
“Natal com Arte” é a designação de um vasto 
conjunto de atividades que se realizam na 
época de Natal, na Covilhã. A programação 
natalícia vai ligar vários eventos, envolvendo 
escolas, associações, empresas e procurando 
atrair as famílias para o centro histórico.

“Natal com Arte” (Christmas with Art) is the 
designation of a vast array of activities during 
Christmas season in Covilhã. The program will 
connect many events and involve several schools, 
associations, enterprises with the aim to attract 
families to the historical center of the town.

www.cm-covilha.pt

“Uma aldeia genuína. Por mãos de gente 
genuína” é a proposta de Natal na Serra da 
Estrela. A Aldeia Natal convida os visitantes 
a percorrer as pitorescas ruas da aldeia que 
ostentam uma decoração criativa e ecológica 
concebidas em exclusivo pelos seus mora-
dores, os quais também abrem as portas das 
suas casas, transformando a aldeia e as suas 
ruas num verdadeiro mercado de Natal. 
“A genuine village. By genuine people’s hands” is 
the proposal of Christmas in the Serra da Estrela, 
Aldeia Natal invites visitors to walk through the 
picturesque streets of the village that boast 
a creative and ecological decoration created 
exclusively by its residents, which also open the 
doors of their houses, transforming the village and 
its streets into a true Christmas market.

www.cabecaaldeianatal.pt

A Câmara Municipal de Manteigas organiza 
mais uma edição IMAGINATURE. A iniciativa 
pretende envolver os amantes da fotografia de 
paisagem natural e irá integrar apresentações, 
masterclasses, exposições e presença das 
principais marcas de equipamento foto gráfico, 
sendo a oportunidade perfeita para trocar 
ideias e partilhar conhecimentos.
Manteigas City Council organizes another 
IMAGINATURE edition. To promote and enhance 
the landscape heritage, this initiative engages 
lovers of natural landscape photography and will 
integrate presentations, masterclasses, exhibitions 
and the presence of major brands of photographic 
equipment, providing the perfect opportunity to 
exchange ideas and share knowledge.

www.imaginature.cm-manteigas.pt

COVILHÃ
01 dezembro a 06 de janeiro
Natal com Arte
Covilhã

SEIA
Dezembro
Cabeça Aldeia Natal, 
o Natal mais ecológico do país
Cabeça | Aldeias de Montanha

MANTEIGAS
22 a 24 de novembro
IMAGINATURE 2018 |
V Festival de Fotografia de Paisagem
Manteigas

novembro november

dezembro december

A magia da quadra natalícia está de regresso a 
Trancoso na tenda situada na Praça Dom Dinis.
Esta iniciativa visa celebrar o Natal com toda a 
sua magia, promovendo a alegria, o convívio, 
a solidariedade, o empreendedorismo social, 
a entreajuda, o conhecimento, a partilha, 
demais valores associados à amizade, com 
uma forte vertente de inovação e criatividade.

The magic of Christmas season is back to 
Trancoso where the Christmas´s activities will 
take place between the 8th and the 30th of 
December, on a tent, at D. Dinis square. This 
initiative aims to celebrate Christmas with all its 
magic, promoting joy, social entrepreneurship, 
mutual help, knowledge, sharing, friendship, with 
a strong strand of innovation and creativity.

www.cm-trancoso.pt

De 06 de dezembro a 12 de janeiro voltamos a 
recriar o Presépio de Belém, no centro histórico 
do Sabugal. Numa quadra com inúmeras 
tradições, costumes, ícones e simbolismos, o 
Presépio tem um lugar de destaque na casa 
de todos os que acreditam no verdadeiro 
sentido do Natal – o Nascimento do Menino 
Jesus. 

From December 6th to January 12th, the Belém 
Nativity Scene will be recreated in the historic 
center of Sabugal. During a season with countless 
traditions, customs, icons and symbolisms, the 
Nativity scene is truly important for those who 
believe in the true meaning of Christmas - the 
Birth of the Child Jesus.

www.cm-sabugal.pt

Como forma de preservação de um dos cos-
tumes mais importantes no que se refere à 
prova do azeite novo, a tibórnia ou tibornada, 
(termo antigo que designa um simples pão 
torrado regado com azeite novo), os melhores 
restaurantes do concelho do Fundão fazem as 
delícias dos visitantes com pratos originais e 
inovadores. Desafiamo-lo a provar os mil e um 
sabores do Azeite Beirão.
As a way to preserve one of the most important 
customs related to the new olive oil taste, the 
tibórnia or tibornada, (old term for a simple 
toasted bread drizzled with new olive oil), the 
best restaurants in the county will delight the 
visitors with unique and innovative dishes. Come 
and taste the thousand and one flavors of the 
olive oil of this region.

www.cm-fundao.pt
 MunicipiodoFundao

19 a 21 dezembro | 21h30
 “Coração Débil” pelo Teatro do Calafrio
Teatro Municipal Guarda | Pequeno Auditório
www.tmg.com.pt

MANTEIGAS
07 e 08 dezembro
Venda de Natal
Manteigas
www.cm-manteigas.pt

16 a 20 dezembro
Atividades de Natal
Manteigas
www.cm-manteigas.pt

PINHEL
todo o mês
Festas de Natal dos estabelecimentos 
escolares
Pinhel
www.cm-pinhel.pt

domingos
Aldeias em Festa
Freguesias do concelho
www.cm-pinhel.pt

15 dezembro
Mercado Agricultura Familiar
Praça Sacadura Cabral
www.cm-pinhel.pt

21 dezembro
Grande concerto de Natal da 
Academia de Múscica de Pinhel
Pavilhão Multisuos
www.cm-pinhel.pt

29 dezembro
Caminhos com História
Pinhel
www.cm-pinhel.pt

31 dezembro
Corrida S. Silvestre
Pinhel
www.cm-pinhel.pt

SABUGAL
06 dezembro a 12 janeiro 2020
Sabugal Presépio | O Maior Presépio 
Natural…
Sabugal
www.cm-sabugal.pt

22 dezembro
Caminhar Com Vida | Caminhada  
de Inverno
Aldeia da Ponte
www.cm-sabugal.pt

SEIA
07 dezembro a 01 janeiro 2020
Cabeça, Aldeia Natal, o Natal mais 
ecológico do país
Cabeça 
www.cabecaaldeianatal.pt

TRANCOSO
13 dezembro
Feira de Santa Lúzia
Trancoso
www.cm-trancoso.pt

08 a 30 dezembro
Magia de Natal
Trancoso
www.cm-trancoso.pt

31 dezembro
“Atreve-te” | Fim de Ano em Trancoso
Trancoso
www.cm-trancoso.pt

13 dezembro
Concerto de Natal 
Igreja Matriz de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

17 dezembro
Festa de Natal das Crianças
Multiusos de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

19 e 20 dezembro
Homenagem a Samuel Schwarz
Belmonte
www.cm-belmonte.pt

21 e 22 dezembro
É Natal!
Castelo de Belmonte
www.cm-belmonte.pt

22 a 30 dezembro
Festa das Luzes
Belmonte
www.cm-belmonte.pt

COVILHÃ
07 e 08 dezembro
Santa Bebiana
Feguesia do Paul
www.cm-covilha.pt

01 dezembro a 06 janeiro
Natal com Arte
Covilhã
www.cm-covilha.pt

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
mês de dezembro
Natal Com Vida
Figueira de Castelo Rodrigo
www.cm-fcr.pt

FUNDÃO
06 a 22 dezembro
Festival Gastronómico “Fundão aqui 
come-se bem” | Festival da Tibórnia
Restaurantes do Concelho
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

GUARDA
todo o mês
Guarda Cidade Natal
Guarda
www.mun-guarda.pt

06 dezembro a 03 janeiro 2020
20 olhares, 20 Fotografias,  
20 Concursos e 20 Prémios | Exposição  
de Antonio Tedim | Café Concerto
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

06 e 07 dezembro  | 9h às 18h
III Encontro “Fotografia Sem 
Fronteiras: Imagem e Território” |  
Café Concerto
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

08 dezembro
“Porque Neva na Serra da Estrela?” 
com Vitor Baia
Guarda
www.geoparkestrela.pt

07 dezembro a 24 de janeiro 2020 
Transversalidades – Fotografia sem 
fronteiras 2019 | Galeria de Arte
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

12 e 13 dezembro | 21h30
Aquilo Teatro apresenta “Geração Z”
Teatro Municipal Guarda | Pequeno Auditório
www.tmg.com.pt

TRANCOSO
08 a 30 de dezembro
Magia de Natal 
Trancoso

SABUGAL
06 dezembro a 12 janeiro 2020
Sabugal Presépio - O Maior Presépio 
Natural…
Sabugal

FUNDÃO
06 a 22 de dezembro
Festival Gastronómico “Fundão aqui come-
se bem” - Festival da Tibórnia
Restaurantes do concelho
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BELMONTE
01 dezembro | 8h30
VI Convívio TT
Colmeal da Torre
www.cm-belmonte.pt

02 dezembro
Santa Bebiana
Caria
www.cm-belmonte.pt
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PINHEL
15 a 17 novembro
Beira Interior Vinhos & Sabores |  
Salão de vinhos
Centro Logistico de Pinhel
www.cm-pinhel.pt

15 a 17 novembro
Raid TT | Vinhos e Sabores da Beira 
Interior
Guarda | Pinhel 
www.cm-pinhel.pt

17 novembro
Maratona BTT “Cidade Falcão”
Pinhel
www.cm-pinhel.pt

17 novembro
Mercado Agricultura Familiar
Praça Sacadura Cabral
www.cm-pinhel.pt

24 novembro
Caminhos com história 
Pinhel
www.cm-pinhel.pt

SABUGAL
01 a 03 novembro
Feira dos Santos
Alfaiates
www.cm-sabugal.pt

02 e 03 novembro
Naturcôa
Sabugal
www.naturcoa.pt

10 novembro
Dia do Concelho
Sabugal
www.cm-sabugal.pt

SEIA
16 e 17 novembro
Oficina de Fotografia
Serra da Estrela
www.geoparkestrela.pt

TRANCOSO
01 a 03 | 09 e 10 novembro
Feira da Castanha e Paladares  
de Outono  2019
Trancoso
www.cm-trancoso.pt



Com o objetivo de recuperar e divulgar os 
cogumelos silvestres, realiza-se o evento 
Míscaros - Festival do Cogumelo. Da decoração 
dos espaços ao artesanato, das ementas às 
bebidas, dos concertos ao teatro de rua, dos 
passeios micológicos pela Serra da Gardunha 
às palestras, nada é deixado ao acaso. 

To retrieve and disseminate the wild mushrooms 
is the main goal of the event Míscaros - Festival 
do Cogumelo. The streets decoration, the craft, 
the menus, the concerts and theatre plays, the 
mycological excursions in Serra da Gardunha, in 
this event, nothing is left to chance.

www.cm-fundao.pt
 MunicipiodoFundao

É no Açor, em pleno coração da Serra da 
Maúnça, que as gentes beirãs mantêm as 
antigas tradições rurais. Sob este lema decorre 
a Mostra de Artes e Sabores da Maúnça, que 
celebra principalmente a chegada da casta-
nha. Venha desvendar os segredos ancestrais 
que a aldeia do Açor esconde numa paisagem 
deslumbrante e única. 

It is in Açor, in the heart of Serra da Maúnça, 
that Beira’s people keep the old rural traditions. 
According to these traditions, the “Mostra de 
Artes e Sabores da Maúnça”, which celebrates the 
chestnut’s arrival. Come and discover the ancient 
secrets of the village that hides a stunning and 
unique landscape.

www.cm-fundao.pt
 MunicipiodoFundao

FUNDÃO
15 a 17 de novembro
Míscaros | Festival do Cogumelo
Alcaide

FUNDÃO
09 e 10 de novembro
Mostra de Artes e Sabores da Maúnça
Açor

31 outubro | 21h30
Sarah McCoy
Teatro Municipal Guarda | Pequeno Auditório
www.tmg.com.pt

31 outubro
Salão de Outono
Museu da Guarda
www.museudaguarda.pt

MANTEIGAS
12 e 13 outubro
As Montanhas num Planeta  
em Mudança | Curso
Manteigas
www.geoparkestrela.pt

20 outubro
Evento de BTT
Manteigas
www.cm-manteigas.pt

PINHEL
domingos
Aldeias em Festa
Freguesias do concelho
www.cm-pinhel.pt

20 outubro
Mercado Agricultura Familiar
Praça Sacadura Cabral
www.cm-pinhel.pt

27 outubro
Caminhos com História
Pinhel
www.cm-pinhel.pt

SABUGAL
11 a 13 outubro
ENERTECH | 4ª Feira das Tecnologias 
para a Energia
Sabugal
www.enertech.cm-sabugal.pt

20 outubro
Caminhar com Vida | Caminhada  
de Outono
Soito
www.cm-sabugal.pt

SEIA
12 a 19 outubro
CINEECO | 25º Festival Internacional 
de Cinema Ambiental da Serra  
da Estrela 
Casa Municipal da Cultura 
www.cineeco.pt

TRANCOSO
04 outubro
Visita Guiada/Encenada | Tema Padre 
Costa
Trancoso
www.cm-trancoso.pt

11 a 13 outubro
Vou-me à Feira de Trancoso
Trancoso
www.cm-trancoso.pt

20 outubro
Visita Guiada/Encenada | Tema 
Iberusa Leoa
Trancoso
www.cm-trancoso.pt

outubro october

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo vai 
levar a cabo a quarta edição do Festival das 
Sopas e das Migas. Este evento gastronómico 
onde a cozinha regional se encontra em 
destaque, reúne todos os anos centenas de 
pessoas, que aproveitam a oportunidade 
para conviverem e saborearem uma grande 
diversidade de pratos de sopas e migas. Venha 
até Figueira de Castelo Rodrigo degustar as 
nossas melhores tradições. 
The Municipality of Figueira de Castelo Rodrigo 
will carry out the fourth edition of the Sopas e 
Migas Festival. This gastronomic event where 
the local culinary is highlighted, gathers annually 
hundreds of people, who take the opportunity to 
spend good moments and taste the big diversity 
of sopas and migas dishes. Visit Figueira de 
Castelo Rodrigo and enjoy our best traditions. 

www.cm-fcr.pt

O programa desta 7.ª edição inclui workshops, 
jornadas técnicas, passeios, show cookings, 
concursos, espetáculos musi cais, entre 
outros. Uma vez mais o Município de Trancoso 
pretende com esta iniciativa preservar, valori-
zar e divulgar os produtos endógenos da 
terra. Venha conhecer e degustar alguns dos 
produtos que podem ser confecionados tendo 
como base o sabor da castanha!
The program of this 7th edition includes work-
shops, technical journeys, walks, show cooking 
activities, contests, musical shows, among 
others. Once again, the Municipality of Trancoso 
intends to preserve, enhance and disseminate 
the endogenous products of the land. Come 
and delight yourself with products made with 
chestnuts!

www.cm-trancoso.pt

Único festival de cinema em Portugal dedicado 
à temática ambiental no seu sentido mais 
abrangente, realiza-se anualmente em Seia, 
em Outubro e de forma ininterrupta desde 
1995, por iniciativa do Município de Seia.

The CineEco - Serra da Estrela International 
Environmental Film Festival is the only film festival 
in Portugal totally dedicated to environment. 
It takes place in Seia, annually in October, and 
continuously since 1995, on the initiative of 
Municipality of Seia.

www.cineeco.pt

O evento “Vou-me à feira de Trancoso” 
resulta de uma parceria entre o Município de 
Trancoso e as Aldeias Históricas de Portugal, 
no âmbito do programa “12 em Rede - Aldeias 
em Festa”. Trancoso recria a centenária Feira 
de São Bartolomeu (1273), através de um 
programa que inclui visitas teatralizadas, 
cenários noturnos, gastronomia, animação de 
rua e muita festa!

The event “Vou-me à Feira de Trancoso” is 
the result of a partnership between Trancoso 
Municipality and the “Aldeias Históricas de 
Portugal” association, through the program 
“12 em Rede - Aldeias em Festa”. Trancoso 
recreates the centenary “São Bartolomeu” fair 
(1273), including theatrical visits, night scenarios, 
gastronomy, street entertainment and lot of fun. 

www.cm-trancoso.pt

Aliando os produtos endógenos da época à 
criatividade e às novas técnicas culinárias, 
desafiam-se os restaurantes do concelho 
do Fundão a criar ementas onde ressaltam 
ingredientes inspirados na época outonal 
como a castanha, a abóbora, o mel, a noz, 
o milho, o marmelo, os cogumelos, o vinho 
novo/jeropiga, entre outros.
Venha desvendar sabores únicos!
Combining our season’s endogenous products 
to the criativity and the new cooking techniques, 
we challenge our county’s restaurants to create 
menus where the main ingredients are from the 
fall season, like chestnuts, pumpkin, honey, nuts, 
corn, quinces, mushrooms, this season’s wine, 
jeropiga and other products.
Come and discover unique flavours!

www.cm-fundao.pt
 MunicipiodoFundao

Pelo quinto ano consecutivo, a autarquia 
local leva uma vez mais a cabo um evento 
gastronómico de qualidade, que pretende 
divulgar e promover, este prato típico do 
Concelho. O Borrego da Marofa é uma iguaria 
da gastronomia regional, sendo neste evento 
apresentado em diversas confeções, que 
irão certamente fazer as delícias de todos os 
presentes. 

For the fifth consecutive year, the city council 
prepares another gastronomic event of quality 
which intends to promote this traditional 
dish. The lamb is a true delicacy of the local 
gastronomy, being presented during the event 
in multiple ways, which you will certainly enjoy. 

www.cm-fcr.pt

BELMONTE
05 outubro
I Perícia de Belmonte | Inserida no 
Campeonato Nacional de Peícias
Belmonte
www.cm-belmonte.pt

COVILHÃ
06 outubro
Pastores | História e Tradição  
de um Povo
Freguesia Cortes do Meio
www.cm-covilha.pt

20 outubro
Dia da Cidade
Covilhã
www.cm-covilha.pt

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
mês de outubro
4º Festival das Sopas e Migas
Figueira de Castelo Rodrigo
www.cm-fcr.pt

FUNDÃO
18 outubro a 10 novembro  
(fins-de-semana)
Festival Gastronómico “Fundão aqui 
come-se bem” | Sabores de Outono
Restaurantes do Concelho
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

todo o mês
“Programas Turísticos | Circuitos  
de Tuk Tuk  
Arte Urbana Tour | Cidade do Fundão
Fundão Histórico | Cidade do Fundão
Miradouros Tour | Serra da Gardunha
Tour Gastronómico | Cidades do Fundão
(marcação prévia | T 275 779 040 | 
fundao@fundaoturismo.pt)
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

26 outubro
Mercado Eco do Fundão
último sábado de cada mês
Rua da Cale | Fundão
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

26 outubro
Mercado de trocas e usados
(último sábado de cada mês)
Praça Velha | Fundão
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

GUARDA
03 outubro | 22h
Zakouska (França) | Café Concerto 
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

12 outubro | 21h30
Vão | Erva Daninha Rede 5 Sentidos
Teatro Municipal Guarda | Pequeno Auditório
www.tmg.com.pt

18 e 19 outubro | 22h
Festival internacional One Man Band | 
Café Concerto
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

23 outubro a 23 novembro
Exposição Serralves “Mesa dos 
Sonhos – Duas Coleções de Arte 
Contemporânea” | Galeria de Arte
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

24 outubro | 21h03
Cárcere | Vinicius Piedade
Teatro Municipal Guarda | Pequeno Auditório
www.tmg.com.pt

SEIA
12 a 19 de outubro
CINEECO - 25º Festival Internacional de 
Cinema Ambiental da Serra da Estrela
Casa Municipal da Cultura | Seia

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Outubro
4ª Festival das Sopas e Migas
Figueira de Castelo Rodrigo

TRANCOSO
11 a 13 de outubro
Vou-me à Feira de Trancoso
Trancoso

FUNDÃO
18 outubro a 10 novembro (fins-de-
semana) Festival Gastronómico “Fundão 
aqui come-se bem” | Sabores de Outono
Restaurantes do concelho

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Novembro
6ª Festival do Borrego da Marofa
Figueira de Castelo Rodrigol

TRANCOSO
01 a 03 | 9 e 10 de novembro
Feira da Castanha e Paladares de Outono
Trancoso

novembro november
BELMONTE
17 novembro
Despedida de Solteiro de S. Martinho
Salão da Junta de Freguesia de Caria
www.cm-belmonte.pt

CELORICO DA BEIRA
mês de novembro
I Fórum de Comunicação do Geopark 
Estrela
Celorico da Beira
www.geoparkestrela.pt

COVILHÃ
mês de novembro
Feira da Castanha
Ferro
www.cm-covilha.pt

mês de novembro
XisFungos
Sobral de São Miguel
www.cm-covilha.pt

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
todo o mês
6ª Festival do Borrego da Marofa
Figueira de Castelo Rodrigo
www.cm-fcr.pt

FORNOS DE ALGODRES
mês de novembro
I Fórum Turismo Sustentável  
no Geopark Estrela
Fornos de Algodres
www.geoparkestrela.pt

FUNDÃO
01 a 03 de novembro
Magusto Fatela
Fatela
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

até 10 novembro (aos fins-de-semana)
Festival Gastronómico “Fundão aqui 
come-se bem” | Sabores de Outono
Restaurantes do Concelho
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

09 e 10 de novembro
Mostra de Artes e Sabores da Maunça
Açor
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

15 a 17 de novembro
Míscaros | Festival do Cogumelo
Alcaide
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

30 novembro
Mercado Eco do Fundão
último sábado de cada mês
Rua da Cale 
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

30 novembro
Mercado de trocas e usados
último sábado de cada mês
Praça Velha
www.cm-fundao.pt |  MunicipiodoFundao

GOUVEIA
01 a 03 novembro
Festa da Castanha 
Folgosinho
www.cm-gouveia.pt

10 novembro
XX Festival das Sopas da Serra da Estrela 
S. Paio
www.cm-gouveia.pt

GUARDA
02 novembro | 21h30
La Nave de Teseo Dança, Flamenco, 
música, multimédia
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

09 novembro | 21h30
Artistas Unidos | “Vidas Íntimas”  
Jorge Silva Melo
Teatro Municipal Guarda | Grande Auditório
www.tmg.com.pt

13 novembro | 22h
Trevor Gordon Hall | Café Concerto
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

23 novembro | 16h
Famílias ao Teatro | “Luzes da Cidade” 
Chaplin música ao vivo | Café Concerto 
Teatro Municipal Guarda
www.tmg.com.pt

09 a 19 novembro
Festa da Castanha e da Jeropiga | 
Festivais de Cultura Popular da Guarda 
Famalicão da Serra
www.tmg.com.pt

24 novembro
Invernal de BTT
Guarda
www.mun-guarda.pt

27 novembro | 21h30
Dia da Cidade | The Gift
Teatro Municipal Guarda | Grande Auditório
www.tmg.com.pt

29, 31 novembro e 01 dezembro
Congresso/Encontro Plataforma 
Transfronteiriça de Museus | Mouseion
Museu da Guarda
www.museudaguarda.pt

MANTEIGAS
08 a 10 novembro
Festival de Outono | Manteigas 2019
Manteigas
www.cm-manteigas.pt

09 novembro
Trilhos do Burel | Trail Running
Manteigas

 Trilhos-do-Burel

22 a 24 novembro
IMAGINATURE 2019 | VI Festival  
de Fotografia de Paisagem
Manteigas
www.imaginature.cm-manteigas.pt

22 a 24 novembro
XXXIII Concurso Fotográfico  
de Manteigas Exposição e Prémios
Manteigas
www.cm-manteigas.pt

30 novembro
Venha ao Teatro todo o ano
Manteigas
www.cm-manteigas.pt

PINHEL
domingos
Aldeias em Festa
Freguesias do concelho
www.cm-pinhel.pt


