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Comemoração

Domingo8

De forma a celebrar o Dia Europeu do Enoturismo, a Adega Cooperativa estará 
de portas abertas, permitindo aos interessados, participar numa visita guiada à 
Adega. Seguir-se-á uma prova de vinhos comentada no Centro de Exposições 
e venda de Produtos Regionais.

Org.: Município de Ponte da Barca e Adega Cooperativa de Ponte da Barca
Obs.: A participação nas iniciativas encontra-se sujeito a inscrição prévia. Informações e inscrições através do nº 
258 480 180 ou do site www.cmpb.pt.

Horário: 10h
Local: Adega Cooperativa / Centro de Exposição e 
Venda de Produtos Regionais

Dia Europeu do Enoturismo

Mercado

Domingo1

O Mercado “Amor à 2ª vista tem lugar no 
primeiro domingo de cada mês e assume-
se como um espaço para compra, venda e 
troca de artigos em segunda mão. Aquilo 
que já não usa, mas está em bom estado 
de conservação, pode ainda a agradar a 
outros! Roupa que já não lhe serve, bijutaria, 
artigos decorativos, traga e exponha, venda 
e troque, porque o amor à 2.ª vista acontece. 
O Mercado conta também com venda de 
artesanato. 

Org.: Município de Ponte da Barca e 
ArteBarca Obs.: Informações através 
do nº 258 480 180 ou do e-mail geral@
cmpb.pt

Horário: 09h - 19h
Local: Jardim dos Poetas

“Amor à 2.ª vista” 



Gastronomia

Convívio

Domingo

Domingo

8

8

O quarto e 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. 

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

Horário: 09h - 19h
Local: Restaurantes aderentes

Horário: 15h | Local: Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais

Domingo do Sarrabulho

Magusto

Comemoração

Novembro09 1613 20a e a

Sendo o consumo de tabaco ainda uma das principais 
causas de doença e de mortalidade prematura em 
todo o mundo pretende-se com a exposição de 
imagens e frases pintadas em T-shirts, por alunos 
do concelho, alertar a população para os riscos 
associados ao consumo.

Org.: Município de Ponte da 
Barca, Centro de Saúde Local, 
Unidade de Saúde Pública 
e Agrupamento de Escolas 
de Ponte da Barca. Obs.: 
Informações através do nº 
258 480 180 ou do site www.
cmpb.pt

Horário: 15h | Local: Agrupamento de Escolas 
de Ponte da Barca e Centro de Saúde Local

Dia Mundial do Não Fumador 
17 de Novembro



12 x Ponte da Barca - Trilho
Desporto/Natureza

Sábado14

Org.: Planeta Lima e 
Município de Ponte da Barca. 
Obs.:  Custo por pessoa de 
2,5€ (seguro). Inscrições 
obrigatórias, até ao dia 9 de 
novembro, através da Porta 
do Lindoso pelos telefones 
258578141 ou por correio 
eletrónico portalindoso@
cmpb.pt

Horário: 08:30h
Local: Junto ao Tribunal, Ponte da Barca
Ponto de partida e chegada: Junto ao Café 
Mó, Lugar de Parada, Lindoso

Este percurso pedestre conduz-nos à descoberta da 
povoação de Parada, na freguesia de Lindoso, onde se 
encontram velhos moinhos, símbolos da arquitetura 
tradicional e engenhosas obras de engenharia 
hidráulica, eiras comunitárias de espigueiros e o Poço 
da Gola, local de infindável beleza com a sua cascata e 
o seu lago de águas límpidas.
Distância: 7,5 km
Duração: 3h
Dificuldade: Médio

Comemoração

Sábado14

A Diabetes é uma doença silenciosa que atinge cada vez mais pessoas.
A prevenção passa pela adoção de estilos de vida mais saudáveis e é a principal 
arma contra esta doença, pelo que o Município convida a comunidade a “(em)
barcar na prevenção da Diabetes”, participando num evento que integra uma 
mega sessão de Zumba, torneios de futebol e workshop’s de cozinha saudável.

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

Horário: 14:30h
Local: Pavilhão Municipal

Dia Mundial da Diabetes 
“(Em)Barca na Prevenção da Diabetes”



Inauguração

Sexta-feira e Sábado20

O Centro Interpretativo do Património “Fernão 
de Magalhães, dedicado às várias facetas 
do património construído, arqueológico 
e paisagístico e o Núcleo Museológico da 
Torre de Menagem do Castelo de Lindoso, 
dedicado à ocupação daquele território 
milenar, serão inaugurados no dia 20 e 
21, respetivamente. Integrada ainda nas 
comemorações inaugurais, na noite do dia 20, 
será apresentada a obra de Amândio Barros 
intitulada “O Homem que navegou o Mundo. 
Em busca das origens de Magalhães”. 

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Consultar as informações específicas 
do evento. Informações através do nº 258 
480 180 ou do site www.cmpb.pt

Inauguração da Rede 
Interpretativa do 
Património

21e

DESTAQUE

Apresentação de Livro

Sexta-feira20

Integrada ainda nas comemorações 
inaugurais, na noite do dia 20, será 
apresentada a obra de Amândio Barros 
intitulada “O Homem que navegou o Mundo. 
Em busca das origens de Magalhães”. 

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Consultar as informações específicas do evento. Informações através do nº 258 480 180 
ou do site www.cmpb.pt.

Horário: 21h30
Local: Biblioteca Municipal

“O Homem que navegou 
o Mundo. Em busca das 
origens de Magalhães”. 



Comemoração

Quarta-feira25

O fenómeno da violência contra as mulheres atinge todas as condições e 
estratos sociais e económicos. Ao assinalar este Dia Internacional a Autarquia 
pretende alertar a sociedade civil para as diversas formas de violência sobre 
as pessoas, em particular sobre as mulheres, nomeadamente a violência física, 
psicológica e económica.
Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Informações através do nº 258 480 180 ou do site www.cmpb.pt

Horário: 15h | Local: Ponte da Barca

Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres  

Exposição

DezembroNovembro26 06a

A “Arte no Centenário”, é um projeto itinerante criado pela Caixa de 
Crédito Agrícola do Noroeste, que tem como objetivo levar a cultura a 
todo o Alto Minho.

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

Horário: Segunda-feira a Sexta-feira 9h às 12:30h |14h às 17:30h
Local: Átrio dos Paços do Concelho 

“Arte no Centenário” 



“Aqui há história...”

“Conheces a tua Biblioteca?” 

Atividades Lúdico-Pedagógicas

Leitura

Visita Guiada

Atividades

Obs.: Informações através 
do nº 258 480 050 ou do site 
www.cmpb.pt

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Atividade sujeita a marcação prévia através do n.º 258 480 050 ou através do email biblioteca@cmpb.pt

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 11h
Local: Biblioteca Municipal

Segunda a Sexta: 09h30 - 12h30 | 14h - 17h30
Sábado: 09h30 - 13h

Local: Biblioteca Municipal

Local: Biblioteca Municipal

“Desculpa, por acaso és uma bruxa?” de Emily Horn , 
foi a obra escolhida para a sessão de novembro deste 
projeto dedicado aos mais pequenos, que tem lugar 
no primeiro sábado de cada mês, desta feita nas novas 
instalações da Biblioteca Municipal, onde para além da 
leitura da história, haverá um momento musical e um 
atelier de expressão plástica. 

Esta visita permite conhecer as novas instalações da Biblioteca Municipal bem 
como os serviços que ela disponibiliza. 

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

Novembro | Sábado7



Pular a Cerca - m/4

8 Mile - m/12

Cinema Infanto - Juvenil

Cinema Infanto - Juvenil

Org.: Município de Ponte da Barca

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal

Um grande êxito da Dreamworks Animation e uma 
história sobre o poder da amizade e da união! É a 
garantia de uma hora e meia de muita diversão! 

Uma história sobre os obstáculos da vida que nos 
impedem de avançar e a coragem que nos pode 
libertar. Com o rapper Eminem e Kim Basinger nos 
principais papéis.

Novembro | Segunda-feira

Novembro | Sexta-feira

2

6

23

27

e

e

A Costela de Adão
Cinema Paraíso - Sessão de cinema Adultos

Org.: Município de Ponte da Barca

Horário: 15h | Local: Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal propõe aos seus utilizadores um 
regresso ao passado através de sessões de visualização 
de filmes clássicos que marcaram, de forma indelével, a 
história do cinema português e internacional. 
A Costela de Adão, uma comédia de 1949 com Spencer 
Tracy e Katherine Hepburn nos papéis principais. 

Novembro | Quarta-feira11 25e



ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS

Magusto

Caminhada PR Trilho Interpretativo 
de Entre Ambos-os-Rios

Convívio

Desporto/Natureza

Horário: 14:30h
Local: Campo de Férias 
(Paradamonte - Britelo)

Horário: 9h | Local: Café Novas Pontes – Entre Ambos-os-Rios 

Horário: 14h
Local: Parada - Lindoso

Horário: 15h
Local: Sede da Associação 
Péd’Rios (Germil)

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

Horário: 15h
Local: Sede de Junta de 
Cuide Vila Verde

Domingo

Sábado

Sábado

Sábado

Domingo

Domingo

8

21

14

14

15

15

Org.: União Desportiva, Recreativa e Cultural 
de Paradamonte 

Org.: Ped’Rios | Obs.: Participação gratuita. Informações e inscrições através do e-mail pederiosgeral@gmail.com. 

Org.: Associação Desportiva, Social e Cultural 
de Parada Lindoso 

Org.: Associação Péd’rios 

Org.: Associação Desportiva “Os Britelenses”

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

Durante o percurso poderemos contemplar as lindas paisagens do local, saltar 
através das poldras, caminhar por calçadas seculares, parar para fotografar e 
conviver com o meio ambiente. 
Distância: 7,5 km | Duração: 3h | Dificuldade: Médio



Festas Natalícias

Dezembro | Sábado e Terça-feira

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 de 19 a 22 de 
dezembro 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. O certame culmina 
com a ancestral feira do mel, ingrediente imprescindível na confecção da 
doçaria natalícia.

O Sarrabulho é uma iguaria típica de Inverno?
Além de ser um prato forte, e portanto mais propício a tempos frios, a 
sua origem está intimamente ligada à matança do porco, que acontece 
frequentemente, e em terras minhotas, por altura do Entrudo. A sua confeção 
sofre algumas alterações, embora semelhantes entre si, à medida que 
percorremos diferentes concelhos minhotos, e portanto podem ser servidas 
como sopa (papas de sarrabulho) ou acompanhadas por Rojões à Moda do 
Minho. Mas na “guarnição” a opinião é unânime... deverão ser “guarnecidas” por 
um bom vinho verde tinto! Em Ponte da Barca o Sarrabulho surge na forma de 
Arroz, cuja variação na receita ocorre, sobretudo, na substituição do pão pelo 
arroz, servido, em modo “malandrinho”.

Festa de S. Romão, Nogueira

Mercado de Natal | Feira do Mel

FESTAS RELIGIOSAS

PRÓXIMOS EVENTOS:

Novembro22

Horários: 10h-24h | Local: Praça da República

http://myrestaurant.pt/especialidades/papas-de-sarrabulho

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

19 22e



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

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


