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Rua D. manuel I 
4980-469 Ponte da Barca
desporto@cmpb.pt | 258 455 337

Eventuais alterações na progamação 
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cultural são da responsabilidade das 
respetivas entidades organizadoras.



NACO À TERRAS DA NÓBREGA

DIA DO MUNICÍPIO

FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO

COMEMORAÇÃO

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

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

Restaurantes aderentes  

A mais recente e exclusiva iguaria de Ponte da Barca, 
o Naco à Terra da Nóbrega, prato composto por carne 
de vitela grelhada tenra e suculenta, acompanhado por 
um delicioso puré de castanhas, guarnecido com grelos 
salteados com nozes, frutos vermelhos e uma redução 
de vinhão de Ponte da Barca, vai estar disponível para 
degustação nos restaurantes aderentes.

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

Domingo

Terça-feira

8

24

DESTAQUE



21h30
IPSS’s do Concelho

10h
Praça da República

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE

DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO
DO CANCRO DA MAMA
CAMINHADA/CORRIDA “ONDA ROSA”

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

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Informações através do nº 258 488 272

A Câmara Municipal comemora o Dia Municipal para a 
igualdade com ações que pretemdem alertar para um 
valor que é considerado um dos principais motores do 
desenvolvimento humano.

Com o objetivo de promover e sensibilizar para a 
Prevenção do Cancro da Mama, no dia 29 de outubro, 
venha andar ou correr 5km por uma boa causa. Todos 
estão convidados a participar porque o Cancro da Mama 
não é exclusivo das mulheres e juntos, no final, formar um 
Laço Rosa Humano.

Sábado

Sábado

24

29

COMEMORAÇÃO

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.

“CONHECES A TUA BIBLIOTECA?” 
VISITA GUIADA

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

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

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

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

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

11h          Biblioteca Municipal

“Uma onda pequenina”  

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

“Quando a mãe era pequena”, de Joana Cabral, é a 
proposta de leitura animada deste mês, durante a qual 
faremos uma retrospetiva ao mundo da infância dos pais 
dos nossos pequenos leitores. 

Sábado7



e Sexta-feira6 20

“OS GATOS NÃO TÊM VERTIGENS” - M/12
CINEMA JUVENIL

15h
Biblioteca Municipal

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

Jó (João Jesus) é um pequeno delinquente que cresceu 
num bairro   problemático de Lisboa. Abandonado pela 
mãe enquanto criança, é expulso de casa pelo pai, um 
falhado que vive de esquemas obscuros, no dia em que 
faz 18 anos. Sem outro lugar onde ficar, decide arriscar 
a sua sorte no prédio de uma idosa a quem os amigos 
roubaram a carteira com as chaves de casa, acabando por 
se instalar no terraço. 

11h
Biblioteca Municipal

“KHUMBA” - M/6

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

Uma jovem zebra nasce em plena savana africana com 
uma característica muito especial: faltam riscas em 
metade do seu corpo. E o que é que podemos chamar 
a uma zebra que nasce com metade das riscas? Esta 
zebra chama-se Khumba! Khumba cresce no seio da sua 
manada, mas quando a água começa a faltar no território, 
de quem é a culpa? Não será desta zebra que nasceu com 
metade das riscas? 

e Sábado14 28

CINEMA INFANTIL



“AO ENCONTRO DE MR. BANKS”  - M/12

CINEMA PARAÍSO
SESSÃO DE CINEMA ADULTOS

e Quarta-feira11 25

UMA NOITE DA BIBLIOTECA 
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

AVENTURA

Sexta-feira20

21h30 - 9h
Biblioteca Municipal

15h
Biblioteca Municipal

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Atividade gratuita, com limite máximo de participantes, destinada a crianças dos 4 aos 10 anos de idade e aos 
respetivos pais ou acompanhante adulto designado.  Inscrições até ao dia 13 de outubro na Biblioteca Municipal 
ou através do email biblioteca@cmpb.pt.

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

Já imaginaste que divertido seria passar uma noite inteira na tua Biblioteca, junto dos 
teus amigos e no meio de todos os teus livros favoritos? Prometemos momentos de 
leitura, cinema, música, dança, jogos e gargalhadas, muitas gargalhadas! Só tens de 
trazer o teu pijama, o saco-cama e boa disposição! O resto tratamos nós!

Determinado a cumprir uma promessa feita às suas filhas, 
Walt Disney (Hanks) tenta, por vinte anos, obter os direitos 
de autor do adorado livro de P.L.Travers (Thompson). 
Fazendo uso de todas as suas icónicas e criativas ideias, 
Walt Disney dá tudo por tudo, mas uma relutante Travers 
recusa-se a ceder. E é apenas no momento em que Walt 
partilha com a autora a sua complicada infância, que 
este acaba por descobrir que Travers tem igualmente os 
seus próprios fantasmas, e juntos acabam por conseguir, 
finalmente, libertar a amada Mary Poppins! 



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
“Percurso da Hidroeletricidade”

DESPORTO/NATUREZA

Sábado28

9h15              Clube da EDP, Paradamonte, Britelo

Org.: Planeta Lima e Município de Ponte da Barca | Obs.: Informações e inscrições obrigatórias através da Porta do 
Lindoso pelos telefones: 258 578 141 / 936 336 190 ou por correio eletrónico: portalindoso@cmpb.pt

Este percurso interpretado aborda a exploração da água e as suas marcas no território 
com destaque para o seu elevado potencial turístico, explicando ao visitante como 
decorria todo o processo de produção elétrica (desde a captação da água, à sua 
condução e posterior aproveitamento energético). Com passagem pelo primeiro 
aproveitamento hidroelétrico do Lima, a “velha” Central Eletro Del Lima, o percurso 
inclui passagens pelas estruturas complementares industriais (poços, levadas, 
linhas) assim como pelas infraestruturas de apoio social e cultural de Paradamonte. 
Destaque também para o Campo de Férias da EDP, o Bairro do Rebolar e a Capela de 
Santa Isabel da Hungria.



HIDROGINÁSTICA

Segundas-feiras - 10h45 e 19h
Terças-feiras - 20h
Quintas-feiras - 10h45, 19h e 20h 
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.

Horário do Complexo Desportivo de Piscinas Municipais
Segunda a Sexta: 10h às 12h30 | 14h às 21h
Sábado: 10h às 13h | 15h às 20h



NATAÇÃO PARA BEBÉS

Sábados - 11h30
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

Segundas, Terças,
Quintas e Sextas-feiras -18h
Sábados - 10h, 10h45 e 11h30
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.



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

Segundas-feiras - 18h
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

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.

NATAÇÃO PARA NEE

Quartas-feiras e Sábados - 18h 
Complexo das Piscinas
Municipais de Ponte da Barca

Segunda a Sexta-feira - 8h às 23h 
Sábado - Todo o dia
Parque Desportivo da Praia Fluvial 

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

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 

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



FESTAS RELIGIOSAS

e 8 Festa de S. Miguel – Lavradas 

Nossa Senhora do Rosário - S. Martinho de Crasto

7

8

DOMINGO DO SARRABULHO
GASTRONOMIA

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 da Adega Cooperativa. 

novembro | Domingo12

PRÓXIMOS EVENTOS



O dia 24 de outubro, dia em que se celebra o Dia do Município, 
representa a data na qual foi atribuído o foral novo a Ponte da 
Barca, sendo este documento a justificação da nossa existência 
enquanto concelho, enquanto unidade de poder local. 

Por conseguinte, neste dia devemos relembrar o nosso património 
histórico e identitário e congratular a nossa comunidade e todos 
os filhos da terra cujos feitos tanto orgulham o nosso povo.



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

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


