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O Concelho de Ponte de Lima orgulha-se 

de reunir um vasto leque de estruturas 

e de eventos capazes de atender às exi-

gências dos visitantes que nos procuram, 

longe do bulício das grandes cidades, an-

tes em contacto com uma cultura milenar 

e com uma ambiência em que se desta-

cam a qualidade de vida e o respeito pela 

Natureza que nos rodeia.

Oferece um conjunto de pontos de inte-

resse que constituem marcas do nosso 

território, como a gastronomia, o enotu-

rismo, o património histórico e paisagís-

tico, os desportos de natureza, náuticos e 

equestres.

Reflexo da aposta naquilo que faz de Pon-

te de Lima um chamariz singular, o Muni-

cípio dinamiza, entre maio e outubro, uma 

série de eventos, muitos deles já com fo-

ros de grande tradição.

The region of Ponte de Lima is proud to 

bring together a vast array of facilities and 

events able to meet the expectations of 

visitors who seek out an escape from the 

hustle and bustle of large cities, preferring 

instead to come in contact with a culture 

spanning over a millennium as well as a 

setting where quality of life and respect for 

nature are apparent.  

The region boasts various points of inter-

est which symbolizing our region, such 

as local cuisine, wine tourism, historical 

and scenic heritage, outdoor recreation as 

well as water and equestrian sports. This 

is a reflection of what makes Ponte de 

Lima unique. The municipality promotes 

a series of events taking place between 

May and October, many of which are now 

a long-standing tradition.
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14º FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE JARDINS DE 
PONTE DE LIMA
14TH INTERNATIONAL 
GARDEN FESTIVAL

LOCAL
Centro Histórico de Ponte de Lima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/14-festival-internacional-
dos-jardins

25 MAIO > 31 OUTUBRO  MAY 25 > OCTOBER 31

“Climate in gardens” is the 

chosen theme for the 14th edi-

tion of the International Gar-

den Festival in Ponte de Lima. 

This event brings together ar-

tistic creativity within the exhi-

bition of 12 temporary gardens 

that are renewed each year. 

Unique in Portugal, innovating 

in concept, this event attracts 

landscape artists from all over 

the world to contribute to the 

better understanding of art in 

gardens. 

“O Clima nos Jardins” é o tema 

desta 14ª edição do Festi-

val Internacional de Jardins 

de Ponte de Lima, que une a 

criação artística à exposição 

de 12 jardins efémeros, reno-

vados anualmente. Único em 

Portugal, é inovador na ideia, 

atraindo criadores de todo 

o Mundo, contribuindo para 

uma melhor compreensão da 

arte dos jardins.
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LOCAL
Centro Histórico de Ponte de Lima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/vaca-das-cordas

30 MAIO  MAY 30

This century-old tradition dates 

back to the 15th century attract-

ing thousands of visitors from 

all over the country and even 

from neighbouring Spain. Visi-

tors invade the historical centre 

and the banks of the Lima riv-

er. Merriment in bars and in the 

streets during the evening has 

become an inseparable part 

of the traditional celebration of 

the Vaca das Cordas. 

Esta secular tradição, que 

remonta pelo menos ao sé-

culo XV, atrai milhares de vi-

sitantes de todos os pontos do 

país, e até da vizinha Espanha, 

que invadem o centro históri-

co e o areal do rio Lima. Du-

rante a noite, a animação nos 

bares e nas ruas tornou-se já 

um elemento indissociável da 

tradicional comemoração da 

Vaca das Cordas.

VACA DAS CORDAS
VACA DAS CORDAS
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LOCAL
Centro Histórico de Ponte de Lima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/tapetes-floridos

TAPETES FLORIDOS
FLOWER CARPETS 

31 MAIO  MAY 31

On the eve of Corpus Christi the 

streets where the religious pro-

cession passes are gradually 

covered with flowers resembling 

carpets. The event reflects the ef-

forts and devotion of local inhab-

itants who, moved by their faith, 

work painstakingly throughout 

the night to cover the streets with 

colour and beauty. Over time, 

more and more entities have 

come to help local dwellers and 

shop owners, aiming to keep 

this ancestral tradition alive. The 

streets are transformed into true 

works of art dazzling any visitor. 

Na véspera do Corpo de Deus, 

durante a noite, as ruas vão-se 

cobrindo de tapetes floridos 

que refletem o empenho e a 

devoção dos moradores que, 

movidos pela fé, trabalham in-

cansavelmente, enchendo de 

cor e formosura as ruas que 

formam o itinerário da procis-

são. Nesta tarefa participam 

cada vez mais diversas entida-

des, que apoiam os moradores 

e comerciantes do Centro His-

tórico na elaboração dos tape-

tes com o propósito de manter 

viva a tradição ancestral. As 

ruas são transformadas em 

verdadeiras obras de arte que 

deslumbram os olhares dos 

visitantes.
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LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/concurso-de-saltos-
nacional-b

CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL B
NATIONAL SHOW JUMPING 
COMPETITION – CATEGORY B

1 > 3 JUNHO  JUNE 1 > 3

Well-known on a national level, 

this competition attests to the 

growing encouragement that 

the municipality has shown for 

equestrian events.

Concurso de referência a nível 

nacional, esta prova testemu-

nha o crescente impulso que o 

Município tem vindo a conferir 

aos eventos equestres.

PONTE DE LIMA CONVIDA WELCOMES YOU · 2018



28ª FESTA DO 
VINHO VERDE E 
DOS PRODUTOS 
REGIONAIS
28TH VINHO VERDE AND 
REGIONAL PRODUCTS FEST

LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/28-festa-do-vinho-verde-
e-dos-produtos-regionais

8 > 10 JUNHO  JUNE 8 > 10

Acknowledging the importance 

of Vinho Verde as one of the 

native products of excellence 

with both financial and social 

importance and a huge poten-

tial for growth, the Vinho Verde 

and Regional Products Fest is 

fast becoming  a well-known 

gastronomic event on a nation-

al level, while promoting local 

traditional dishes. 

Reconhecendo a importância 

do Vinho Verde como um dos 

produtos endógenos de exce-

lência com grande expressão 

económica e social e enorme 

potencial de crescimento, a 

Festa do Vinho Verde e Pro-

dutos Regionais assume-

-se cada vez mais como um 

acontecimento gastronómico 

de dimensão nacional, pro-

movendo também os nossos 

pratos tradicionais.
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CONCURSO 
INTERNACIONAL 
DE SALTOS
INTERNATIONAL SHOW 
JUMPING COMPETITION

LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/concurso-internacional-
de-saltos

8 > 10 JUNHO  JUNE 8 > 10

The International Show Jump-

ing Competition is a fine ex-

ample of gaining prestige on 

a national and international 

level. Ponte de Lima hosts this 

unique equestrian event, in an 

attempt to encourage the sport 

and the atmosphere surround-

ing this competition.

O concurso de Saltos Interna-

cional é já um exemplo de pres-

tígio no panorama nacional e 

internacional. Ponte de Lima 

acolhe este evento equestre de 

características únicas, numa 

iniciativa que valoriza o des-

porto e o ambiente.
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LOCAL
Centro Histórico de Ponte de Lima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/marchas-de-sao-joao

Organised by the Associação 

de Amigos das Marchas de São 

João and sponsored by the Mu-

nicipality of Ponte de Lima, this 

evening parade attracts thou-

sands of people livening up the 

streets of this town for hours. 

Organizado pela Associação 

dos Amigos das Marchas de 

São João, com o apoio do Mu-

nicípio de Ponte de Lima, este 

desfile noturno atrai milhares 

de pessoas, que preenchem 

durante horas as animadas 

ruas da vila.

MARCHAS 
DE SÃO JOÃO
POPULAR MARCHES 
DEDICATED TO 
ST. JOHN

23 JUNHO  JUNE 23
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LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/xii-feira-do-cavalo

The Ponte de Lima Horse Fair 

was set up with the aim of pro-

viding more in the way of eques-

trian events in the region, thus 

creating a leading commercial, 

cultural and sports hub in the 

north of the country.

As an event which has earned 

national and international rec-

ognition, the Horse Fair affords 

opportunities to watch numer-

ous competitions, such as the 

official competitions which pro-

vide ranking points for national 

championships and internation-

al rankings.

Awarded by the Tourism Board 

of Portugal, this initiative has 

transformed Ponte de Lima into 

a sports, cultural, and tourism 

hub, securing a leading posi-

tion in terms of large equestrian 

events.

A Feira do Cavalo de Ponte de 

Lima foi criada com o objetivo 

de fortalecer a oferta da re-

gião a nível equestre, criando, 

assim, no norte do país, um 

entreposto comercial, cultu-

ral e desportivo de destaque. 

Evento que conquistou rele-

vância nacional e internacio-

nal, a Feira da Cavalo oferece 

a oportunidade de assistir a 

inúmeras provas, destacan-

do-se as competições oficiais 

que pontuam para os cam-

peonatos nacionais e ranking 

internacional. Premiada pelo 

Turismo de Portugal, esta ini-

ciativa transforma Ponte de 

Lima num local de grande di-

nâmica desportiva, cultural e 

turística, ocupando um lugar 

cimeiro ao nível dos grandes 

eventos equestres.

XII FEIRA DO CAVALO
HORSE FAIR

28 JUNHO > 1 JULHO  JUNE 28 > JULY 1
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LETHES ART 
PONTE DE LIMA
LETHES ART PONTE DE LIMA

1 JULHO > 30 SETEMBRO  JULY 1 > SEPTEMBER 30

The LETHES ART project fos-

ters creating and exhibiting 

contemporary works of art 

from national and foreign art-

ists within the scope of archi-

tecture, ceramics, drawing, 

sculpture, photography, illus-

tration, installation art, poetry 

and video.

Various historical buildings in 

the town as well as museum 

spaces will exhibit works de-

picting “Mapping out Cultures”, 

the chosen theme for the sec-

ond edition of the International 

Exhibition of Contemporary Art.

O projeto artístico LETHES 

ART promove a criação e exibi-

ção de obras de arte contem-

porânea, de artistas nacionais 

e estrangeiros, nos domínios 

da Arquitetura, Cerâmica, De-

senho, Escultura, Fotografia, 

Ilustração, Instalação de Arte, 

Pintura, Poesia e Vídeo.

Diversos edifícios históricos 

da vila e espaços museoló-

gicos exibirão obras que nos 

falarão de Cartografia de Cul-

turas, o conceito temático es-

colhido para esta II edição da 

Mostra Internacional de Arte 

Contemporânea.

LOCAL
Arquivo Municipal · Biblioteca Municipal · Capela das Pereiras · Centro 
de Interpretação do Território · Centro de Interpretação e Promoção do 
Vinho Verde · Museu do Brinquedo Português · Museu dos Terceiros · 
Torre da Cadeia Velha

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/turismo/lethes-art-ponte-de-lima
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LOCAL
Centro Histórico de Ponte de Lima · 
Além da Ponte (Arcozelo)

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/turismo/
festival-percursos-da-musica

This series of classical and con-

temporary music shows per-

formed in various locations of 

the historical centre in Ponte de 

Lima and Além da Ponte (over 

the bridge – Arcozelo), have 

opened the way for cultural en-

joyment in a laidback manner 

for many residents, tourists 

and visitors. At the same time, 

these shows have promoted 

the town’s charming historical 

centre as well as the architec-

tural style of many of the older 

buildings. 

Este conjunto de espetáculos 

de música clássica, erudita 

e contemporânea, realiza-

dos em locais de referência 

do Centro Histórico de Ponte 

de Lima e de Além da Ponte 

(Arcozelo), tem aberto as por-

tas para a fruição cultural de 

uma maneira descontraída e 

de muito agrado para os re-

sidentes, turistas e visitantes. 

Ao mesmo tempo, dinamiza o 

Centro Histórico e valoriza o 

enquadramento arquitetónico 

de muitos edifícios históricos 

de interesse.

FESTIVAL 
PERCURSOS 
DA MÚSICA
THE HISTORY OF 
MUSIC FESTIVAL 

3 > 20 JULHO  JULY 3 > 20
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The municipality of Ponte de 

Lima is responsible for organ-

izing the Book Fair under the 

direction of the public library. 

In addition to selling books on 

a vast array of topics, the Book 

Fair also hosts other activities 

such as workshops, concerts, 

book presentations and film 

sessions. 

A Feira do Livro deve a sua 

organização ao Município de 

Ponte de Lima e está a cargo 

da Biblioteca Municipal.

A par da venda de livros sobre 

temáticas diversas, a Feira do 

Livro apresenta muitas outras 

atividades, como workshops, 

concertos, apresentações de 

livros e sessões de cinema.

XXIII FEIRA 
DO LIVRO
23RD ANNUAL 
BOOK FAIR 

19 > 22 JULHO  JULY 19 > 22

LOCAL
Avenida dos Plátanos

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/xxiii-feira-do-livro
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This competition promotes the 

discipline of Dressage on a re-

gional basis, in Equestrian cen-

tres, schools and other training 

centres for each region. With an 

increasing number of partici-

pants, this event further con-

tributes to promoting equestri-

an sports.

Este concurso promove a dis-

ciplina de Ensino a nível re-

gional, nos Centros Hípicos, 

escolas ou outros centros de 

formação de cada Região.

Com um número de partici-

pantes em crescendo, este 

evento contribui, numa ótica 

de maior proximidade, para a 

dinamização e promoção do 

desporto equestre.

CONCURSO 
REGIONAL 
DE DRESSAGE
REGIONAL DRESSAGE 
COMPETITION 

22 JULHO  JULY 22

LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/concurso-regional-de-
dressage
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Part of the International Coun-

cil of Organizations of Folklore 

Festivals and Folk Arts (CIOFF), 

this festival is a dazzling dis-

play of rhythm, colour and joy 

bringing “The World Dancing” 

to Largo de Camões. A true ex-

hibit of musical traditions from 

various countries.

Integrado no Conselho Inter-

nacional das Organizações 

de Festivais de Folclore e das 

Artes Tradicionais (CIOFF), é 

um espetáculo de ritmo, cor 

e alegria que traz ao Largo de 

Camões “O Mundo a Dançar”, 

uma verdadeira demonstra-

ção das tradições musicais de 

diversos países.

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE
INTERNATIONAL 
FOLKLORE FESTIVAL 

3 AGOSTO  AUGUST 3

LOCAL
Largo de Camões

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/festival-internacional-de-
folclore
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Organised as a partnership be-

tween the Municipality of Ponte 

de Lima and the folklore groups 

from the region, this Fair mir-

rors the traditions of local gas-

tronomy. A great opportunity to 

taste the variety of local dishes 

and mouth-watering delicacies. 

Organizada numa parceria 

entre o Município de Ponte 

de Lima e os Grupos de Fol-

clore do concelho, esta Feira 

espelha as grandes tradições 

gastronómicas de Ponte de 

Lima, oportunidade para pro-

var uma impressionante va-

riedade de pratos e deliciosas 

iguarias.

XII FEIRA 
DOS PETISCOS
12TH FEIRA DE PETISCOS 

10 > 12 AGOSTO  AUGUST 10 > 12

LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/xii-feira-dos-petiscos
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This is a new version of an 

equestrian event based on an 

innovating concept, aiming to 

be another success story.

For an entire week, in addi-

tion to a series of professional 

competitions, including various 

equestrian sports categories, 

there is also a parallel program 

for enthusiasts of these sports, 

who can participate in the event. 

Trata-se de um novo formato 

de evento equestre, apoiado 

num conceito inovador, em 

busca de mais uma marca de 

sucesso.

Durante uma semana, a um 

conjunto de competições pro-

fissionais, abrangendo diver-

sas modalidades equestres, 

vem somar-se um programa 

paralelo para os amantes 

deste desporto, possibilitan-

do a sua participação ativa no 

evento.

II JOGOS 
EQUESTRES DE 
PONTE DE LIMA
2ND PONTE DE LIMA 
EQUESTRIAN GAMES 

15 > 18 AGOSTO  AUGUST 15 > 18

LOCAL
Expolima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/ii-jogos-equestres-de-
ponte-de-lima
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The event “Loureiro ConVida” 

is carried out within the scope 

of a partnership between the 

Municipality of Ponte de Lima 

and Taste Minho Food Tour. The 

aim is to gather wine producers 

during the Equestrian Games, 

hosting a tasting of wines from 

various regions in the country, 

while sharing the history of 

each wine producer. 

O evento “Loureiro ConVida” 

é desenvolvido no âmbito de 

uma parceria entre o Municí-

pio de Ponte de Lima e a Taste 

Minho Food Tour. Propõe-se 

um encontro de vigneron em 

simultâneo com os Jogos 

Equestres, com a prova de vi-

nhos de diversas regiões do 

país, dando a conhecer a histó-

ria de cada produtor.

LOUREIRO DE 
PONTE DE LIMA 
CONVIDA
LOUREIRO DE PONTE 
DE LIMA CONVIDA

17 > 18 AGOSTO  AUGUST 17 > 18

LOCAL
Pavilhão de Feiras e Exposições

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/loureiro-de-ponte-de-
lima-convida
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Dating back to 1826, the Feiras 

Nova are nationally known, at-

tracting hundreds of thousands 

of visitors each year. 

The Feiras Novas transmit the 

joy and spontaneity of the peo-

ple. All throughout the town, 

music, concertinas, cantares 

ao desafio (improvised singing 

challenges), folklore and local 

food together makes this festival 

into a singular and unforgetta-

ble event, a romaria, a pilgrim-

age that is considered to be the 

“largest live congress of culture 

in Portugal”.

Remontando a 1826, as Feiras 

Novas são já uma referência 

nacional, atraindo todos os 

anos centenas de milhares de 

visitantes. 

As Feiras Novas irradiam a 

alegria e espontaneidade do 

povo. Por toda a vila, as rus-

gas, as concertinas, os can-

tares ao desafio, o folclore e 

a gastronomia transformam 

estas festas num aconteci-

mento singular e inesquecível, 

na romaria que é considerada 

o “maior congresso ao vivo da 

cultura em Portugal”.

FEIRAS NOVAS
FEIRAS NOVAS

5 > 10 SETEMBRO  SEPTEMBER 5 > 10

LOCAL
Centro Histórico de Ponte de Lima

INFO
www.visitepontedelima.pt/pt/
turismo/feiras-novas-2

FEIRAS NOVAS
2018
5 > 10 SETEMBRO
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5 > 10 SETEMBRO
FEIRAS NOVAS

SETEMBRO

1 JULHO > 30 SETEMBRO
LETHES ART PONTE DE LIMA

3 > 20 JULHO
FESTIVAL PERCURSOS DA MÚSICA

19 > 22 JULHO
XXIII FEIRA DO LIVRO

22 JULHO
CONCURSO REGIONAL DE DRESSAGE

JULHO

3 AGOSTO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE

10 > 12 AGOSTO
XII FEIRA DOS PETISCOS

15 > 18 AGOSTO
II JOGOS EQUESTRES DE 
PONTE DE LIMA

17 > 18 AGOSTO
LOUREIRO DE PONTE DE LIMA 
CONVIDA

AGOSTO

25 MAIO > 31 OUTUBRO
14º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JARDINS DE PONTE DE LIMA

30 MAIO
VACA DAS CORDAS

31 MAIO
TAPETES FLORIDOS

MAIO

1 > 3 JUNHO
CONCURSO DE SALTOS NACIONAL B

8 > 10 JUNHO
28.ª FESTA DO VINHO VERDE 
E DOS PRODUTOS REGIONAIS

8 > 10 JUNHO
CONCURSO DE SALTOS 
INTERNACIONAL

23 JUNHO
MARCHAS DE SÃO JOÃO

28 JUNHO > 1 JULHO
XII FEIRA DO CAVALO

JUNHO

INFO 

www.cm-pontedelima.pt | www.visitepontedelima.pt | 
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