Salon des Seniors
Com o objectivo em mente da
internacionalização da Ametic - Santa
Bárbara no dominio do Turismo de Saúde,
Turismo Inclusivo e Acessivel, estivemos
presentes no Salão dos Seniores em Paris
nos dias 18, 19, 20 e 21 de Maio.
O nosso foco foi promoção de Portugal e de
Santa Barbara, como o local ideal para o
envelhecimento activo.
A nossa participação foi um verdadeiro
exito.
Agradeçemos a visita de todos aqueles que
visitaram o nosso stand.

Festival da Água
Estivemos presentes mais uma vez, na 4ª edição do
evento turístico-cultural no Parque da Fonte Lima,

um espaço verde conhecido pela sua nascente de
água mineral, na Freguesia de Santa Bárbara.
Atividades para toda a familia, Tasquinhas,
Artesanato, Animação Musical e muito mais com
entrada livre.
Este evento, contribui para o desenvolvimento e
diferenciação da oferta de animação turística.
Promover a participação e o envolvimento da
comunidade local é também um dos principais
objetivos. Ao incentivar a participação de diversas
entidades, empresas e associações do concelho,
este evento visa também contribuir para o
desenvolvimento da economia local, promovendo os
seus produtos e serviços.

Feira da Lourinhâ
A Expo Lourinhã é uma mostra de atividades
económicas, dos sectores com
representatividade no nosso concelho.
Este evento foi mais uma vez dedicado às
empresas / instituições do concelho, mas aberto
também à participação de empresas de outros
concelhos. Este ano a Expo Lourinhã ocupou uma
área total de 16 000 m². O programa do evento
deste ano consistia de animação diversificada, o
qual privilegiou a divulgação das formações e artistas locais, distribuído por dois palcos. No
palco do anfiteatro destacaram-se as atuações de bandas filarmónicas, ranchos e grupos
musicais tradicionais. Já no palco móvel, as atuações de bandas e jovens talentos
Lourinhanenses, bem como a animação com DJ. O programa de animação comtemplou
também a realização de diversos workshops, demonstrações desportivas e degustação de
produtos regionais.

Festa des Sardines
Renda-se nos dias 8 e 9 de Julho à Festa da
Sardinha em Deuil la Barre.
Organizada pela associação Cordas e Tradição.
Esta é uma festa campreste que promove vários
espectaculos, o folklore português e grelhados.
É também um lugar de exposições e por esse facto,
iremos estar presente para promover a Santa
Barbara e os nossos serviços.
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