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Município de Ponte da Barca

Casa da Cultura

Biblioteca Municipal 

Porta do Lindoso do Parque Nacional da Peneda Gerês

Loja Interativa de Turismo

Espaço Internet

ADERE Peneda Gerês
Ficha Técnica

Edição

Periodicidade

Tiragem

Designer Gráfico

Destaque de capa

Comissão Proteção de Crianças e Jovens

Praça Dr. António Lacerda
geral@cmpb.pt | 258 480 180
www.cmpb.pt

Rua Dr. Joaquim Moreira de Barros
geral@cmpb.pt | 258 454 425

Rua José Lacerda
geral@cmpb.pt | 258 455 030

Castelo/Lindoso
portalindoso@cmpb.pt | 258 578 141

Rua Conselheiro Rocha Peixoto
pit.pontedabarca@portoenorte.pt | 258 455 246

Rua José Lacerda
geral@cmpb.pt | 258 488 081

Rua D. Manuel I
4980-469 Ponte da Barca
geral@adere-pg.com | 258 452 450

Câmara Municipal de Ponte da Barca

Mensal

1.000 exemplares

Pedro Lima | MEDIAenergie

Festa das Vindimas

Rua Conselheiro Rocha Peixoto
cpcj@cmpb.pt | 258 488 272

Eventuais alterações na progamação e 
calendarização desta agenda cultural 
são da responsabilidade das respetivas 
entidades organizadoras.



Leitura Infantil

Comemoração / Exposição

Outubro

Sábado

1

3

8a

A Casa da Cultura retoma o projeto “Aqui 
há história...” que pretende fomentar o 
gosto pela leitura junto dos mais pequenos, 
acompanhado, como habitualmente, por 
um atelier de expressão plástica. Nesta 
primeira sessão depois das férias, com a obra 
o “Cuquedo” de Clara Cunha, as crianças vão 
poder ”tocar” e dar as boas vindas ao outono, 
afinal há tantas coisas que podemos fazer 
com a chegada desta estação mais fria...

A Câmara Municipal respondeu ao desafio 
lançado pela Assembleia da República, 
convidando as IPSS`s do concelho a tricotar 
quadrados que, unidos, irão compor uma 
manta tricotada um pouco por todo o país. 
Trata-se de uma iniciativa desenvolvida com o 
objetivo de chamar a atenção para os direitos 
dos idosos e para a necessidade de travar 
os maus tratos às pessoas de mais idade ou 
portadoras de deficiência.

Org.: Município de Ponte da Barca e 
IPSS`s do concelho. 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 258 480 
180 ou do site www.cmpb.pt

Horário: 11h
Local: Casa da Cultura

Horário: 09h às 12h30 | 14h às 17h30
Local: Átrio dos Paços do Concelho

“Aqui há história...”

Dia Mundial do Idoso 
“Tricota esta Ideia - Uma manta 
pelos direitos dos Idosos”



Mercado

Domingo4

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: Choupal

“Amor à 2.ª vista” 

Encontro de Clássicos

Domingo4

Este evento consiste no encontro de carros clássicos que percorrerão as ruas 
do concelho.
Org.: Motor Klube do Vez | Apoio: Município de Ponte da Barca
Obs. Inscrições abertas a todos os clássicos e pré-clássicos, através do e-mail mkv@live.com.pt 

Horário: 9h
Local: Praça Fernão de Magalhães

“Encontro de clássicos - Ponte da Barca”



Comemoração

Quarta-feira7

Marcação prévia, até dia 5 de Outubro 
Obs.: Informações e inscrições através do n.º 258 578 141 | portalindoso@cmpb.pt 

Local: Porta do Lindoso

“Dia Nacional dos Castelos” 

10h30 – Visita guiada ao Castelo de Lindoso | Público em geral.
Duração: 1h | Limite máximo: 50 pessoas 

15h30 - Visita guiada ao Castelo do Livramento | Público em geral. 
Duração: 1h | Limite máximo: 50 pessoas 

Venha percorrer as muralhas da nossa história, no dia 7 de outubro, Dia 
Nacional dos Castelos! Para comemorar esta data o Município de Ponte da 
Barca preparou uma visita orientada aos Castelos do Livramento e Lindoso, 
baluartes militares que desde os inícios da Nacionalidade com D. Afonso 
Henriques, até à Restauração da Independência desempenharam um papel 
fundamental na história nacional.



Comemoração

Sexta-feira a Domingo9 11a

A Festa das Vindimas é uma organização do Município de Ponte da Barca em 
parceria com Associações Culturais do Concelho e a Adega Cooperativa de 
Ponte da Barca. Esta Festa tem como palco o Centro de Exposição e Venda 
de Produtos e como objetivo a preservação dos usos e costumes ligados à 
produção vitivinícola. Do programa fazem parte as tradicionais tasquinhas, 
venda de artesanato, animação musical, folclore, bem como a reconstituição 
dos diversos momentos chave das vindimas.

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

Local: Centro de Exposição e Venda de Produtos Regionais 

Festa das Vindimas
DESTAQUE



Comemoração

Outubro12 16a

Levando às IPSS´s locais uma atividade lúdica baseada no despertar dos 
sentidos do olfato, tato e paladar, a Câmara Municipal pretende comemorar o 
Dia Mundial da Alimentação, sensibilizando os mais idosos para a importância 
do consumo de alimentos saudáveis, em particular da fruta, na promoção da 
nossa saúde. 

Org.: Município de Ponte da Barca e IPSS`s do concelho.

Local: IPSS´s do concelho 

Dia Mundial da Alimentação 
 “Jogo dos Sentidos”



Comemoração

Sábado24

Em comemoração da outorga por D. Manuel I do Foral Novo, o Município de 
Ponte da Barca comemora o seu dia com diversas iniciativas públicas.
Organização: Município de Ponte da Barca | Entrada Livre 
Para mais informações consultar programação específica do evento

Dia do Município de Ponte da Barca

Comemoração

Sexta-feira16

Alunos do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca percorrerão as ruas da 
vila de Ponte da Barca respondendo a um desafio do Grupo de Promoção da 
Saúde. Tendo como passagens obrigatóras estabelecimentos da área alimentar 
e instituições públicas o Peddy-paper Saudável ajudará a população mais 
jovem a refletir sobre a importância da alimentação saudável e da atividade 
física regular. 

Org.: Município, UCC do Centro de Saúde e Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca. 
Obs.:Informações através do n.º 258 488 272

Local: Escolas e ruas da vila

Dia Mundial da Alimentação 
“Peddy-paper Saudável”



Comemoração

Sexta-feira30

A Câmara Municipal convida a população a participar num workshop sobre 
a prevenção do cancro da mama e a visualizar um filme com testemunhos 
de mulheres barquenses que enfrentaram este desafio e que, com a sua 
experiência, pretendem sensibizar a comunidade para a importância da 
deteção precoce.

Org.: Município de Ponte da Barca em parceria com a  Liga Portuguesa Contra o cancro, Unidade de Saúde 
Familiar do Centro de Saúde local e Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca.
Obs.: Informações através do n.º 258 488 272

Horário: 18h
Local: Casa da Cultura

Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama 
Workshop “Onda Rosa” 



Desporto/Natureza

Sábado31

Este percurso permite conhecer a riqueza natural e humana da serra Amarela. 
Atravessa a freguesia de Entre Ambos-os-Rios, onde se pode verificar o 
aproveitamento agrícola das terras baixas da ribeira e observar a beleza das 
paisagens humanizadas (a cultura do milho e a agricultura em socalcos que 
marcaram de forma decisiva a paisagem) e os aspetos geomorfológicos.

Distância: 7,50km
Duração:  02h30
Dificuldade: Fácil

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca
Obs.: Custo por pessoa de 2,5€ (seguro). Inscrições obrigatórias até ao dia 23 de outubro, através da Porta do 
Lindoso pelo telefone: 258 578 141 ou por correio eletrónico: portalindoso@cmpb.pt

Horário: 09h - 15h
Local: Parque de Campismo Lima Escape, Entre-Ambos-Os-Rios, 
Ponte da Barca

12 x Ponte da Barca
Trilho de S. Miguel Entre Ambos-os-Rios



Gastronomia

Novembro | Domingo8

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.

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na 
década de 1990, para estimular a participação da população no controlo do 
cancro da mama? A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover 
a consciencialização sobre a doença e compartilhar informações sobre o 
cancro de mama. Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor rosa 
alastra-se com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática 
da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

Festa de S. Miguel o Anjo | Lugar de Lajes – Vila Nova de Muía

Nossa Senhora do Rosário - S. Martinho de Crasto

Festa de S. Miguel – Lavradas 

Domingo do Sarrabulho

FESTAS RELIGIOSAS

PRÓXIMOS EVENTOS:

SABIA QUE...
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