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 Ponte da Barca é paisagem, património, natureza e gastronomia. Ponte da Barca é um "saber
receber" ímpar, muito característico desta região do Alto Minho. Pisar este território exige um olhar
atento para que consiga absorver toda a história, cultura e encantos naturais que abundam numa
região que é o "pulmão" do território do Parque Nacional da Peneda-Gerês, considerado pela UNESCO
Reserva Natural da Biosfera. Comecemos então pela história. Sabia que o nome Ponte da Barca nasce
do facto de, no passado, a ponte não existir e, por isso, a ligação entre as duas margens era feita com
uma barca? Aventure-se nesta viagem conduzida pelo Presidente da Autarquia, António Vassalo
Abreu, e delicie-se com cada paragem que fará certamente com que tenha vontade de voltar a este
paraíso à beira Lima plantado.
 
 Turismo. Para este que é já o seu terceiro mandato à frente dos destinos de Ponte da Barca, António
Vassalo Abreu assumiu como prioridade alavancar a região como destino turístico por excelência.
Sabendo que a componente turística se tem afirmado como uma das principais fontes de riqueza e o
maior fator de desenvolvimento socioeconómico, há uma convicção: as condições estão lá mas é
preciso promove-las da melhor forma possível. E esse trabalho tem sido feito de forma incansável.
Com dezenas de casas de turismo rural e de habitação dispersas pelo território, o turismo tem agitado
a economia local e tem colocado no radar esta região que está, para António Vassalo Abreu, conotada
à designação de "traseiras do Litoral". O investimento em infraestruturas hoteleiras tem sido notável e
só nos últimos dois anos foram licenciadas cerca de 50 casas de turismo rural e de habitação, além de
que foi ainda inaugurado recentemente um hotel de quatro estrelas.
 
 Sendo o coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, considerado pela UNESCO Reserva Natural da
Biosfera, Ponte da Barca, no Alto Lima, é um destino de eleição que tem apaixonado quem por lá
passa e fica. Captar a atenção do visitante, quer venha de outras regiões do país ou do estrangeiro, é,
por isso, e cada vez mais, um dos principais desígnios do autarca. É, portanto, da responsabilidade de
todos abraçar este trabalho de divulgação de uma região que prima pela natureza e pelo contacto com
o ar no seu estado mais puro e que tem na sua identidade incomensuráveis motivos para voltar. Da
gastronomia sem igual, ao espírito acolhedor das suas gentes, às romarias, aos simbólicos "lenços dos
namorados", às desfolhadas, ao vinho verde e mel, às albufeiras e trilhos da natureza, às aldeias
serranas e toda a sua envolvente, Ponte da Barca é um mundo de descobertas. Dá vontade de
conhecer? Então entre nesta viagem e saiba que, do lado de lá, sentir-se-á em casa.
 
 Ao longo dos tempos, Ponte da Barca soube preservar a sua cultura e os seus valores ancestrais,
adaptando-os aos desafios da atualidade e mantendo sempre a sua genuinidade. Ponte da Barca foi o
berço de figuras incontornáveis da nossa história. Foi aqui que nasceram D. Teresa Taveira, mãe de
Santo António, na casa do Paço, em Lavradas, ou Fernão de Magalhães, o navegador que abriu as
portas à globalização. Ponte de Barca é verdadeira, espontânea, repleta de pessoas autênticas que
sentem o que dizem e dizem o que sentem. A Revista Pontos de Vista foi recebida por uma delas.
António Vassalo Abreu, a meio do seu terceiro mandato ao leme de Ponte da Barca, considera-se um
"dinossauro autárquico", não por uma questão de idade, mas por ser o único que está no terceiro
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mandato no distrito de Viana do Castelo. Oriundo de famílias humildes, Vassalo Abreu soube, desde
muito cedo, o que era batalhar para ajudar os outros e em linhas gerais faz-nos uma viagem de volta
à sua juventude. "Sou o irmão mais velho, o meu pai era alfaiate que mais tarde foi para a Guarda
Fiscal e a minha mãe aprendeu a ler com os filhos. Fiz o antigo curso geral de comércio e comecei a
trabalhar para que a minha irmã pudesse ser professora. Aos 18 anos fui para Paredes de Coura como
aspirante provisório de finanças. Com a quarta classe adiantada, como eu costumo dizer, comecei a
caminhar a passo e passo até onde estou hoje", relembrou. Recorda ainda que a primeira vez que se
candidatou para a presidência da Câmara Municipal de Ponte da Barca, perdeu por uma margem
mínima. "Tiveram azar", rematou o edil. Isto porque, se tivesse perdido por uma larga maioria, nunca
mais se teria lembrado daquilo. Assim, sabendo que o argumento da oposição se centrava no facto de
Vassalo Abreu não residir nem trabalhar em Ponte da Barca, o atual presidente fez as malas, mudou o
rumo da sua vida e embarcou nesta viagem que continua até hoje à frente dos destinos de uma região
que lhe enche o coração.
 
 O que falta fazer?
 
 Se, no passado, noutra entrevista, dizia que não deve haver ninguém em Ponte da Barca que não
saiba quem é Vassalo Abreu, a verdade é que este reconhecimento muito se deve à obra que tem
realizado pela região. A meio do terceiro mandato, em que conquistou aliás todas as secções de voto,
Vassalo Abreu sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, não desvalorizando tudo o que já foi
feito na área da ação social, educação e de criação de atrativos para a região. O que falta fazer?
"Como todos os territórios do interior, temos muitas necessidades. Falta fazer saneamento básico em
algumas freguesias, abastecimento de água e é ainda necessário rever saneamento que foi feito há
muitos anos. A par disso, há ainda estradas por fazer", explicou o edil que tem em mãos, neste
momento, a recuperação de uma estrada estratégica no valor de um milhão e 600 mil euros sem
financiamento comunitário, uma decisão que, para Vassalo Abreu é inexplicável devido às
potencialidades daquela região. "Ali está um dos maiores restaurantes da zona com uma sala de
eventos com capacidade para 700 pessoas, há o Mosteiro Românico de Crasto, o Centro Escolar de
Crasto, o Na-Bé Lavender Lodge e Spa que é um parque de campismo criado por investidores belgas
com condições de exceção e tem ainda uma série de casas de turismo de habitação. Recuperar aquela
estrada é, por isso, fundamental porque tenho investidores estrangeiros interessados e tenho de lhes
criar condições para que eles possam vir para cá", afiançou Vassalo Abreu. Por isso, para o
responsável, é incompreensível que, as entidades competentes não vejam as potencialidades daquela
região e não promovam boas infraestruturas e acessibilidades para atração externa. Foi precisamente
o que aconteceu com o casal belga responsável pelo espaço referido anteriormente, o Na-Bé Lavender
Lodge e Spa, um paradigma de turismo ecológico. "Este casal deu a volta ao Mundo durante os
últimos 15 anos e fixou-se em Ponte da Barca. Compraram a quinta, recuperaram o espaço e hoje
sentem-se felizes por estarem aqui", explicou. A cinco minutos de carro de Ponte da Barca, este
espaço disponibiliza acomodações únicas com a magnífica paisagem do Minho como pano de fundo. De
entre todas as casas de turismo rural e de habitação existentes na região, o difícil é mesmo escolher
qual a melhor.
 
 Pontos históricos como atrativo
 
 Ponte da Barca é um equilíbrio entre tradição e contemporaneidade e é de história que vamos falar.
Esta é a pátria de nomes notáveis mas há um que se destaca e cuja naturalidade tem gerado alguma
controvérsia. Fernão de Magalhães foi um conhecido navegador português que se distinguiu por ter
organizado a primeira viagem de circum-navegação ao globo de 1519 até 1522. Fernão de Magalhães
abriu as portas à globalização e, hoje, no centro dessa mesma globalização discute-se o local que o
viu pela primeira vez. Nasceu em Ponte da Barca, em Sabrosa ou no Porto? Amândio Barros,
doutorado em história pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, solucionou finalmente o
enguiço. "Fernão de Magalhães é natural de Ponte da Barca", disse orgulhosamente Vassalo Abreu. "Já
sabíamos que a família dele era de cá. Aliás, há mesmo uma freguesia de onde eram oriundos os
Magalhães que se chama Paço Vedro de Magalhães. Os meus antecessores não se interessavam por
estes dados mas eu quero saber e, aliás, a arqueóloga da Câmara vai começar a fazer escavações no
local onde estava a torre e que foi destruída devido a uma zanga entre os Magalhães e os Abreu e
Lima", contou o autarca. Ainda no seguimento do seu interesse, a autarquia celebrou ainda uma
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parceria com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa que irá trazer à região no mínimo dez estudantes
de pós-graduação. Qual o ponto de interesse? Depois de Luís Fontes, docente e investigador da
Universidade do Minho, ter publicado uma monografia sobre Lindoso e a Arquitetura Popular
("Lindoso, uma paisagem com história"), a atenção ficou voltada para a região. "Esta é a nossa
identidade e são estes aspetos que temos de preservar", garantiu Vassalo Abreu.
 
 A verdade é que, para o visitante, estes pormenores interessam. O turista, mais do que passear e
comprar recordações para levar consigo, quer conhecer a história da região onde está. Para o
comprovar, Vassalo Abreu recorda um momento que o marcou quando tomou posse no seu primeiro
mandato. "Fomos apresentar os domingos gastronómicos a Santiago de Compostela e um senhor
disse-me que o Monumento dos Poetas, que está no Jardim dos Poetas, estava lascado. Eu que
morava aqui há vinte anos nunca tinha reparado mas quem nos visita capta todos os detalhes",
recordou.
 
 Para o visitante, as romarias e festividades são também os pontos altos de uma região que cativa
pela autenticidade. As Festas de S. Bartolomeu, que decorrem de 19 a 24 de agosto, são o exemplo
disso mesmo. "Esta é a mais genuína das romarias do Alto Minho porque consegue manter toda a
tradição de uma forma espontânea. A noite de S. Bartolomeu de 23 para 24 de agosto é realmente
única", descreveu Vassalo Abreu que nos contou ao detalhe o programa deste ano. Com um desfile e
atuação de rusgas pelas ruas da vila, ao longo de toda a noite Ponte da Barca recebe multidões em
festa protagonistas de danças e cantares populares. Das rusgas, às atuações de ranchos folclóricos
locais e oriundos de outras regiões, a romaria termina com as festividades religiosas em honra de S.
Bartolomeu, com principal destaque para a procissão. Não faltam, por isso, motivos para rumar a
Ponte da Barca. Em dias de festa ou em momentos de maior tranquilidade, esta região de sorriso fácil
está de braços abertos para o receber.
 
 Dados sobre Ponte da Barca:
 
 Freguesias: Azias; Boivães; Bravães; Britelo; Crasto, Ruivos e Grovelas; Cuide de Vila Verde; Entre
Ambos-os-Rios, Ermida e Germil; Lavradas; Lindoso; Nogueira; Oleiros; Ponte da Barca, Vila Nova de
Muía e Paço Vedro de Magalhães; Sampriz; Touvedo (São Lourenço e Salvador); São Pedro de Vade;
São Tomé de Vade e Vila Chã (São João Baptista e Santiago);
 
 Localização: o concelho é limitado a norte pelo concelho de Arcos de Valdevez, a leste pela Espanha,
a sul por Terras de Bouro e Vila Verde e a oeste por Ponte de Lima;
 
 População: 12 061 habitantes;
 
 Altitude: o ponto mais alto do concelho é a Serra Amarela, no alto da Louriça, freguesia de Lindoso,
com 1359 metros de altitude;
 
 Gastronomia: o cozido à portuguesa, o sarrabulho, as papas de sarrabulho, o cabrito da Serra
Amarela e a Posta Barrosã; a lampreia, o sável e a truta; no domínio da doçaria existem os doces à
base de pão-de-ló e ovos, como o bolo branco, o leite creme queimado e as rabanadas de mel;
 
 Presidente da Câmara Municipal: António Vassalo Abreu;
 
 Feriado Municipal: 24 de agosto.
 
 Pontos de paragem obrigatória:
 
 - No centro histórico deve conhecer: a Igreja Matriz (século XVIII), a Igreja da Misericórdia (século
XVI), a ponte medieval, o pelourinho, a Fonte de S. João, a Capela da Lapa, a Capela de S.
Bartolomeu, a Capela de Santo António e o Mercado Pombalino;
 
 - Castelo e Espigueiros de Lindoso: considerado um dos mais importantes monumentos militares
portugueses, pelas novidades técnicas e arquitetónicas que ensaiou, naquela época, no país;
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 - Museu de Cristais de Quartzo: tem a maior coleção de cristais de quartzo do país;
 
 - Mosteiro de Bravães: classificada como monumento nacional, é um dos mais bonitos exemplares de
templo românico existentes em Portugal;
 
 - Pedra dos namorados: trata-se da figura de um homem e de uma mulher em baixo relevo, datada,
ao que tudo indica, da época de plena Romanização do Noroeste Hispânico, que em 1903 foi levada
para o atual Museu Nacional Soares dos Reis, regressando, em 1986, para o museu da freguesia da
Ermida;
 
 - Jardim dos poetas: um espaço de tranquilidade assim chamado em homenagem aos dois poetas
filhos da terra e vultos da poesia lírica portuguesa, Diogo Bernardes e Frei Agostinho da Cruz.
 
 Parque Natural da Peneda-Gerês - Em que consiste ser Reserva Natural da Biosfera?
 
 São porções de ecossistemas terrestres ou costeiros onde se procuram meios de reconciliar a
conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável. São propostas pelos países-membros da
UNESCO e, preenchendo todos os requisitos, são reconhecidas a nível mundial. Esta entidade aprovou
o Parque Internacional Luso-Galaico Gerês/Xurês como reserva mundial da biosfera pelas suas
riquezas florestais, pela relevância dos ecossistemas e pelo alto nível de espécies endémicas que
contém. "Em Portugal julgo que, apesar de estar a mudar, as pessoas ainda não têm muito a noção do
que significa ser Reserva Natural da Biosfera mas basta saber que estão a entrar numa região em que
se pode respirar à vontade", defendeu António Vassalo Abreu.
 
 Festividades em Ponte da Barca:
 
 - Agosto: Feira de artesanato e a Romaria de S. Bartolomeu;
 
 - Páscoa: Mui Dolorosa Paixão de Cristo (quinta-feira santa);
 
 - Domingo gordo e terça-feira de carnaval: Pai Velho - Entrudo tradicional em Terras de Lindoso;
 
 - Desfolhada Minhota: último sábado de setembro;
 
 - Dezembro: Feira do Mel.
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