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Promover e potenciar os 
produtos endógenos do 
concelho, em prol dos 
agentes locais, de empre-
sários do setor turístico, 
hoteleiro, e da restauração, 
gerando retorno económi-
co e novas oportunidades 
para a economia local e 
para os visitantes e turis-
tas, é o objetivo da 9ª edição 
do projeto Em Época Baixa, 
Ponte de Lima em Alta, que 
apresenta 12 eventos a rea-
lizar durante o período de 
outono e inverno.

À semelhança das edições 
anteriores este projeto tem 
como mais-valia as condi-
ções especiais na estadia e 
na restauração, já que, du-
rante os períodos em que se 
realizem estes eventos, as 
unidades hoteleiras aderen-
tes ao projeto atribuem um 
desconto de 10% em aloja-
mento, noites de sexta-feira 
e sábado, enquanto na res-
tauração, os restaurantes 
aderentes oferecem um lei-
te-creme por dose, nas refei-
ções de sábado e domingo.  

Em Época Baixa,
Ponte de Lima em Alta

Outubro de 2022 a Abril de 2023
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IV Feira da Educação
Ciência e Tecnologia
6 a 9 outubro de 2022

Educação, Ciência e Tecnologia - A feira que pretende dar a 
conhecer os melhores projetos pedagógicos dinamizados 
pelos Agrupamentos de Escolas limianos, permite que os 
mais jovens construam as suas próprias visões de futuro, 
criando uma dinâmica que lhes propõe várias perspetivas 
de reflexão, no que diz respeito à Educação, Ciência 
e Tecnologia. Dando a conhecer a oferta ao nível dos 
Cursos Profissionais e do Ensino Superior, promovem-se 
workshops, oficinas experimentais, e outras atividades 
que se propõe cativar gerações.
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Fim de Semana Gastronómico
da Carne Minhota
4 a 6 de novembro de 2022

Ponte de Lima descobre-se à mesa e é, neste sentido, que o 
Município propõe ao visitante uma incursão pelo melhor da 
gastronomia de produção regional.

Agindo em prol da promoção e valorização da Carne 
Minhota, o Município de Ponte de Lima e a APACRA 
- Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da 
Raça Minhota apostam nesta ação promocional nos 
restaurantes aderentes do Concelho.



Minho Young 
Chef Awards
21 a 27 novembro de 2022

Ponte de Lima acolhe a Eleição Anual do Melhor Jovem Chef 
do Minho. Promovido pelo Consórcio Minho Inovação – que 
integra as Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, 
Ave e Cávado, visa promover a identidade gastronómica da 
região do Minho, junto dos jovens estudantes, assim como 
das escolas de hotelaria. Destinado para jovens dos 16 aos 26 
anos, inscritos em cursos na área da gastronomia, pastelaria 
e restaurante/bar, em regime integral ou licenciados em 
gastronomia ou a frequentar ou ter frequentado no último 
ano letivo uma escola oficial de gastronomia no Minho. 
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IX Festa da
Gente Miúda
16 a 18 dezembro de 2022

O universo infantil e os seus traços identitários, 
incentivam à exploração da criatividade e da 
autoconfiança, através da descoberta de novos 
interesses, da ciência à arte, e da culinária ao meio 
ambiente.

Com atividades gratuitas e lúdicas para festejar a 
infância, visite a IX Festa da Gente Miúda, no Pavilhão 
de Feiras e Exposições/Expolima.



XIII
Verde Noivos
14 e 15 janeiro de 2023

A Verde Noivos está de regresso. Do invariável ao 
exclusivo, e do óbvio ao inusitado, a XIII Verde Noivos 
pensa em todos cenários, apresentando as mais recentes 
tendências aos que procuram originalidade, cumprindo 
em paralelo, tradições, regras e expectativas.

Com uma criteriosa seleção de produtos e serviços, as 
melhores empresas de cada setor da região apresentam 
propostas direcionadas aos interesses e expetativas do 
visitante.   
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XIII Feira do Porco e das 
Delícias do Sarrabulho
27 a 29 de janeiro de 2023

Ponte de Lima tem uma longa memória no que à 
produção de Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de 
Lima, enchidos e fumados diz respeito. Neste sentido, 
aposta, mais uma vez, na Feira do Porco e as delícias 
do Sarrabulho, evento que propõe uma combinação 
de experiências gastronómicas, num conceito ligado 
à terra e à tradição, promovendo o ex-líbris da sua 
gastronomia e um dos verdadeiros motores do 
desenvolvimento económico do concelho: o Arroz de 
Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima.



Fim de Semana Gastronómico
do Domingo Gordo
17 a 19 de fevereiro de 2023

Saberes e sabores são singularmente combinados no Fim-de-
semana Gastronómico do  Domingo Gordo. A tradição do Domingo 
Gordo é a de comer pratos bem recheados, tal como o Cozido à 
Portuguesa, mas há quem também opte pelo Arroz de Sarrabulho 
à Moda de Ponte de Lima, no domingo que antecede a terça-feira 
de Carnaval.
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Feira 100% 
Agrolimiano
3 a 5 março de 2023

A Feira 100% Agrolimiano mantém o lema de preservar e 
divulgar o setor agropecuário de Ponte de Lima. De olho 
no mercado consumidor, mas também produtor, a Feira 
faz o apogeu do Mundo Rural limiano. 

São apresentados produtos produzidos ou transformados 
no concelho, como mel, sidra, vinho verde, enchidos e 
fumados, fruta, hortícolas, cogumelos, carne, leite, e 
também animais criados no concelho limiano.



Fim de Semana Gastronómico
do Bacalhau de Cebolada
17 a 19 de março de 2023

Na Vila mais antiga de Portugal, o Fim-de-semana 
Gastronómico do Bacalhau de Cebolada convida a 
degustar este prato típico de Ponte de Lima.

O evento que reedita a tradição, reforça a cultura 
gastronómica da região, por intermédio desta iguaria 
outrora muito comum nas feiras quinzenais, que 
continua, hoje em dia, a alimentar os que aqui vêm feirar.
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VIII Feira do
Ambiente e Energia
24 a 26 março de 2023

A Feira do Ambiente e Energia visa expor um conjunto de equipamentos/
soluções que permitem elevar o nível de conforto dos espaços habitacionais 
e de trabalho, procurando revelar eventuais novidades e, em paralelo, 
objetiva sensibilizar o público para a importância da redução do consumo 
energético, exemplificando e aconselhando que tipo de equipamentos e de 
comportamentos devemos adotar no nosso dia-a-dia, com vista a aumentar 
a sustentabilidade do nosso estilo de vida e a reduzir os custos da fatura 
energética.

Dirigida para um público heterogéneo, conta com uma significativa adesão 
das empresas e instituições locais que têm desenvolvido um trabalho 
enérgico em prol da implementação das energias renováveis, reforçando 
desta forma a imagem de Ponte de Lima, como um exemplo na preservação 
e defesa do meio ambiente.



Fim de Semana Gastronómico
da Lampreia
14 a 16 de abril de 2023

Em época de Lampreia, a restauração limiana apresenta 
iguarias tais como o Arroz de Lampreia e a Lampreia à 
Bordalesa. 

Confecionada na sua forma tradicional, esta iguaria 
consta do cardápio de grande parte dos restaurantes 
do Concelho e reaviva gostos e aromas tipicamente 
portugueses.
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A V Expo Nacional e Internacional Canina e a VI Expo 
Nacional e a Expo Internacional de Gatos é uma 
organização do Município de Ponte de Lima com o 
apoio do Clube Português de Canicultura e o Clube 
Português de Felinicultura.

Aberta aos exemplares de todas as raças e variedades 
oficialmente reconhecidas, registadas em Livros 
de Origens ou em Registos Iniciais emitidos por 
organismos reconhecidos pela FCI, a exposição 
Nacional Canina disputa o Certificado Nacional 
e Internacional e o Campeonato de Beleza da 
Canicultura. 

IV Expo Caninas 
de Ponte de Lima
29 e 30 de abril de 2023
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