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Encontro de Reis
Tradição

Org.: Ranchos Folclóricos do Concelho e Município
de Ponte da Barca. Obs.: Informações através do nº 258 
480 050 ou 258480180

Horário: 21h
Local: Epralima

Os Ranchos Folclóricos do Concelho 
irão reavivar tradições antigas através 
da realização de um “Encontro de Reis”. 

Sábado7

IV Festa das Orquídeas
Exposição/Venda

Org.: Município de Ponte da Barca e Mestre Jardineiro
Obs: Para mais informações consultar programação 
específica do evento.

Horário: 10h às 18h
Local: Átrio dos Paços do Concelho 

Apesar da sua aparência frágil e 
delicada, as orquídeas são mais 
rústicas e fáceis de cultivar do que 
parecem. Visite esta mostra-mercado, 
onde poderá apreciar e adquirir várias 
espécies de orquídeas.

Sábado e Domingoe21 22



DESTAQUE
“Samuel Úria”
Música/Concerto

Org.: Município de Ponte da Barca.
Obs.: Informações através do nº 258 480 180 ou www.cmpb.pt.

Horário: 22h | Local: Casa da Cultura

Samuel Úria, um dos mais arrojados e proeminentes compositores e autores de 
música Portuguesa, apresenta em Ponte da Barca, inserida na iniciativa “A música 
em casa”, o seu mais recente trabalho: “Carga de Ombro”. 

Sábado21

Atividades Lúdico-Pedagógicas
Atividades

Org.: Município de Ponte da Barca. Obs.: Informações através do nº 258 480 050 ou do email biblioteca@cmpb.pt

Local: Biblioteca Municipal

Na Biblioteca Municipal de Ponte da Barca poderá realizar, diariamente, atividades 
de desenho, pintura, leitura livre, recorte, colagem, jogos e pesquisas na internet.

Segunda a Sexta-feira: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
Sábado: 9h às 13h



“Quando eu Nasci”

Org.: Município de Ponte 
da Barca | Obs.: Informações 
através do nº 258 480 050 ou 
do email biblioteca@cmpb.pt

Horário: 11h | Local: Biblioteca Municipal

Pelas páginas deste livro desfilam algumas das descobertas 
que nos fizeram (e fazem) espantar. Descobertas tão 
simples como a cor que pinta o fundo do mar, o som 
de uma folha ao pousar no chão, ou o cheiro das férias 
quando chega o Verão.

Sábado7

Aqui há História
Para crianças dos  3-6  anos de idade

“Crocodila Mandona”

Org.: Município de Ponte da 
Barca | Obs.: Informações 
através do nº 258 480 050 ou 
do email biblioteca@cmpb.pt

Horário: 11h | Local: Biblioteca Municipal

A Crocodila Mandona tem um texto maravilhoso de 
Adélia Carvalho e uma magnífica ilustração de Marta 
Madureira. O livro fala-nos sobre os caprichos
e devaneios de uma crocodila bem refilona!

Sábado14

Aqui há História 
Para crianças dos  7-11 anos de idade

“Marretas – Procuram-se” m/6
Cinema Infantil

Org.: Município de Ponte da Barca | Obs.: Informações através
do nº 258 480 050 ou do email biblioteca@cmpb.pt

Horário: 11h | Local: Biblioteca Municipal

Dois Sapos! Uma Porca! Intriga! Música! Confusão! 
Marretas! A diversão para toda a família está garantida 
no momento em que o Sapo Cocas, a Miss Piggy, o 
Animal e todo o grupo dos Marretas embarcam numa 
tournée mundial.

e Sábado21 28



“The Giver – O Dador
de Memórias” - m/12

Cinema Juvenil 

Org.: Município de Ponte da Barca | Obs.: Informações através do 
nº 258 480 050 ou do email biblioteca@cmpb.pt

Horário: 15h
Local: Biblioteca Municipal

The Giver – O Dador de Memórias conta-nos 
a impressionante história de Jonas (Breton 
Thwaites), um jovem que vive num mundo 
sem cor mas aparentemente perfeito, e de 
harmoniosa conformidade. No entanto, Jonas 
começa a passar mais tempo com o Dador (Jeff 
Bridges), o único guardião de todas as memórias 
da comunidade, e rapidamente começa a 
descobrir as verdades sinistras e mortais do 
passado desconhecido da sua comunidade. 

Sexta-feira6 20e

“A Cor Púrpura” - m/12

Cinema Paraíso
Sessão de cinema Adultos

Org.: Município de Ponte da Barca | Obs.: Informações através
do nº 258 480 050 ou do email biblioteca@cmpb.pt

Horário: 15h
Local: Biblioteca Municipal

Celie. “Mr.”. Sofia. Nettie. Shug. As personagens 
inesquecíveis do romance de Alice Walker, 
galardoado com o Prémio Pulitzer, preenchem 
o ecrã nesta extraordinária adaptação 
cinematográfica realizada pelo mestre Steven 
Spielberg. 

Quinta-feira12 26e



Yoga para bebés & pais
18 a 36 meses

Bem estar 

Org.: Município de Ponte da Barca.
Obs.: Os participantes (pais e bebés) deverão 
trazer roupa confortável vestida. Atividade 
gratuita, com limite máximo de participantes, 
sujeita a inscrição prévia. A inscrição poderá ser 
efetuada presencialmente ou através do email
biblioteca@cmpb.pt

Horário: 11h
Local: Biblioteca Municipal

Através da exploração dos sentidos dos 
bebés, feita de uma forma livre e integral, 
e da promoção de um ambiente seguro 
e cheio de carinho ao longo de toda a 
aula, os pais e bebés poderão usufruir de 
momentos únicos que oferecem uma 
possibilidade de dedicação exclusiva 
em que cada instante traz em si a 
oportunidade de uma partilha de amor, 
ternura e diversão.

Sábado28

Clube de Leitura Juvenil - 11 aos 14 anos de idade
Leitura

Org.: Município de Ponte da Barca | Obs.: Informações na Biblioteca Municipal 
ou através do nº 258 480 050 / email biblioteca@cmpb.pt

Data de início a designar com os participantes
Local: Biblioteca Municipal

Um Clube de Leitura consiste num grupo que se reúne regularmente 
para partilhar e discutir as suas experiências relativamente à leitura de um 
determinado livro, previamente escolhido e lido pelo grupo. Não são obrigatórias 
intervenções, nem mesmo leituras em voz alta, o que se pretende é mesmo o 
desfrutar do prazer da leitura e a comunhão nesta viagem alucinante que é ler! 
Aventura-te!



“Água e Geologia”
Exposição

Local: Porta de Lindoso

Org.: Município de Ponte da Barca

Em plena Reserva Mundial da Biosfera e no coração 
do Parque Nacional Peneda-Gerês, a Porta de Lindoso 
constitui um centro de interpretação do território. A Porta 
de Lindoso concentra a sua temática na Água e Geologia 
e possui uma exposição permanente onde é possível 
visualizar, através de maquetas interativas, de que modo 
é que a paisagem foi modelada pela água e transformada 
pelo homem e de que modo é que este, sabiamente, 
utilizou os recursos naturais disponíveis.

Horário de Inverno:
Segunda-feira a Domingo: 10h às 12h30 | 14h às 17h

Núcleo Expositivo da Torre de 
Menagem do Castelo de Lindoso

Exposição

Local: Porta de Lindoso

Org.: Município de Ponte da Barca

Inserido na Rede Interpretativa do Património do 
concelho de Ponte da Barca, o Núcleo Museológico da 
Torre de Menagem do Castelo de Lindoso alberga uma 
exposição sobre a  ocupação humana do território de 
Lindoso, desde o Neolítico até aos nossos dias.



No Outeiro do Castelo e do Espigueiro (Lindoso)
Visitas Guiadas

Org.: Município de Ponte da Barca
Mais informações através do nº 258 578 141 ou portalindoso@cmpb.pt

Horário: 15h | Local: :  Porta de Lindoso/Castelo de Lindoso
Como já diz o provérbio “Se queres ser bom milheiro, faz o alqueire em Janeiro”, 
a Porta de Lindoso promove visitas guiadas ao outeiro onde se encontra o 
Castelo de Lindoso e o núcleo de Espigueiros, todas as quartas- feira do mês de 
Janeiro. O enfoque será na importância da cultura do milho nas aldeias serranas, 
com a desmistificação dos espigueiros enquanto peças de enorme sabedoria 
popular tradicional e no Monumento Nacional Castelo de Lindoso, firme 
baluarte de defesa da linha serrana de fronteira. 

Quartas-feirase4 11 18 25

12 x Ponte da Barca | “Do Penedo do Dinheiro aos Caboucos”
Desporto | Natureza

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca
Obs.:  Custo por pessoa de 2,5€ (seguro). Inscrições obrigatórias, até ao dia 25 de Janeiro, através
da Porta do Lindoso pelos telefones 258 578 141 ou por correio eletrónico portalindoso@cmpb.pt

Horário: 9h | Local: Igreja de Paço Vedro de Magalhães, Ponte da Barca

Percurso pedestre que abarca o território de quatro freguesias do concelho 
(Paço Vedro de Magalhães, Vila Nova de Muia, Sampriz e Vade S. Tomé) no qual 
se atravessam as encostas florestais na periferia da Capela de Santa Rita, com 
destaque para o famoso “Penedo do Dinheiro”, cuja lenda da existência de potes 
de dinheiro no mesmo lhe deu o nome, até aos caminhos agrícolas de serventia, 
em Vade S. Tomé, ancestralmente denominados de “Caboucos”. 

Distância: 8 Km | Duração: 3h | Dificuldade: Moderado

Sábado28



A loja interativa de turismo de Ponte 
da Barca integra a rede do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal e contempla 
promotoras virtuais que permitirão 
promover e informar os turistas e os
munícipes sobre restauração, lojamento, 
pontos de interesse e roteiros.

Loja Interativa de Turismo

Neste espaço poderá conhecer as 
várias manifestações do património 
humano do concelho de Ponte da Barca 
e, em tributo ao Navegador Fernão de 
Magalhães, aprender um pouco mais 
sobre a sua vida e sobre o enorme 
projecto marítimo de circum-navegação. 
O Centro Interpretativo do Património 
promove ainda visitas guiadas e/ou livres 
e a organização de atividades lúdico- 
pedagógicas, afigurando-se assim como 
um apelativo, interativo e dinâmico 
espaço de aprendizagem.

Centro Interpretativo do Património 
“Fernão de Magalhães”

Horário do Complexo Desportivo de Piscinas Municipais
Segunda a Sexta-feira: 13h às 21h
Sábados: 10h às 13h | 15h às 20h

Hidropower

Horário: Sextas-feiras - 19h
Local: Complexo das Piscinas Municipais 
de Ponte da Barca

Esta modalidade permite trabalhar todos os músculos do corpo contribuindo para 
um abdómen, pernas, braços, costas e glúteos bem definidos,  ao mesmo tempo 
que permite combater a flacidez, aumentar a resistência física e cardiovascular e 
queimar muitas, muitas calorias. 



Hidrozumba

Horário: Sábados - 12h
Local: Complexo das Piscinas Municipais 
de Ponte da Barca

Uma atividade de baixo impacto, indicada para quem está a recuperar de lesões 
musculares ou para quem simplesmente quer perder calorias ou tonificar.

Hidroginástica

Horário: Segundas-feiras - 10h45 e 19h
Terças-feiras - 20h | Quintas-feiras - 10h45, 
19h e 20h 
Local: Complexo das Piscinas Municipais de 
Ponte da Barca

A hidroginástica é um exercício aeróbico, feito em piscinas que tem como 
benefícios melhorar a capacidade aeróbica, a resistência cardiorespiratória,
a resistência, a força muscular, a flexibilidade, além de proporcionar um gasto 
calórico de 260 a 400 kcal/hora, dependendo da intensidade com que o 
praticante realiza os exercícios.

Natação para Bebés

Horário: Sábados - 11h30
Local: Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca

A prática da natação traz vários benefícios para os bebés, 
melhorando a sua coordenação motora, estimulando 
o seu o apetite, promovendo a relação entre os pais 
e o bebé, prevenindo algumas doenças respiratórias, 
ajudando o bebé a gatinhar, sentar ou andar mais 
facilmente, a dormir melhor e melhorar a sua resistência 
respiratória e muscular.



Natação para Crianças

Horário: Segundas, Terças, Quintas e
Sextas-feiras - 18h15 | Sábados - 10h, 10h45
Local: Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca

O principal objetivo para as classes de crianças, - Bebé - 
Nível I a) Adaptação ao Meio Aquático; Nível I b) iniciação; 
Nível II a) Aperfeiçoamento; e Nível II b) Manutenção - é 
contribuir para um maior desenvolvimento psicomotor, 
bem como uma melhor evolução da sua personalidade
e um maior sucesso escolar.

Natação para Adultos

Horário: Segundas, Terças, Quintas e
Sextas-feiras - 18h15 | Sábados - 10h, 10h45
Local: Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca
As aulas de Natação para adultos visam permitir a 
aprendizagem das quatro técnicas básicas da natação 
(crol, costas, bruços e mariposa) e também das técnicas de 
saltos e viragens, assim como proporcionar ao praticante
o desenvolvimento físico geral e resistência de nado.

Hidroterapia

Horário: Terças, Quartas e Sextas-feiras - 19h  
Sextas-feiras - 20h
Local: Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca
A hidroterapia é uma atividade terapêutica que consiste 
na realização de exercícios dentro de uma piscina com
água quente, para acelerar a recuperação de atletas 
lesionados ou pacientes com artrite, artrose ou 
reumatismo; Problemas ortopédicos, como fraturas
ou hérnias discais; Lesões musculares; Dores articulares; 
Inchaço nas pernas; Dificuldade respiratória;
e Problemas neurológicos.



Natação para NEE

Horário: : Segundas e Sextas-feiras - 19h 
Local: Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca

A Natação NEE consiste na adaptação da natação para 
alunos com necessidades educativas especiais.

Ténis e Sintético

Horário: Segundas a Sextas-feiras - 13h às 21h 
Sábados - 10h às 13h | 15h às 20h 
Local: Parque Desportivo da Praia Fluvial

No Parque Desportivo da Praia Fluvial poderá praticar, 
dentro dos horários estipulados, ténis ou futebol.

Org.: Município de Ponte da Barca 
Obs.: Mais informações através do nº 258 455 33
ou através do email desporto@cmpb.pt 

FESTAS RELIGIOSAS
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Santo Amaro, Sobredo – Entre Ambos-os-Rios

Santo Amaro,Touvedo S. Lourenço

Santo Amaro, Bravães

S. Sebastião, Cuide de Vila Verde 

S. Sebastião, Barral, Vila Chã de S. João 
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PRÓXIMOS EVENTOS

Feira do Fumeiro, Artesanato e Vinhão
Produtos Regionais

Org: Município de Ponte da Barca
Obs: Para mais informações consultar programação específica do evento.

Este certame estará de portas abertas na Praça da República, proporcionando 
aos visitantes, para além de momentos de muita animação, a possibilidade 
de adquirir produtos de excelência, desde o fumeiro tradicional a produtos 
artesanais.

a de fevereiro | Sexta-feira a Domingo17 19

Local: Praça da República

Pai Velho – Lindoso
Tradição

Org: Associação “Os Amigos de Lindoso” | Apoio: Município de Ponte da Barca
Obs: Para mais informações consultar programação específica do evento

A celebração do Pai Velho encontra as 
suas raízes na tradição pagã e religiosa, 
uma vez que surge como um ritual de 
celebração à chegada da primavera, ou 
da Deusa da Primavera, como era vista 
pelo paganismo, e simultaneamente 
como um ritual religioso, em que se 
encerra o tempo dos excessos e se 
inicia a abstinência.

e25 26 28



A orquídea é uma das flores mais populares e procuradas pelas pessoas de 
todo o mundo?
O Brasil é o país mais rico em orquídeas?
A orquídea mais negra é uma Maxillaria schunkeana?
O cultivo das orquídeas começou há mais de 4mil anos?
A orquídea vanilla é a principal fonte natural de baunilha, fazendo dela a única 
orquídea que possui interesse comercial, fora do contexto ornamental?
As orquídeas podem custar desde alguns euros até milhares de euros, 
dependendo da espécie, da beleza e da raridade?
Existem colecionadores fanáticos no mundo inteiro e alguns chegam a pagar 
fortunas por um exemplar raro?
As orquídeas são plantas tão acarinhadas pelo público a ponto de existir um 
Clube de orquidófilos de Portugal?
O Mestre Jardineiro fica em Amarante e tem disponível uma vasta gama de 
orquídeas e produtos para cuidar das orquídeas e importa orquídeas de todos 
os continentes, exceto Antártida?
Esta entidade tem tido um papel importante na divulgação de orquídeas, 
ao organizar pequenas exposições onde dá a conhecer exemplares mais 
invulgares e que em colaboração com a APO, tem promovido palestras onde 
se ensina a cuidar destas plantas?
É o 4º ano que o Mestre Jardineiro, em parceria com o Município de Ponte da 
Barca, organiza em Ponte da Barca, a Feira das Orquídeas, um evento que tem 
atraído aficionados por orquídeas não só desta zona, mas também de vários 
pontos do país e da Galiza? 
Na IV Feira das Orquídeas poderá obter conhecimentos sobre o modo como 
se deve cuidar da Orquídea Phalaenopsis e da Orquídea Cymbidium, dois dos 
workshops que decorrerão ao longo do evento?



PONTE DA BARCA, NO CORAÇÃO DO PARQUE NACIONAL PENEDA - GERÊS 

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


