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DIA MUNDIAL DA 3ª. IDADE

“DEIXA O BULLYING SÓ!”

COMEMORAÇÃO

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO 

Org.:  Município de Ponte da 
Barca e IPSS’s locais | Obs.: 
Informações através do nº 258 
480 180 ou www.cmpb.pt

Org.: Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Ponte 
da Barca e Município de Ponte 
da Barca 
Obs.: Informações através 
do nº 258 480 180 ou do site 
www.cmpb.pt.

As OFICINAS DO LAZER, grupo de trabalho da Rede 
Social local, constituído pelas IPSS’s locais, em parceria 
com o Município de Ponte da Barca, levam a cabo uma 
exposição de fotografia sobre os rostos dos utentes 
institucionalizados do concelho. A exposição acontece 
a propósito do Dia Mundial da 3ª. Idade, que se 
comemora a 28 de outubro, e pretende dar a conhecer 
à comunidade, através da arte da fotografia, aquelas 
que são as atividades e o quotidiano dos utentes que 
estão integrados nalguma resposta social do concelho 
direcionada à população sénior.

De modo a alertar para situações de perigo que 
assolam a nossa comunidade, a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Ponte da Barca irá levar a 
cabo, junto dos alunos do 1º. ciclo do Agrupamento 
de Escolas de Ponte da Barca, a dinamização do 
projeto de alerta e prevenção do bullying em contexto 
escolar, da autoria do músico João Só. O projeto inclui 
quatro histórias, retratadas em Banda Desenhada, 
que exploram a realidade do bullying sobre quatro 
perspetivas diferentes: a perspetiva do/a agressor/a, a 
da vítima, a das testemunhas, que optam por adotar 
uma posição de neutralidade, e a perspetiva virtual, 
com um caso de Cyberbullying. 

outubro a 

Terça-feira 

novembro 27

7

7

9h às 17h30
Átrio dos Paços do Concelho

14h às 17h
Auditório da EPRALIMA de Ponte da Barca



Restaurantes aderentes

15h
Centro de Exposição e
Venda de Produtos Regionais

DOMINGO
DO SARRABULHO

MAGUSTO

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

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

O último Domingo Gastronómico de 
Ponte da Barca deste ano, é dedicado a 
um dos mais tradicionais pratos minhotos: 
o Sarrabulho. Nos restaurantes do 
Concelho poder-se-á apreciar a excelência 
desta iguaria que deverá ser sempre 
acompanhada por um bom vinho verde.

Magusto tradicional com animação dos Ranchos 
Folclóricos do Concelho. 

Domingo

Domingo

12

12

GASTRONOMIA

CONVÍVIO

DESTAQUE



“KIKO E A MÃO”

“A CRIANÇA SOB O OLHAR DE 
EDUARDO TEIXEIRA PINTO”

COMEMORAÇÃO  

EXPOSIÇÃO  

Org.: Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Ponte 
da Barca e Município de Ponte 
da Barca
Obs.: Informações através 
do nº 258 480 180 ou do site 
www.cmpb.pt.

Org.:  Município de Ponte 
da Barca
Obs.: Informações através 
do nº 258480180
ou www.cmpb.pt

De modo a assinalar o Dia Europeu sobre a Proteção de 
Crianças Contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, 
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte 
da Barca, em colaboração com a equipa da Biblioteca 
Municipal, irão levar às crianças do 4º. ano do primeiro 
ciclo das escolas do concelho a leitura animada da 
história “Kiko e a Mão”. Esta história explica aos mais 
pequenos a Regra “Aqui ninguém toca”, para que 
aprendam, de forma lúdica, a diferença entre contacto 
físico bom e o contacto físico mau. 

A exposição “A criança sob o olhar de Eduardo Teixeira 
Pinto” leva-nos até aos anos 50, 60 e 70 do século 
XX, às aldeias mais isoladas da serra do Marão, com 
as suas crianças tantas vezes descalças e até mesmo 
esfomeadas, ou à burguesia da vila e aos sonhos e 
esperanças dos seus diletos filhos. Com esta exposição, 
procura-se homenagear as crianças, com imagens das 
mais diversas vivências de um quotidiano já distante, no 
seio de uma realidade que muitos já não se lembram e 
onde eram passadas muitas das horas das suas vidas.

a 

a 

Segunda-feira a Sexta-feira 13

13

17

27

9h às 17h30
EB Diogo Bernardes, EB Crasto
e EB de Entre Ambos-os-Rios

Segunda a Sexta-feira
9h às 12h30 | 14h às 17h30
Átrio dos Paços do Concelho



Sábado25

DIA INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

COMEMORAÇÃO

15h
Ponte da Barca

Org.: Município de Ponte da 
Barca | Apoio: Cruz Vermelha 
Portuguesa de Arcos de 
Valdevez | Obs.: Informações 
através do nº 258 488 272 
ou do site www.cmpb.pt

Em 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas designou 
o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para 
a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as 
Mulheres (Resolução 54/134) e convidou os governos, 
organizações internacionais e ONG a organizarem 
atividades nesse dia, como forma de chamar a atenção do 
público para o problema. O Município de Ponte da Barca 
alia-se a esta comemoração, promovendo atividades de 
rua que pretendem sensibilizar a comunidade local para a 
responsabilidade de todos no combate aos vários casos de 
violência contra as mulheres, nomeadamente, abuso ou 
assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos. 

17h às 20h
Complexo de Piscinas Municipais
de Ponte da Barca

DIA MUNDIAL DA DIABETES
“(EM)BARCA NA PREVENÇÃO DA DIABETES”

Org.: Município de Ponte da 
Barca | Apoio: Unidade de Saúde 
Local | Obs.: Informações através 
do nº 258 488 272  ou do site 
www.cmpb.pt

A Diabetes é uma doença que cada vez atinge mais 
pessoas à escala mundial e a sua prevenção é crucial, 
pelo que a Autarquia convida a comunidade em geral a 
desfrutar de momentos lúdicos e divertidos, participando 
nas atividades sobre a temática que serão dinamizadas nas 
Piscinas Municipais e avaliando o seu risco de Diabetes. 

Terça-feira14

COMEMORAÇÃO



ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS
ATIVIDADES

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

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

Biblioteca Municipal

AQUI HÁ HISTÓRIA
ATIVIDADE PENSADA PARA CRIANÇAS 
DOS  3-6  ANOS DE IDADE

11h
Biblioteca Municipal

“Quero dormir,
Carneiros Traquinas!” 

Org.: Município de Ponte da Barca

Inês tenta adormecer. Fecha os olhos 
mas não consegue dormir. De repente, 
surge-lhe uma ideia: contar carneiros! 
Mas será que eles alguma vez a irão 
deixar adormecer??“Os três terríveis 
porquinhos”, numa inversão de papéis, 
de uma das histórias infantis mais 
antigas, vem conhecer o lobo bom e três 
porquinhos muito preguiçosos e mal 
educados.

Sábado4



11h
Biblioteca Municipal

“ZAMBÉZIA” - M/6

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

Conta-nos a aventura de Kai, um jovem Falcão 
que abandona o pai para seguir o seu destino: 
tornar-se um Furacão, a elite de aves que protege 
a Zambézia, cidade dos pássaros, dos perigosos 
predadores.

e Sábado11 25

CINEMA INFANTIL

AQUI HÁ HISTÓRIA
ATIVIDADE PENSADA PARA CRIANÇAS 
DOS  7-11  ANOS DE IDADE

11h
Biblioteca Municipal

“Uma baleia no quarto”

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

Esta é a história de uma menina que chorava 
tanto, que o seu quarto ficou inundado de 
lágrimas e foi invadido por peixes. Mas no dia em 
que uma baleia se instala ao lado da sua cama, ela 
vai enfim perceber que nem as suas birras, nem a 
teimosia são solução para coisa alguma. 

Sábado18



15h
Biblioteca Municipal

“OS MAIAS” - M/12

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

“Os Maias”, escrito pelo genial Eça de Queiroz, grande, 
melodramático, divertido e melancólico, aponta um 
destino sem remédio, tanto para a família Maia como para 
Portugal.

e Sexta-feira3 17

CINEMA JUVENIL

“CLUBE DE COMBATE”” - M/18

CINEMA PARAÍSO
SESSÃO DE CINEMA ADULTOS

e Quarta-feira8 22

15h
Biblioteca Municipal

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

Edward Norton é Jack, desesperado por escapar da sua 
vida monótona, que conhece Tyler Durden (Brad Pitt), 
um carismático vendedor de sabões com uma filosofia 
distorcida. Tyler acredita que a realização pessoal é para os 
fracos - é a autodestruição que torna a vida merecedora 
de ser vivida! Pouco depois, Jack e Tyler lutam no parque 
de estacionamento de um bar, um espetáculo de 
violência que lhes dá a sensação máxima. Para apresentar 
a outros homens os prazeres da violência física, Jack e 
Tyler formam um Clube de Combate secreto que se torna 
extremamente famoso. Porém, à espera de Jack está uma 
surpresa chocante que tudo irá mudar... 



Porta de Lindoso

Castelo de Lindoso

“ÁGUA E GEOLOGIA”
EXPOSIÇÃO

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

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.



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”

12 X PONTE DA BARCA
Trilho Terras da Nóbrega

DESPORTO/NATUREZA

Sábado25

9h30
Junta de Freguesia de Sampriz

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca
Obs.: Custo por pessoa de 2,5€ (seguro). Inscrições obrigatórias, 
até ao dia 20 de novembro, através da Porta do Lindoso pelos 
telefones 258578141 ou por email: portalindoso@cmpb.pt

Percurso pedestre de Pequena Rota, de âmbito 
paisagístico e cultural que percorre o berço da 
antiga Terra da Nóbrega. 
Duração: 3h30
Dificuldade: Moderado



HIDROPOWER

Sextas-feira - 19h
Complexo das Piscinas
Municipais de Ponte da Barca

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

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. 



HIDROGINÁSTICA

HIDROZUMBA

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

Sábado - 21h
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.

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



CLUBE DE NATAÇÃO

Segunda a Sexta-feira - 18h
Complexo das Piscinas
Municipais de Ponte da Barca

O Clube de Natação tem como objetivo 
principal o ensino e a prática da natação. 

NATAÇÃO PARA ADULTOS

NATAÇÃO PARA BEBÉS

Segundas-feiras - 18h
Complexo das Piscinas
Municipais de Ponte da Barca

Segundas-feiras - 11h30
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.

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

NATAÇÃO PARA ADULTOS

Segunda, Terça, Quintas e Sextas-feiras - 18h15 
Sábados - 10h, 10h45
Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca

Segunda, Terça, Quintas e Sextas-feiras - 18h15 
Sábados - 10h, 10h45
Complexo das Piscinas Municipais
de Ponte da Barca

HIDROTERAPIA

Terças e Sextas-feiras - 19h
Complexo das Piscinas
Municipaisde Ponte da Barca

A hidroterapia é uma atividade terapêutica que consiste 
na realização de exercícios dentro de uma piscina com 
água em torno dos 34º, 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.

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.

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.



Segunda a Sexta-feiras
13h às 21h 
Sábado - 10h às 13h
15h às 20h
Parque Desportivo
da Praia Fluvial 

TÉNIS

A escola de ténis Btennis, entidade que  
presta todos os serviços relacionados 
com o Ténis como aulas individuais ou 
em grupo. 

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

NATAÇÃO PARA NEE

Quartas-feiras e Sábados - 19h 
Complexo das Piscinas
Municipais de Ponte da Barca

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

Org.: Município de Ponte da Barca | Obs.: Mais 
informações através do n.º 258 455 337  ou através 
do email desporto@cmpb.pt



ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

MAGUSTO

MAGUSTO

MAGUSTO

MAGUSTO

CONVÍVIO

CONVÍVIO

CONVÍVIO

CONVÍVIO

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

12

12

12

12

15h
Sede da Associação Desportiva “Os 
Britelenses” (Igreja-Britelo)

15h
Castelo - Lindoso

15h
Paço Vedro de Magalhães

15h
Sede de Junta de Cuide Vila Verde

Org.: Associação Desportiva “Os Britelenses”

Org.: Associação “Os Amigos de Lindoso

Org.: Associação Cultural e Desportiva de Paço Vedro de Magalhães

Org.: Grupo Social Cultural Recreativo
e Desportivo de Cuide de Vila Verde



FESTAS RELIGIOSAS

Festa de S. Romão, Nogueira19

PRÓXIMOS EVENTOS

MERCADO DE NATAL

FEIRA DO MEL

FESTAS NATALÍCIAS  

EVENTOS  

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

Org.: Município de Ponte da 
Barca, Adere Peneda Gerês.
Apoio: Apimil
Obs: Para mais informações 
consultar programação 
específica do evento

Inspirado nos mercados de Natal que acontecem um 
pouco por toda a Europa, este mercado pretende 
encher de magia os dias que antecedem o Natal. A 
Praça da República em Ponte da Barca é o palco onde 
os visitantes poderão encontrar prendas originais e 
solidárias, propostas pelos artesãos e pelas IPSS do 
concelho, podendo também degustar as tradicionais 
iguarias de Natal que ali estarão disponíveis.

Uma das mais tradicionais e originais Feiras do Alto 
Minho, em que produtores de toda a região vendem o 
Mel para a confeção dos doces da quadra natalícia. Terá 
lugar também o Concurso de Mel que distinguirá os 
melhores méis presentes a competição.

a Dezembro | Terça a Sexta-feira

Dezembro | Sexta-feira

19

22

22

10h às 24h
Praça da República

9h às 17h
Praça da República



A Diabetes é uma doença silenciosa? 

A diabetes é uma doença crónica caracterizada por níveis elevados de 
glicose (açúcar) no sangue resultantes quer da insuficiência total da 
hormona insulina, produzida pelo pâncreas, quer da alteração da sua 
função (resistência à insulina). A insulina facilita a entrada da glicose 
nas células para ser utilizada como fonte de energia e se, por algum dos 
motivos referidos, isto não acontece, o açúcar vai-se acumulando no 
sangue conduzindo à hiperglicemia.
Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2.

A diabetes tipo 1, também conhecida por diabetes insulinodependente, 
surge normalmente em crianças ou jovens e requer a administração 
diária de insulina para toda a vida.

A diabetes tipo 2, não-insulinodependente, muito mais frequente 
do que a anterior, é (era...) característica dos adultos e não requer a 
administração de insulina, uma vez que esta é produzida pelo pâncreas, 
embora não seja utilizada convenientemente. 

Esta doença deve ser tratada através da administração de medicamentos 
e da realização de uma alimentação saudável, sob pena do paciente 
sofrer uma trombose ou AVC, problemas de visão, rins, má circulação 
nas pernas e nos pés, podendo levar à amputação. 

Fonte: Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 



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

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


