uma iniciativa do Município de Ponte da Barca em
parceria com o comércio local.
"O mundo seria mais monótono  sem as cores da moda.
As roupas são uma ótima maneira de cada um se
expressar.
Com cores, texturas e formas dos tecidos, é possível fazer
uma imensidão  de combinações no próprio corpo.
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JOSÉ MILHAZES
22 de abril | 15 horas
Auditório Municipal

José Milhazes, Jornalista, Historiador e
Tradutor, debate, no dia 22 de abril, às 15 horas,
no Auditório Municipal (Casa de Santo António
do Buraquinho) o tema “A Educação e o
Impacto do Digital numa Sociedade Líquida”.
Esta é uma iniciativa que resulta de uma
parceria da Câmara Municipal de Ponte da
Barca com o CENFIPE e o Agrupamento de
Escolas.
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TEATRO “AS VIÚVAS”
GRUPO DE TEATRO PORTA DE
CENA
22 de abril | 21h30

Na pacata vila do Alto Minho chamada Perdição, três viúvas
dirigem-se ao padre recentemente chegado a esta freguesia
para que este as absolva de todos os seus pecados pensados
ou praticados. O que tem este padre de especial para tanto
atrair estas senhoras que se deslocam frequentemente ao
confessionário? Qual é a história de vida que une estas
senhoras tão devotas? Será que têm na realidade assim
tantos pecados ou são apenas atitudes de senhoras com
muito pouco que fazer?
Aproveitem e venham confessar-se também…
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DOMINGO GASTRONÓMICO -
CABRITO À SERRA AMARELA
23 de abril
Restaurantes Aderentes 

O Cabrito à Serra Amarela, acompanhado pelo afamado
vinho verde, é a proposta para mais um Domingo
Gastronómico promovido pela autarquia de Ponte da Barca.
É um desses pratos que perpetua a herança da riqueza
gastronómica do nosso concelho e vai ser servido nos
restaurantes aderentes.
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ABRILANDO
COMEMORAÇÃO 
25 abril
Paços do Concelho / Auditório

Comemoração do 49º
aniversário da Revolução de
25 de Abril de 1974, com a
habitual Sessão Solene da
Assembleia Municipal, nos
Paços do Concelho, e um
conjunto de atividades de
exaltação deste marco da
nossa história coletiva. 
Para além da sessão solene
estará patente uma exposição
e, "Músicas de Abril serão o
mote de um sarau cultural".
*programa próprio divulgado
oportunamente.

DIA MUNDIAL DA
DANÇA - ESPETÁCULO
29 de abril | 21h00
Praça da República

"A dança é expressão máxima
da sensualidade
potencializada pela elegância
cadenciada pelo movimento
do corpo com harmonia com
o ritmo da música e o
enigmático compasso da
Alma".
Edna Frigato 
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           BRAVÃES

Dia 01 de janeiro de 2023 – Jogo de Futebol,
solteiros contra casados
Local: Campo de Futebol da Freguesia  
Organização: Associação “Os Canários” de Bravães

Dia 07 de Janeiro de 2023 – Anda à Varanda
Local: Nossa Senhora da Pegadinha
Organização: Os Gaiteiros de Bravães

Dia 15 de janeiro de 2023 – Santo Amaro
Local: Nossa Senhora da Pegadinha
Organização: Comissão de Festas

Dia 24 de fevereiro de 2023 – Ementar as Almas
Local: Mosteiro de Bravães
Organização: Associação “Os Canários” de Bravães

Todas as sextas-feiras do mês março (03, 10, 17, 24, 31) 
– Ementar as Almas
Local: Capelas da Freguesia
Organização: Associação “Os Canários” de Bravães

Dia 19 de março de 2023- Dia do Pai
Organização: Associação “Os Canários” de Bravães

Dia 06 de abril de 2023- A Mui Dolorosa Paixão de Nosso
Senhor Jesus Cristo
Local: Mosteiro de Bravães
Organização: Associação “Os Canários” de Bravães
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                             UNIÃO DE FREGUESIAS DE
ENTRE AMBOS-OS-RIOS, ERMIDA E GERMIL

Dia 2 de fevereiro – Reflorestação de zonas ardidas
Associação Desportiva e Cultural de S. Miguel em parceria
com a escola de Entre Ambos-os-Rios.

https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7


                 ASSOCIAÇÃO PÉD´RIOS - GERMIL

Dias 14 e 15  de janeiro – Travessia Grande Rota
Transfronteiriza Gerês – Juréz 
Dia 4 de fevereiro – Workshop sobre Pedestrianismo 
Dia 4 de março – Workshop de Macramé - Iniciação 
Horário - Das 14h30 as 18h00
Local - Associação - Abrigo Péd´Rios Germil
Dia 18 de março – " Vamos Fazer os Caminhos" 1ª Edição
2023 
Horário - 08h30
Local - Encontro dos participantes no largo da Igreja de
Germil
Dia 25 de março – " Vamos Fazer os Caminhos" 2ª Edição
2023 
Horário - 08h30
Local - Encontro dos participantes no largo da Igreja de
Germil
Dia 1 de abril – Workshop “Como criar um Cabeçudo”

ASSOCIAÇÃO MAGALHÃES EM    
 MOVIMENTO

Dia 18 de janeiro – II Passeio de Jeeps - Rota do
Magalhães
Dia 30 de abril – 1º Jeep Ligeiros do Aço 3
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                   ASSOCIAÇÃO ACTIVO - OLEIROS

Dia 19 de fevereiro – Corrida do Galo
Dia 26 de março – Torneio da Malha
Dia 30 de abril – Torneio de Sueca

https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7
https://www.cmpb.pt/freguesia.php?fcod=7


 FREGUESIA ATIVA 2023
O desenvolvimento da atividade física e do desporto
realizado de forma harmoniosa e integrada,
contribui para a adoção de estilos de vida saudáveis
e contribui para a inserção social.
O Município de Ponte da Barca integra atualmente
uma rede transversal a mais de 150 Municípios no
território continental e arquipélagos, denominado
“MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”, que consiste
numa plataforma facilitadora da partilha de
conhecimentos e boas práticas entre os concelhos
integrantes. Neste âmbito, somos incentivados a
desenvolver projetos capazes de instigar os
munícipes a adotar estilos de vida saudáveis (ver
documento anexo), através do recurso à atividade
física, bons hábitos alimentares e ao convívio lúdico-
social.
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.

25 de fevereiro – Desportos coletivos:
Basquetebol 3x3 (Pavilhão Municipal); 
1 de abril – Desportos coletivos:
Futebol 5x5 (Estádio Municipal);
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PORTA DE LINDOSO -
PARQUE NACIONAL
PENEDA GERÊS

Percurso pedestre interpretado como forma de comemorar 3 datas

comemorativas que se destacam no mês de março: Dia Internacional da Vida

Selvagem (3 de março), Dia Mundial da Árvore (21 de março) e Dia Mundial da

Água (22 de março).

A ideia é utilizar a data de 25 de março (sábado) para promover um percurso

pedestre interpretado junto do rio Froufe, em S. Miguel de Entre-Ambos-Os-Rios

para falar sobre as temáticas supracitadas. A escolha recai nesse percurso

específico, pelo fato de apresentar uma linha de água muito importante e rica em

vida selvagem, e também, pela presença de uma mancha de carvalhal muito bem

preservada e rica em espécies relevantes.

DATA: 25 de março
HORA: 9h30

LOCAL : Centro Escolar de
Entre-Ambos-Os-Rios

Duração: 2 horas
Distância do percurso: 6 km

34



WWW.SANTUARIOSENHORADAPAZ.PT
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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
Miguel Esteves Baptista nasceu no concelho
de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro,
onde viveu até aos 6 anos de idade, quando
se mudou para Ponte da Barca. Neste
momento, com 16 anos de idade, está a
frequentar o 11.º de escolaridade na Escola
Secundária de Ponte da Barca, no curso de
Artes Visuais. A ilustração da capa e da
contra capa foi realizada no âmbito da
Disciplina de Desenho A.

I lustrador da Capa e Contracapa

MIGUEL
ESTEVES

BAPTISTA 
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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
lojaturismo@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  
Miguel Esteves Baptista

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




