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CIAB - 20 ANOS A RESOLVER 
CONFLITOS DE CONSUMO

ECOS DO LIMA’17

EXPOSIÇÃO

FESTIVAL

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

Org.: Ecos do Lima
Apoio: Município de Ponte da Barca
Obs.: Entrada Livre

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

18h
Choupal  

Esta exposição visa retratar os 20 anos de 
atividade do Centro Arbitragem, assim como 
sensibilizar os consumidores para este meio 
alternativo de resolução dos seus litígios.
Apesar do aumento significativo de processos 
ao longo destes 20 anos, ainda há vários 
cidadãos dos municípios onde o CIAB tem 
competência que desconhece a sua existência.

Este evento realizar-se-á pelo terceiro ano 
consecutivo e promete trazer, mais uma vez, 
muita animação a Ponte da Barca.
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Sexta-feira e Sábado
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e
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FESTA DAS VINDIMAS
TRADIÇÃO

Org.: Município de Ponte da Barca
Obs.: Para mais informações consultar informação especifica do evento.

Centro de Exposições e Produtos Regionais

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.

Sexta-feira a Domingoa22 24



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.

“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

Local: Biblioteca Municipal

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

Segunda a Sexta-feira:
09h às 12h30 | 14h às 17h30



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

11h
Biblioteca Municipal

11h
Biblioteca Municipal

“MICKEY E O PÉ DE FEIJÃO” - M/4

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

O Rato Mickey, o Pateta e o Pato Donald 
protagonizam este conto com uma reviravolta 
à Disney! 

e Quarta-feira4 8

CINEMA INFANTIL

“Uma onda pequenina”  

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

Neste livro há um menino que nada 
tranquilamente no mar até ser perturbado 
por uma dessas palavras assustadoras que nos 
fazem recuar (neste caso, uma palavra com 
muitos dentes terminada em ÃO!).E agora, o que 
acontecerá? É que o menino não quer voltar ao 
mar e precisa muito da ajuda de um leitor para 
vencer o medo. Será que os leitores se atrevem 
a mergulhar? 

Sábado16



“REGRA DE SILÊNCIO” 

CINEMA PARAÍSO
SESSÃO DE CINEMA ADULTOS

e Quarta-feira6 20

“WOLVERINE” - M/12
CINEMA JUVENIL

Sexta-feira8

15h
Biblioteca Municipal

15h
Biblioteca Municipal

Org.: Município de Ponte da 
Barca | Obs.: Informações 
através do nº 258 480 050 ou 
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

Hugh Jackman regressa como Wolverine e enfrenta o 
seu definitivo rival numa batalha de vida ou de morte, 
repleta de acção, que o leva até ao Japão dos dias de hoje. 
Vulnerável pela primeira vez, e levado até aos seus limites, 
Logan (Jackman) defronta não só mortíferas espadas 
de samurai como uma luta interior contra a sua própria 
imortalidade, numa luta épica que o vai deixar mudado 
para sempre.

Jim Grant (Robert Redford) é um advogado e pai 
solteiro que vive com a sua filha em Nova Iorque.                                                       
A sua vida sofre uma reviravolta quando o jovem jornalista 
Ben Shepard (Shia LaBeouf ) expõe a sua verdadeira 
identidade de ex-membro de um grupo radical anti-
guerra procurado por um assassinato cometido na 
década de 70. Depois de viver mais de 30 anos com outra 
identidade, Grant é obrigado a fugir, tornando-se o alvo 
de uma perseguição nacional, conduzida pelo FBI. A 
única forma de escapar é partir numa jornada pelo país à 
procura da única pessoa que o poderá ilibar.



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 Verão:
Segunda-feira a Domingo: 10h às 18h

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”

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



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.

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 -18h15
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.

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 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.

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 NEE

Quartas-feiras e Sábados - 18h 
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



Segunda a Sexta-feira - 8h às 23h 
Sábado - Todo o dia
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 

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS

“MARCAÇÃO DE
PERCURSOS PEDESTRES”

WORKSHOP

Org.:  Associação Péd’Rios
Obs.: Inscrições limitadas a 10 participantes. Custo de 
participação – 30€. Este valor inclui o material pedagógico 
e técnico de percursos pedestres, o manual da FCMP e 
a pernoita no abrigo. Para mais informações contactar a 
entidade organizadora.

A Associação Péd’Rios promoverá um 
workshop com o intuito de formar os 
participantes de conhecimentos relativos à 
utilização de marcas PR e GR.

e Sábado e Domingo23 24



FESTAS RELIGIOSAS

e

e

8

24

Nossa Senhora da Penha, Mosteirô – Britelo  

Nossa Senhora da Penha de França – Germil 

7

23

DIA DO MUNICÍPIO
COMEMORAÇÃO

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

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.

outubro | Terça-feira24

PRÓXIMOS EVENTOS



Ponte da Barca é das regiões mais ricas no 
tocante a testemunhos vivos de uma cultura 
que se combina com as mais ricas e variadas 
tradições e manifestações populares e 
religiosas?

O pensamento e a cultura populares continuam a ser 
transmitidos, em grande parte sob forma oral por meio de 
lendas, provérbios, adivinhas, cantilenas e os cantares ao desafio.

Também nos engenhos de trabalho, uns já abandonados e outros 
ainda em pleno uso, e até mesmo na antiga vida comunitária, à 
volta da qual se estruturavam as primitivas aldeias, as tradições 
ainda estão presentes e vão acontecendo por este concelho.

Na sua essência relacionadas com os usos e costumes vividos 
pelos nossos antepassados que, por consequência da evolução, 
foram caindo em desuso, continuam hoje a ser transmitidas e 
dinamizadas pelos grupos folclóricos e associações locais.

Para além dos exemplo do folclore e das festas, feiras e romarias, 
as tradições do concelho de Ponte da Barca destacam-se pelo 
seu carácter religioso ou popular, mas que foram sobrevivendo 
à passagem dos séculos. 

A Festa das Vindimas foi criada com esse intuito – recrear os 
nossos usos e costumes.



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

DECLARADO RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA PELA UNESCO. 

RESERVA MUNDIAL DA


