Andere
Alentejo
Mértola
Islamitisch Festival
Begindatum 2017-05-18 Einddatum 2017-05-21
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
In de oneven jaren herdenkt Mértola het Arabische verleden van
de stad als tijdens het Islamitische Festival in mei de straten zich
vullen met kleurrijke taferelen.
Gedurende het festival gaat Mértola terug naar de tijd tussen de
achtste en de dertiende eeuw toen het de hoofdstad was van
een Taifa-koninkrijk en een belangrijk handelscentrum op de
route van het Iberische Schiereiland en Noord-Afrika.
Arabische muzikanten en dansers laten hun kunsten zien,
handwerklieden verkopen hun waar op de drukbezochte markt
en allerlei heerlijkheden uit de Islamitische keuken zoals
couscous met muntthee worden voor u klaargemaakt. Als u meer
te weten wilt komen over de Arabische cultuur kunt u deelnemen
aan een workshop kalligrafie of exposities en lezingen bezoeken
rond dit thema.

Algarve
Castro Marim
Middeleeuwse Dagen in Castro Marim
Datum nog bekend te maken.
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
In Augustus keert Castro Marim terug naar de Middeleeuwen in
een goed georganiseerd herbeleving van de geschiedenis.
Vier dagen en nachten lang verblijven er weer koningen en
koninginnen op het kasteel van Castro Marim en wordt de stad
bezocht door ridders in schitterende harnassen, narren,
minstrelen, edelen en jonkvrouwen. Onder bewonderende
blikken van de toeschouwers trekt het hele hof voorbij en veel
bezoekers keren jaarlijks terug om dit spektakel mee te maken.
Toernooien te voet en te paard, optredens en straattheater,
maaltijden opgeluisterd door Middeleeuwse muziek en een markt
met waren en handwerk zorgen ervoor dat tijdens de
Middeleeuwse Dagen de betovering en de geheimen van
vroegere tijden nog steeds gevoeld kunnen worden.

Quarteira
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Algarve Nature Week
Begindatum 2017-05-05 Einddatum 2017-05-14
Website: http://www.algarvenatureweek.pt
Mis in mei de Algarve Nature Week niet, een volledig aan
natuurtoerisme gewijd evenement dat de aandacht
vestigt op de schoonheid van de Algarve.
Het evenement is ideaal voor wie van een actieve vakantie in
een wilde omgeving houdt. Gedurende negen dagen worden er
diverse activiteiten georganiseerd, zoals wandeltochten,
vogel- en walvisspotten, boot- en fietstochten, paard- en
ezelrijden, tochtjes door de lucht of zelfs onder water. Het zijn
meer dan negentig openluchtactiviteiten in acht
accommodatiegelegenheden, waarvan enkele op het platteland.
Dit alles voor een vriendenprijs waardoor u aan (bijna) alle
activiteiten kan meedoen.
Het evenement biedt verder nog een gratis toegankelijke
beurs in Quatro Águas, Tavira met enkele bedrijven, tijdens
de eerste drie dagen van het evenement, die in de Algarve actief
zijn op het gebied van de natuur. Het is een uitstekende
gelegenheid om deze bedrijven te leren kennen en het
ervaringsprogramma te ontdekken, dat zij voor u hebben
uitgedacht.
Algarve Nature Week. Van de Algarve houden was nog
nooit zo natuurlijk!

Sagres
Vogelobservatiefestival van Sagres
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Schrijf je bezoek aan Sagres nu al in je agenda, zodat je
het Vogelobservatiefestival zeker niet mist!
In oktober ontvangt Sagres het Vogelobservatiefestival, het
grootste birdwatching-evenement van Portugal. Sagres, een
plaats met een enorme landschappelijke rijkdom en diversiteit, is
op dat moment van het jaar het belangrijkste passagepunt in
Portugal voor trekvogels die warme Afrikaanse oorden opzoeken.
Het festivalprogramma is erg divers en omvat activiteiten
waaraan je in je eentje, met vrienden of met het gezin kan
deelnemen. Je hebt de keuze tussen veldexcursies, boottochten,
thematische minicursussen, lezingen, ateliers in verband met
milieu-educatie, ring- en observatiesessies, paarden- en
ezeltochten, historische geleide bezoeken en dolfijnobservaties.
Sommige van deze activiteiten zijn gratis. Bij andere is er een
korting voorzien voor de deelnemers van het festival, die ook
van speciale prijzen kunnen genieten in de
overnachtingsmogelijkheden, restaurants en winkels die met het
evenement samenwerken.

Silves
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Middeleeuwse markt van Silves
Datum nog bekend te maken.
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Breng in augustus een bezoek aan Silves en bekijk hoe de Moren
en de Christenen hier in de middeleeuwen leefden.
Gedurende negen dagen is Silves, de vroegere hoofdstad van de
Algarve tijdens de Arabische bezetting, weer even terug naar
haar oude glorietijd. Tijdens een historische nabootsing van de
christelijke reconquista, wordt de stad "overvallen" door figuren
uit andere tijden, zoals "saltimbancos" (kunstenmakers),
jongleurs en slangenbezweerders, die hun kunsten aan het
publiek tonen.
Mis deze leuke gelegenheid niet om een levende geschiedenisles
mee te maken waarbij adellijke optochten, riddergevechten,
boogschieten en middeleeuwse marktkooplieden niet zullen
ontbreken.

Azoren
Horta
Week van de Zee
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Gedurende een hele week in augustus vormt de zee het
uitgangspunt voor het grootste evenement op het eiland Ilha do
Faial.
Het watersportfestival is het belangrijkste onderdeel van de
Week van de Zee en omvat wedstrijden in de meest
uiteenlopende watersporten, zoals zwemmen, duiken, waterpolo,
regatta’s van zeilboten en van walvisvaarders, roeien, kanoën,
jetskiën en sportvissen.
Aan land is het spektakel compleet met muziekvoorstellingen en
folklore, exposities, handwerkmarkten en gastronomie. Een
enorm vuurwerk boven de Baía da Horta sluit de feestweek op
spetterende wijze af.

Centro de Portugal
Águeda
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AgitÁgueda
Begindatum 2017-07-01 Einddatum 2017-07-23
Ieder jaar brengt het Agitágueda Festival veel kleur en
vertier naar deze stad in Midden-Portugal.
Deze happening vindt plaats in het centrum van Águeda, een
stad aan de rivier. Het festival raakte wereldberoemd door het
originele Umbrella Sky Project waarbij meer dan 3000 kleurige
paraplu’s vier hoofdstraten bedekten en zo een grote visuele
impact creëerden. Naast dit en andere projecten die ervoor
zorgen dat de stadskunst het merkteken van het festival is,
bestaat het programma van AgitÁgueda o.a. uit shows,
concerten en talrijke verrassende initiatieven waardoor het een
uniek evenement is.

Coimbra
Kunstfestival

Queima das Fitas

Datum nog bekend te maken.

Begindatum 2017-05-08 Einddatum 2017-05-13

Website: http://www.festivaldasartes.com

Website: http://www.turismo-centro.pt

In juli is Coimbra toneel van het Kunstfestival,
georganiseerd door de Stichting Inês de Castro.

Coimbra viert mee met “haar masters” tijdens de "Queima das
Fitas". Zij kleden zich in de kleuren van hun faculteit en vieren
feest!

Het is een gevarieerd festival met talloze kunstuitingen: muziek,
schilderkunst, theater, literatuur, film, fotografie en nog veel
meer! Het festival zal voornamelijk plaats hebben in het
adembenemende openlucht amfitheater van de Quinta das
Lágrimas.

Het feest van de studenten dat jaarlijks in mei gevierd wordt, is
inmiddels een toeristische attractie van Coimbra. Duizenden
toeschouwers komen elk jaar hier om de optochten, dansfeesten
en serenades bij te wonen. Met dit feest viert men het einde van
het collegejaar en het begin van de studiemaand die voorafgaat
aan de eindexamens.
Een golf van vreugde en enthousiasme maakt zich meester van
Coimbra wanneer grote groepen studenten bij de oude
kathedraal (Sé Velha) samenkomen om de traditionele serenade
te beluisteren. Het is dit lied, het “Canção de Coimbra” dat het
startsein geeft voor het beroemde academische feest "Queima
das Fitas". Gedurende één week is de stad het podium voor
talrijke culturele evenementen. Bijzonder zijn o.a.: Sarau
Académico (academische soiree), Baile de Gala (galabal),
Garraiada in Figueira da Foz, Chá Dançante (thé dansant). Maar
de belangrijkste en meest levendige dag wordt op het plein
Largo da Feira gevierd. Men verbrandt hier zijn "grelo" (het
embleem van de faculteit) in een grote po (penico da Praxe) en
daarbij worden brede linten in de kleuren van de faculteiten
losgelaten als symbool dat de studenten in het laatste jaar van
hun studie zijn aangekomen.
Dit feest eindigt altijd in een uitbundig spektakel van vreugde en
kleur. Vanuit praalwagens, die naar de benedenstad rijden,
groeten studenten de menigte en omarmen de stad met al haar
euforie en tijdelijke brutaliteit.

Estarreja
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ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair
Begindatum 2017-04-06 Einddatum 2017-04-09
Website: http://www.bioria.com/
De 3e ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair loopt van
6 tot 9 april 2017, in Estarreja.
Ten overstaan van het unieke landschap van de Baixo Vouga
Lagunar, zullen Portugese en internationale deskundigen
onderwerpen bespreken gerelateerd aan natuurtoerisme,
biodiversiteit en het behoud van vogels. ObservaRia is een
internationale beurs gewijd aan natuurtoerisme en rekent op een
aantrekkelijk programma voor professionals en de bevolking in
het algemeen.
Bestemming bij uitstek voor het observeren van vogels, is
Estarreja een favoriete bestemming door de kwaliteit van de
habitatten die authentieke broedbanken zijn voor beschermde
soorten. Begeef u op het avontuurlijke pad om al deze
natuurmysteries te ontdekken!

Fátima
Honderdjarig bestaan van de Verschijningen van
Fátima
Begindatum 2016-10-13 Einddatum 2017-10-13
Website: www.fatima.pt
In 2017 wordt het honderdjarige bestaan van de Verschijningen
van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima met een uitgebreid
programma gevierd. Het hoogtepunt is op 13 mei met de
aanwezigheid van Uwe Heiligheid paus Franciscus.
De eerste verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw aan de
herderskinderen vonden op 13 mei 1917 plaats en herhaalden
zich in de daaropvolgende maanden. De laatste vond plaats op
13 oktober in datzelfde jaar, toen een grote mensenmenigte het
“Zonnewonder” bijwoonde. Deze twee data trekken ieder jaar de
meeste gelovigen naar het bedevaartsoord om deel te nemen
aan de Kaarsenprocessie op de avond van de 12e en aan
de Afscheidsprocessie op de ochtend van de 13e. Toch
gaan er iedere dag, vooral op de 13e van de maand, veel
pelgrims naar Fátima om op deze gewijde plek hun geloof te
betuigen. Veel mensen maken deze reis te voet, vanuit
verschillende delen van het land, over paden en lanen door het
landschap. Om deze trek te faciliteren, zijn de vier Routes naar
Fátima bewegwijzerd en zijn ze daarom gemakkelijk te volgen
via wegmarkeringen, zelfs voor mensen met weinig kennis van
de regio.
Naast de regelmatige bedevaartstochten en religieuze vieringen
wordt dit honderdjarige feest tot 13 oktober 2017 met een
uitgebreid cultureel programma gevierd. Dit bestaat o.a. uit
diverse tentoonstellingen, religieuze muziekconcerten, optredens
over de verschijningen, conferenties, zomercursussen en het
internationale congres “Fátima Denken”, dat in juni plaats zal
vinden.
Raadpleeg voor nadere informatie over de viering van het
honderdjarige bestaan www.fatima.pt

Óbidos
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Middeleeuwse Markt
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
Kom in augustus naar Óbidos voor de Middeleeuwse Markt en
maak een reis door de tijd.
Het stadje Óbidos, geheel omringd door stadsmuren, vormt de
ideale achtergrond voor honderden figuranten en acteurs die in
Middeleeuwse kledij de straten opluisteren door zich voor te
doen als edelen, bedelaars, muildierdrijvers, jongleurs,
muzikanten, minstrelen en dansers.
De belangrijkste gebeurtenissen vinden plaats bij het kasteel,
waar onder meer toernooien te paard en te voet worden
gehouden. Daar kunt u ook een Middeleeuwse maaltijden
nuttigen en over de markt lopen waar van alles wordt verkocht,
van passende kledij tot traditionele middeltjes en drankjes.

Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Begindatum 2017-06-03 Einddatum 2017-06-24
Website: http://www.madeiraislands.travel
In juni gaan amusement en cultuur hand in hand en
veranderen de hoofdstad van Madeira in een toneel vol
attracties en entertainment met onvergetelijke shows.
Het Festival do Atlântico, dat de hele maand juni duurt, is een
evenement vol amusement en cultuur waarbij drie verschillende
componenten één groot spektakel vormen: het muziekfestival
van Madeira, het Internationaal Pyrotechniek
Kampioenschap en diverse straatshows.
Elke zaterdagavond zijn er concerten waarbij de combinatie
met het vuurwerk uniek is, waarbij het vuurwerk harmonieus
verbonden wordt met de muziekklanken... het is een belevenis,
die zijn weerga niet kent, vol vreugde en kleur.
Juni verandert de hoofdstad van Madeira in een toneel vol
attracties en entertainment en biedt de aanwezigen
onvergetelijke shows, niet alleen vanwege de artistieke en
muzikale kwaliteiten ervan maar ook om de magische
entourage.

Ilha de Porto Santo
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Columbus Festival
Begindatum 2017-09-14 Einddatum 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
In september, tijdens de feestelijkheden gewijd aan de
Portugese ontdekkingsreizen, biedt het eiland Porto
Santo veel muziek en theater.
Vila Baleira wijdt een week aan de zeevaarder Christopher
Columbus, die op dit eiland kwam en hier enkele jaren woonde.
Het eerste contact van Columbus met Madeira was in 1478, toen
Funchal zich wijdde aan de suikerhandel. Columbus leefde op
deze archipel en trouwde met de dochter van de kapitein van
Porto Santo. Hier werd zijn zoon Diogo ook geboren.
Het festival beoogt de herinnering aan de bezoeken en het
leven van deze zeevaarder op de archipel van Madeira
tijdens zijn reizen richting Amerika te bewaren. Maar ook aan de
epos van de Portugese ontdekkingsreizen.
Muziek, exposities, straatvermaak en in scène gezette
middeleeuwse sferen, die de aankomst van Columbus en zijn
bemanning uitbeelden. Een historische optocht is ook
onderdeel van deze week vol festiviteiten.

Porto en het Noorden
Porto
Serralves viert feest
Begindatum 2017-06-03 Einddatum 2017-06-04
Website: http://www.serralves.pt
Bezoek Porto en woon één van de grootste festivals bij op het
gebied van hedendaagse kunst. Er zijn activiteiten voor jong en
oud!
In juni zal 40 uur lang het festival “Serralves em Festa” worden
gehouden, waarbij honderden artiesten uit verschillende
kunstgenres worden samengebracht. Er is muziek, opera, dans,
performance, theater, nieuwe circusvormen, literatuur, film,
video, fotografie, ateliers, begeleide bezoeken en exposities.
Maar het feest beperkt zich niet alleen tot Serralves... het gaat
voorbij de museummuren en verspreidt zich over de
benedenstad van Porto. Daar wordt de bezoeker verrast met
theater, muziek en animatie op straat. Mis het niet!

Santa Maria da Feira
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Reis door de Middeleeuwen naar Santa Maria da
Feira
Begindatum 2017-08-02 Einddatum 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Ieder jaar in augustus waan je je in Santa Maria da Feira
in een Middeleeuwse burcht waar ridders met zware
harnassen grote zwaarden meetorsen en elkaar in
toernooien bevechten.
Gedurende twaalf dagen is het historische centrum omgetoverd
in een grote Middeleeuwse markt waar u kooplui,
handwerklieden, smeden, bakkers, muilezeldrijvers en
likeurverkopers zult vinden.
In het kasteel worden scenes vertoond uit het alledaagse leven
van die tijd en buiten kunt u deelnemen aan de befaamde
feestmalen en lekkernijen uit andere tijden proeven. Op straat
treft u acrobaten, musici, jongleurs en vuurspuwers die u van
hun kunsten laten genieten en u het gevoel geven ver terug te
zijn gereisd in de tijd.

Regio Lisboa
Lisboa
Disney On Ice – Frozen
Begindatum 2017-03-16 Einddatum 2017-03-18
Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/
Disney on Ice bekoort wederom met de fantastische ijswereld
van Frozen in de MEO Arena te Lissabon. Het spektakel vindt
plaats van 16 tot 18 maart. Ga mee met Anna en Elsa, Olaf,
Kristoff en Sven op een reis om de liefde en vriendschap te
vieren. De voorstelling wordt gekenmerkt door speciale effecten,
schaatsers en de optredens van personages en prinsessen uit
het Disney universum.

Beurzen
Alentejo
Golegã
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Feira Nacional do Cavalo (Nationale Paardenbeurs)
Datum nog bekend te maken.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Ga naar de nationale paardenbeurs (Feira Nacional do Cavalo), in
november in Golegã, een regio waar het paard deel uitmaakt van
de tradities.
Deze markt is één van de meest karakteristieke van het land en
er komen duizenden mensen op af. Hier worden onder andere
demonstraties gegeven met het volbloed Lusitano-paard.

Centro de Portugal
Viseu
São Mateus-markt
Begindatum 2017-08-05 Einddatum 2017-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
De “Feira Franca” (vrijmarkt) van het middeleeuwse Viseu, is
door de jaren heen steeds groter geworden en is tegenwoordig
een aangename mengeling van muziek, folklore, kunstnijverheid,
gastronomie en veel vermaak.
Wat u niet mag missen, zijn de kleurige en muzikale optredens
op het marktpodium (Palco da Feira), het springconcours in het
Hippisch Centrum, de fietstochten, de viswedstrijden, de
parachute- en vliegshows op het Aërodroom Gonçalves Lobato,
de atletiekwedstrijden en nog veel meer vermaak!
Dit alles in Augustus/September op het terrein Campo da Feira
de São Mateus, in hartje Viseu.

Porto en het Noorden
Ponte de Lima
Feira do Cavalo de Ponte de Lima
Begindatum 2017-06-29 Einddatum 2017-07-02
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Met op de achtergrond de rivier Rio Lima, wordt in juni één van
de grootste paardenbeurzen van Noord-Portugal georganiseerd.
De lange traditie van paardrijden in Ponte de Lima is de
aanleiding voor de totstandkoming van deze paardenbeurs, die
jaarlijks een groot aantal bezoekers en standhouders trekt.
Deelnemers zijn onder andere fokkers van raspaarden, zowel van
Portugese als van buitenlandse rassen. Tegelijkertijd met het
festival worden door gerenommeerde ruiters ook nationale
kampioenschappen mennen, horseball en springen verreden.
Naast de paardensportactiviteiten wordt er tijdens deze beurs
ook aandacht besteed aan gastronomie, kunstnijverheid en
animatiekunsten.
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Regio Lisboa
Estoril
FIARTIL – Internationale Handwerkbeurs van Estoril
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.visitcascais.com
Profiteer van de zwoele zomernachten en bezoek de
Internationale Handwerkbeurs van Estoril.
De beurs wordt al meer dan veertig jaar gehouden op een plein
in de open lucht vlakbij het Casino van Estoril. Dit is dé
gelegenheid om handgemaakte stukken te kopen van
handwerklieden uit binnen- en buitenland, waarvan velen hun
ambacht graag ter plekke aan u vertonen.
In verschillende restaurants kunt u het beste van de Portugese
keuken proeven, onderwijl genietend van voorstellingen van
volksmuziek, Fado en folklore.

Bioscoop
Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Begindatum 2017-04-17 Einddatum 2017-04-23
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Kom naar het Madeira Film Festival, met speciale
aandacht voor de ecologische bescherming van de
natuurlijke bronnen.
Op dit festival worden onafhankelijke speelfilms, korte films
en documentaires vertoond met de natuur als onderwerp. Op
Madeira is het grootste reservaat laurierbossen van onze planeet
te vinden, als een echt “levend relikwie”, dat door de UNESCO is
ingeschreven op de lijst van het werelderfgoed.
Het filmfestival heeft een exclusief karakter en is vernieuwend
en internationaal, hetgeen te maken heeft met de sterke binding
tussen het eiland en Engeland en met de Amerikaanse markt.
Dat laatste komt vooral door de overeenkomsten die zijn
gesloten met een aantal gerenommeerde Amerikaanse
filmfestivals. Het Madeira Film Festival wordt gehouden op een
zeer prestigieuze plaats – het Hotel Reid’s Palace - geassocieerd
aan het merk “Orient-Express”. Een internationaal erkende jury
zal de beste films van het festival belonen met
een “Laurissilva”.

Porto en het Noorden

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

10/35

Espinho
Cinanima - Internationaal Festival van
Animatiefilms
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.cinanima.pt
Houdt u van animatiefilms? Dan mag u het Cinanima Internationaal Festival van Animatiefilms in Espinho, ten zuiden
van Porto, niet missen!
Het is één van de meest bekende en gerenommeerde
internationale festivals en er worden nieuwe animatiefilms
getoond die over de hele wereld worden gemaakt.

Porto
Fantasporto - Internationaal Filmfestival van Porto
Begindatum 2017-02-22 Einddatum 2017-03-06
Website: http://www.fantasporto.com
Bereid u voor op fantasie met Fantasporto, het Internationaal
Filmfestival van Porto, in de maanden februari in maart.
De verbeelding, de fantasie en science fiction overspoelen de
stad tijdens Fantasporto, dat beschouwd wordt als één van de
beste festivals op het gebied van fantasiefilms.

Regio Lisboa
DocLisboa'16

Lisbon & Estoril Filmfestival

Datum nog bekend te maken.

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

In oktober past de hele wereld in Lissabon.

Het Lisbon & Estoril Filmfestival viert de cinema als
artistieke creatie en legt de aandacht vooral op de
transversaliteit daarvan en de fascinering die het op
andere kunstvormen uitoefent.

Dat is het thema van DocLisboa, een festival dat de
Documentaire laat zien in al haar implicaties en mogelijkheden.
De cinema toont zich hier als een manier om nieuwe denk- en
handelwijzen in de wereld te vinden en neemt zo een vorm van
vrijheid aan die een intieme implicatie tussen het artistieke en
het politieke veronderstelt.
DocLisboa probeert films te laten zien, die ons eventueel de
wereld waarin we leven, helpen te begrijpen en daarin mogelijke
kracht tot verandering te vinden.

Eenmaal het motto gelanceerd, zet het festival in op de
verkenning van de zevende kunst met aandacht voor de drie
specifieke kanten van de cinema - kunst, entertainment en
industrie - via het werk van de meest onmiskenbare
hedendaagse regisseurs.
Maar het Lisbon & Estoril Filmfestival is ook de uitdaging om
Lissabon en Estoril in een jaarlijks ontmoetingspunt te
veranderen, dat onmisbaar is voor wie Cinema niet alleen
entertainment, fascinatie, dromen en glamour inhoudt, maar ook
een reden is voor overpeinzing, creatie, delen en vooral plezier.

Lisboa
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Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Begindatum 2017-05-03 Einddatum 2017-05-14
Website: http://www.indielisboa.com
In Mei, ontdek nieuwe makers en stromingen van de
wereldfilm tijdens de Indie Lisboa - Internationale
Festival voor Onafhankelijke Films.

Exposities
Porto en het Noorden
Braga
BeeldOntmoetingen
Begindatum 2017-09-21 Einddatum 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Al sinds twintig jaar vinden elk jaar in Braga de
BeeldOntmoetingen plaats, een spraakmakend evenement van
visuele kunst dat nationale en internationale faam geniet.
Het grote aantal deelnemende kunstenaars komt uit binnen- en
buitenland en tijdens de "Encontros da Imagem"
(BeeldOntmoetingen) tonen zij werk van zowel historische,
documentaire als conceptuele fotografie.
De tentoonstellingen worden gecoördineerd door het Museu da
Imagem en zijn op diverse plekken in de stad te zien, zoals in het
Casa dos Crivos, de Torre de Menagem, het Museu dos
Biscainhos en het Mosteiro de Tibães.

Ponte de Lima
Internationaal Tuinfestival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Bezoek het Internationaal Tuinfestival en laat u tijdens deze
originele manifestatie verrassen door prachtig gecreëerde
tuinen.
Het festival vindt plaats van mei tot en met oktober en draait om
de toewijding en passie voor de tuin en het tuinieren, in relatie
met het behoud van het erfgoed en het milieu.
Elk jaar wordt een nieuw thema aangeboord en er worden
verschillende nationale en internationale projecten ingediend,
die mee kunnen dingen naar een plaats op het festival. Er
worden twaalf projecten uitgekozen die vervolgens in Ponte de
Lima worden gebouwd. Het publiek kan gedurende vijf maanden
deze tijdelijke tuinen bezoeken en kennis maken met de nieuwe
groenconcepten en creatieve tendensen op tuingebied.
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Porto
Joan Miró, Materialiteit en Metamorfose
Begindatum 2016-10-01 Einddatum 2017-06-04
Website: http://www.serralves.pt/en/activities/joan-miromateriality-and-metamorphosis/
De expositie “Joan Miró, Materialiteit en Metamorfose” in het
Casa de Serralves (Porto) mag u niet missen. De door de
Portugese staat gekochte werken van deze Catalaanse schilder
worden nu voor het eerst aan het publiek getoond.
De tentoonstelling beslaat een zestigjarige periode uit de
carrière van Joan Miró, van 1924 t/m 1981. Het gaat in het
bijzonder over de transformatie van het pictorische taalgebruik
dat de Catalaanse artiest vanaf halverwege de jaren twintig
begon te ontwikkelen en toont de artistieke metamorfoses op
het vlak van tekenen, schilderen, collages en tapijtwerk. Het
visuele gedachtenwerk van Miró, de manier waarop hij werkt met
sensaties die tussen het voelbare en het optische variëren, en
het totstandkomingsproces van zijn werk worden tot in de
puntjes bekeken.
De expositie staat onder toezicht van Robert Lubar Messeri, een
wereldwijd bekende Miró-expert. Het tentoonstellingsproject is
van de hand van Álvaro Siza Vieira. De expositie bestaat uit ruim
80 werken van Joan Miró (van een collectie van in totaal 85
werken), waarvan het merendeel niet bij het publiek bekend is.
Hieronder bevinden zich zes schilderijen op Masonite hardboard
uit 1936 en zes schilderijen op rasters uit 1973.

Vila Nova de Cerveira
Cerveira Internationale Kunstbiënnale
Begindatum 2017-07-15 Einddatum 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Tijdens de Internationale Kunstbiënnale – gehouden in oneven
jaren - wordt het rustige stadje Cerveira in de Minho omgevormd
tot een belangrijk middelpunt van hedendaagse kunst.
Gedurende bijna een maand, van augustus tot september, vormt
Vila Nova de Cerveira het podium voor ontmoetingen en
uitwisseling van ervaringen tussen kunstenaars die zeer
uiteenlopende workshops houden, van digitale kunst tot etsen,
keramiek, schilderkunst en beeldhouwkunst.
Op het programma van de Biënnale staan verder thematisch
exposities op het gebied van design van kunstenaars die reeds
een representatieve carrière hebben opgebouwd in de
geschiedenis van de hedendaagse kunst.

Regio Lisboa
Amadora

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

13/35

AMADORA BD – Internationaal Stripfestival in
Amadora
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
In oktober/november is Amadora wederom het internationale
ontmoetingspunt van liefhebbers van stripverhalen.
Op diverse plekken in de gemeente Amadora (vlakbij Lissabon)
worden exposities gehouden met als doel het stripverhaal te
dynamiseren. In zijn soort is het het bekendste festival van
Portugal en het geniet wereldwijde faam.
Het Amadora BD-festival kan rekenen op de medewerking van
veel Portugese en buitenlandse schrijvers en tekenaars. Behalve
strips zijn er ook cartoons, karikaturen en animatiefilms te zien
en er wordt een boekenmarkt gehouden. Ook zijn er veel
kinderactiviteiten.

Lisboa
ARCO Lisboa
Begindatum 2017-05-18 Einddatum 2017-05-21
Website: http://www.ifema.es/arcolisboa_01/
De prestigieuze hedendaagse Kunstmarkt ARCO vindt in
mei 2017 in Lissabon plaats.
Aan de ARCO Lissabon doen 40 internationale galerieën mee, die
door het organisatiecommité zijn geselecteerd. Ze presenteren
exclusief of in het kader van hun programma kunstenaars die in
staat zijn een open, opbouwend dialoog met de Portugese
creatieve ruimte aan te gaan. Dit internationaal gerichte project
geeft zichtbaarheid aan het huidige artistieke toneel in Portugal,
een creatief scenario met een bijzonder dynamisch en
interessant verleden, heden en toekomst.

Feesten
Azoren
Angra do Heroísmo
Sanjoaninas-feesten
Begindatum 2017-06-22 Einddatum 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
In juni, de Sanjoaninas-feesten is het grootste niet-religieuze
feest van de Azoren en vormt een aantrekkelijk visitekaartje voor
de vele toeristen die het eiland Terceira bezoeken om de lokale
tradities en gebruiken te ervaren en te beleven.
De Sanjoaninas stammen uit de 16e eeuw en hebben altijd een
belangrijke rol gespeeld in de cultuur van de eilandengroep. De
festiviteiten beginnen met de openingsparade en de optocht van
de koningin en duren voort meerdere dagen. In die periode zijn
er tal van culturele, etnografische, recreatieve en sportieve
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evenementen.
Één van de hoogtepunten van het feest is de “Feira Taurina das
Sanjoaninas” (de stierenmarkt), die bekend is in heel Spanje en
Portugal en bestaat uit stierengevechten in de arena. Ook wordt
er een stierenfestival gehouden en zijn er “touradas à corda”
(waarbij een stier aan een lang koord door een aantal “pastores”
langs een bepaalde route wordt geleid) en “largadas de touros”
(waarbij meerdere stieren vrij worden gelaten en door de straten
of over een plein rennen).

Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Begindatum 2017-05-19 Einddatum 2017-05-25
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
Woon de feesten bij op São Miguel, op de Azoren, ter ere van
Senhor Santo Cristo.
De beeltenis van Christus uit het klooster Convento da
Esperança, in Ponta Delgada, wordt in de processie gedragen op
de vijfde zondag na Pasen en er zijn grote dansfeesten en er is
veel verlichting.

Centro de Portugal
Monsanto
Feest van de Kruizen of van het Kasteel
Datum nog bekend te maken.
Elk jaar in mei wordt in Monsanto het "Festa das Cruzes - of
Festa do Castelo -" (Feest van de Kruizen of van het Kasteel)
gevierd ter herdenking van de heldhaftige standvastigheid van
de bevolking tijdens de belegering van het dorp.
Volgens de overlevering vluchtte de bevolking in de tweede
eeuw voor Christus het kasteel binnen en verbleef daar
gedurende de zeven jaar dat de Romeinen het kasteel belegerd
hielden. Om de vijand ervan de overtuigen dat ze zich door
honger niet zouden overgeven, gooiden ze een kalf naar
beneden dat ze hadden vetgemest met het graan dat hen restte.
De list slaagde en de aanvallers braken de belegering op.
De bevolking herdenkt deze gebeurtenis op 3 mei (De Dag van
het Heilige Kruis) of op de eerstvolgende zondag. Ze beklimmen
de heuvel naar het kasteel terwijl ze op hun ‘adufes’ (een soort
vierkante tamboerijn) spelen en gooien vazen van klei,
beschilderd met bloemen, als symbool voor het kalf van de
kasteelmuren naar beneden.

Óbidos
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Semana Santa de Óbidos
Begindatum 2017-04-09 Einddatum 2017-04-16
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
De Heilige Week Semana Santa de Óbidos is gewijd aan
de kruisweg en het sterven van Jezus Christus en wordt
beschouwd als een van de indrukwekkendste religieuze
uitingen in dit deel van Portugal, waarbij de stad Óbidos
wordt overspoeld door gelovigen en aanhangers van deze
traditie.
De feestelijkheden beginnen met de inmiddels eeuwenoude
processie Procissão da Ordem Terceira die plaatsvindt aan
het begin van de Vastentijd en wordt gevormd door diverse,
overdadig met bloemen versierde draagbaren. Op Palmzondag
trekt de processie van de Senhor dos Passos door de straten
van Óbidos, binnen en buiten de stadsmuren, met als eindpunt
de kerk Igreja da Misericórdia waar vlakbij de lijdensweg op de
heuvel van Golgota, waar Jezus werd gekruisigd, wordt
uitgebeeld.
Het hoogtepunt van de plechtigheden vindt plaats op Goede
Vrijdag met de ontroerende processie van de begrafenis van de
Heer, Procissão do Enterro do Senhor, die slechts wordt
verlicht door een paar toortsen op belangrijke punten langs de
route. De ceremoniën eindigen op Paaszondag met een
kerkelijke processie waarin de verschillende parochies en
deelgemeenten zijn vertegenwoordigd.

Tomar
Festa dos Tabuleiros
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.tabuleiros.org
Het Festa dos Tabuleiros wordt om de 4 jaar gehouden. Leg
alvast juli 2015 in uw agenda vast voor uw komst naar Tomar om
dit unieke evenement bij te wonen.
De zegening van de tabuleiros (manden of houten dienbladen),
de versierde straten, de spreien die uit de ramen hangen, het
strooien van bloembladeren tijdens de optocht, die bestaat uit
honderden meisjes die op hun hoofd manden versierd met brood
en bloemen dragen, is een onvergetelijk spektakel.

Madeira
Funchal
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Bloemenfeest op Madeira

Carnaval op Madeira

Begindatum 2017-05-04 Einddatum 2017-05-21

Begindatum 2017-02-22 Einddatum 2017-03-01

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en

Website: http://carnaval.visitmadeira.pt

De Lente op Madeira wordt gekroond als een koningin,
met het Bloemenfeest, elk jaar na Pasen.
Tijdens de viering van de Lente en het begin van de weelderige
groei in dit seizoen, die nog intenser is op Madeira door het
subtropische klimaat, is Funchal het toneel van een luisterrijk
spektakel, het Bloemenfeest.
De feestelijkheden beginnen op zaterdag, wanneer duizenden
kinderen, gekleed volgens de voorschriften, op het plein Praça
do Município samenkomen om deel te nemen aan de “bouw” van
een bloemenmuur - Muro da Esperança - Muur van de Hoop.
De volgende dag rijden tientallen allegorische wagens, versierd
met een zee van karakteristieke bloemen van het eiland, in een
grote optocht en laten een licht en vluchtig parfum achter in de
straten - dit is de grote bloemenoptocht - o cortejo da Flor.
Tegelijkertijd maken de kunstenaars uit Madeira onvergetelijke
bloementapijten die op strategische plekken in de stad worden
gelegd en worden er wedstrijden gehouden voor de beste
etalagedecoraties (met bloemen natuurlijk!).
Kom ook en beleef de Lente!

Carnaval begint officieel de vrijdag ervóór en eindigt pas
de dinsdag erna en besmet het hele eiland met een
intense vreugde.
Op Madeira is het feest rondom Carnaval één van de meest
vrolijke regionale feesten. Op vrijdag wordt de stad wakker
met het geluid van de philharmonische orkesten en de
carnavalsmarsen die de hele benedenstad een goed humeur
bezorgen en ´s avonds gaat het feest verder met shows op het
plein Praça do Município. En zo gaat het gedurende vijf
opeenvolgende dagen.
Op zaterdagavond is het tijd voor de grote allegorische
optocht. Nadat deze een route door de stad heeft afgelegd,
verzamelt iedereen zich op het plein Praça do Município dat
daarna wordt omgetoverd tot een vrolijk bal met veel muziek en
fantasie.
De dinsdag van Carnaval is een dag waarop Funchal explodeert
van vrolijkheid. ´s Middags gaan brutale pretmakers de straat op
en mengen zich tussen de meute die aldus wordt besmet met de
karikaturale sfeer - tijdens de "klungelige optocht” (cortejo
trapalhão). Gedurende deze dagen zijn de straten van Funchal
versierd met lichtdecoraties en is overal carnavalsmuziek te
horen.
Geniet van de aanstekelijke vreugde!

Porto en het Noorden
Braga
Feesten van de Heilige Week - Braga
Begindatum 2017-04-07 Einddatum 2017-04-16
Website: http://www.semanasantabraga.com
Beleef de Heilige Week (Semana Santa) in de eeuwenoude stad
Braga, in de regio Porto en Noord-Portugal.
De stad wordt versierd en de "Passos", altaren in de straten,
worden voorzien van bloemen en lichtjes, en vullen zo de
grootsheid van de kerken op een prachtige manier aan.

Guimarães
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Festas Gualterianas
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Bezoek Guimarães tijdens het 1ste weekend van augustus en
woon de Festas Gualterianas bij, die al meer dan een eeuw lang
deze stad in feeststemming brengen.
Het hoogtepunt van de vieringen is de processie ter ere van de
heilige São Gualter die op zondag wordt gehouden. Maar het
uitgebreide aanbod aan amusement is ook niet mis. Er is een
historische optocht, een bloemengevecht, een stierengevecht,
vuurwerk en heel veel volksmuziek.

Lamego
Feesten ter ere van Nossa Senhora dos Remédios
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.cm-lamego.pt
In september kunt u de Festas de Nossa Senhora dos Remédios,
in Lamego, bijwonen. U mag dan de processie “Procissão do
Triunfo”, het meest symbolische moment van het evenement,
niet missen.
Tijdens de processie wordt het beeld van Nossa Senhora dos
Remédios vervoerd op een ossenwagen, en dit maakt dit
evenement in Lamego uniek omdat nergens ter wereld de
Heilige Maagd wordt vervoerd door dieren.

Porto
Feesten ter ere van São João
Begindatum 2017-06-01 Einddatum 2017-06-30
Website: http://www.portolazer.pt
Vier São João, de meest vereerd heilige van Porto, die de stad op
zijn kop zet tijdens de feesten van 23 juni.
Muziek, dans, hapjes en vuurwerk zijn de steekwoorden die dit
feest het best beschrijven. Dit waren van oorsprong heidense
feesten, verbonden met de zonnewende in de zomer.

Viana do Castelo
Feesten ter ere van Senhora da Agonia
Begindatum 2017-08-17 Einddatum 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
In Viana do Castelo kunt u meedoen aan de Festas da Senhora
da Agonia. U mag de verschillende optochten, die de stad in
augustus opvrolijken, niet missen.
Drie dagen lang vult de stad zich met duizenden mensen die de
verering van de Maagd Virgem da Agonia meemaken, die vooral
door de vissers wordt aangeroepen opdat ze de zee goedgezind
blijft.
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Regio Lisboa
Lisboa
Stadsfeesten van Lissabon
Begindatum 2017-06-01 Einddatum 2017-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Met de zomer in de lucht kondigen zich ook de stadfeesten van
Lissabon aan, die de stad veel gezelligheid brengen en de
straten met duizenden mensen doen vollopen.
Santo António, in Lissabon zeer vereerd en beschouwd als een
heuse stadsbeschermheilige, is het onderwerp van de feesten
van Lissabon die hun hoogtepunt vinden op 12 juni, met de
optocht van volksmarsen op de Avenida da Liberdade. Op 13 juni
in de middag vindt de processie plaats ter ere van de
beschermheilige, die beter bekend staat als de heilige van de
huwelijken; zijn beeld wordt door de straten rondom de
kathedraal (Sé) rondgedragen en dit is dan ook het religieus
hoogtepunt van dit volksfeest.
De avonden zijn uitermate gezellig door alle festiviteiten in de
typische wijken van Lissabon, zoals Castelo, Mouraria, Graça,
Alfama, Ajuda en Bairro Alto. Er is veel volksmuziek en dans in
de straten, die versierd zijn met gekleurde slingers en bollen en
heerlijk ruiken naar gegrilde sardientjes en de majoraanstruiken.
Ook typisch voor dit volksfeest zijn de papieren anjers en de
versjes over Santo António.
Juni is de feestmaand bij uitstek... De festiviteiten gaan de hele
zomer door en bieden veel leuke evenementen, zoals fado- en
jazzvoorstellingen, fado-optredens in de trams van de stad, filmen theaterfestivals, sportwedstrijden en exposities.

Gastronomie en Wijnen
Alentejo
Santarém
Nationaal Gastronomie Festival
Begindatum 2017-10-19 Einddatum 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Geniet van de Portugese gastronomie tijdens de belangrijkste
gastronomische beurs van het land, het Festival Nacional de
Gastronomia, die wordt gehouden in Santarém in de maanden
oktober en november.
Aromatische kruiden, specerijen, kazen, verse vis en gebakjes
volgens oude kloosterrecepten zijn een paar van de lekkere
eetwaren die u hier kunt tegenkomen.
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Centro de Portugal
Óbidos
Het Chocoladefestival
Begindatum 2017-03-10 Einddatum 2017-04-02
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Zoetekauwen mogen de kans om Óbidos te bezoeken
tijdens het Internationale Chocolade Festival zeker niet
voorbij laten gaan!
Gedurende een aantal dagen veranderen de straten van dit
middeleeuwse stadje in heuse etalages vol taarten en bonbons,
die iedereen kan proeven en kopen.
Voor de kleintjes is er een “Kinderchocoladehuis” waar ludieke
en pedagogische spelletjes worden gedaan. Er is daar ook een
keuken waar zij van alles van chocolade kunnen maken. De
volwassenen kunnen kookcursussen volgen waarbij chocolade
altijd het hoofdingrediënt is. Zij kunnen ook professionele
banketbakkerswedstrijden bijwonen, zoals de strijd om de titel
van “Chocolatier van het Jaar” en de “Internationale Wedstrijd
voor Chocoladerecepten”. Ook kunt u chocoladesculpturen
bewonderen, die ware kunstwerken zijn.

Madeira
Ilha da Madeira
Madeirawijnfeest
Begindatum 2017-08-27 Einddatum 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
Doe in september mee aan het feest dat gewijd is aan
een van deeest emblematische producten van Madeira.
Het oogstfeest van de madeirawijn is altijd een goede reden voor
een bezoek aan Madeira. In Funchal zijn de allegorische shows
vol licht, geluid en muziek één van de hoogtepunten van de
feesten die ook op andere plaatsen van het eiland plaatsvinden.
In Estreito de Câmara de Lobos, een plaatsje op 12 km van
Funchal, is de live druivenoogst een uitstekende gelegenheid om
mee te doen aan een van de oudste plaatselijke tradities, of u nu
druiven plukt of in de oogstoptochten meeloopt.

Regio Lisboa
Lisboa
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Lisbon Fish and Flavours
Begindatum 2017-03-30 Einddatum 2017-04-09
Website: http://www.peixemlisboa.com
Als u een fijnproever bent, mag u, in april, de volgende editie
van “Peixe em Lisboa” (Vis in Lissabon) niet missen!
Gedurende elf dagen is de beurs “Peixe em Lisboa” toegankelijk
voor iedereen die innovatieve gastronomische creaties met vis
en zeevruchten wil proeven in een ontspannen omgeving gezellig voor familie en vrienden. U kunt er deelnemen aan grote
gastronomische presentaties, de beste restaurants van de regio
leren kennen en het werk van de grote chefs proeven, alsook
genieten van de entertainment en live muziek, of een boek lezen
en van een lekker wijntje genieten.
Als u een fijnproever bent, mag u dit niet missen!

Muziek
Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Begindatum 2017-02-11 Einddatum 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Geniet tijdens een bezoek aan de tradities en historische
wortels van de provincie Laag Alentejo van de beste
gewijde muziek in een paar van de mooiste monumenten
van de regio.
Het Terras sem Sombra Festival is het belangrijkste festival
voor gewijde muziek in Portugal. Niet alleen het talent van
internationaal erkende componisten, vertolkers en artiesten
krijgen zo bekendheid, maar het is tevens een kans om een paar
kerken te leren kennen die deel uitmaken van het monumentaal
erfgoed van Laag Alentejo.
Met muziek als centraal thema bestaat het festival ook uit
thematische conferenties, rondleidingen, op kunst en cultuur
gerichte activiteiten en is er een ruimte met parallelle
activiteiten met aandacht voor het behoud van de natuur en de
biodiversiteit.

Sines
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Festival Músicas do Mundo
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines organiseert jaarlijks in juli, het grootst
wereldmuziekevenement van Portugal, het Festival Músicas do
Mundo.
Met als achtergrond het kasteel Castelo de Sines is dit een
festival dat de diversiteit en kwaliteit van culturele expressies uit
de hele wereld weergeeft en het wordt beschouwd als één van
de meest democratische culturele evenementen van het land.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Begindatum 2017-08-01 Einddatum 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Het Festival Sudoeste, het grootste zomerfestival van Portugal,
wordt gehouden in de maand augustus in Zambujeira do Mar,
een vissersstadje aan de kust van de Alentejo. De plaats staat
bekend om de mooie stranden en de milde temperaturen.
Gedurende vier dagen treden tijdens dit festival verschillende
type bands op. Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes met
elektronische muziek.

Algarve
Loulé
Festival Med

Internationale Jazzfestival in Loulé

Begindatum 2017-06-29 Einddatum 2017-07-02

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.festivalmed.pt
Kom aan het begin van de zomer naar Loulé (Algarve) en
luister naar de klanken en proef de smaken van
verscheiden landen.
Gedurende vijf dagen brengt het Festival Med vrolijkheid in het
historische centrum van Loulé. Het festival rekent op de komst
van beroemde namen uit de “world of music”. Onder het
thema “muziek en nog veel meer” presenteert het Festival Med
ook andere kunstvormen, waaronder exposities van
kunstnijverheid en dans- en straattoneelvoorstellingen. Om het
culturele avontuur door verscheiden landen compleet te maken,
zullen er op een plein in het historische centrum van Loulé
verschillende restaurants zijn, waar u de traditionele keuken
van elk van de landen kunt proeven.
Met zijn slingerende straten, waar Arabische invloeden nog
duidelijk zichtbaar zijn, is Loulé gedurende vijf dagen een mix
van verschillende culturen, die toch ook heel veel
raakvlakken hebben.

In juli verovert de jazzmuziek het historische centrum van
Loulé.
Mag u de optredens van het Internationale Jazzfestival van Loulé
niet missen. Op het programma staan toonaangevende namen
van internationaal niveau.
Dit evenement werd voor het eerst in 1995 georganiseerd door
Casa de Cultura de Loulé en heeft door de jaren heen naam
gemaakt door niet alleen klassieke jazztrio´s te presenteren
(soms met orkesten of bekende vocalisten), maar ook door
innovatieve groepen te introduceren die de jazzklanken met
andere ritmes als blues, funk, pop-rock of Europese klassieke
muziek vermengen.
De voorstellingen worden gegeven in Cerca do Convento do
Espírito Santo, één van de historische gebouwen van de stad
Loulé, dat een ideale ambiance voor openluchtconcerten vormt
tijdens de warme zomeravonden.

Azoren

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

22/35

Angra do Heroísmo
AngraJazz
Begindatum 2017-10-04 Einddatum 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Elk jaar wordt duidelijker dat het internationale Jazzfestival in
Angra do Heroísmo één van de belangrijkste gebeurtenissen op
jazzgebied is in Portugal.
Het festival kan rekenen op deelname van bekende NoordAmerikaanse en Europese Jazzgroepen en op het programma
van AngraJazz staat altijd minimaal een Portugese en een
regionale groep zodat de belangrijkste doelstelling – het
verspreiden en ontwikkelen van de liefde voor de Jazz in de
Azoren - wordt verwezenlijkt.

Ilha de Santa Maria
Getijdefestival van Augustus
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.maredeagosto.com
In het feeërieke decor van de Baía da Praia Formosa komen voor
het Getijdefestival bekende artiesten uit diverse landen naar het
eiland Ilha de Santa Maria.
Op het podium, op slechts twintig meter afstand van de zee,
treden grote namen uit de binnen- en buitenlandse muziek op.
De meest uiteenlopende stromingen in de wereldmuziek zijn
vertegenwoordigd op dit evenement dat al sinds twintig jaar
bekendheid geniet om de hoge kwaliteit die wordt geboden.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
RFM SOMNII
Begindatum 2017-07-07 Einddatum 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Ga in juli naar het RFM SOMNII in Figueira da Foz, een
niet te missen evenement dat zich voordoet als de
grootste sunset aller tijden.
Twee dagen lang animeert RFM SOMNII het enorme zandstrand
Praia do Relógio in Figueira da Foz met het geluid van ’s werelds
beste DJ’s. Zon, strand en veel elektromuziek in een prachtige
natuurlijke omgeving zijn de ingrediënten van dit festival, een
unieke ervaring die ieder jaar steeds meer bezoekers trekt. Voor
de volgende editie worden ruim 80.000 mensen verwacht.

Óbidos
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Internationale Week van de Piano in Óbidos
Begindatum 2017-08-10 Einddatum 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
In augustus vullen de straten van het middeleeuwse stadje
Óbidos zich met pianomuziek.
Jonge muziekstudenten uit de hele wereld doen mee aan de
Internationale Week van de Piano (Semana Internacional de
Piano de Óbidos), teneinde samen met de grote meesters hun
muziekkennis te verbeteren.

Porto en het Noorden
Guimarães
Guimarães Jazz
Datum nog bekend te maken.
Website: www.ccvf.pt
Als u een liefhebber van jazzmuziek bent, dan mag u dit festival
niet missen. Het had zijn eerste editie in 1992 en werd toen
gelijk door critici beschouwd als het beste van het jaar.
Vanaf toen is er de eerste weken van november jaarlijks een
Guimarães Jazz editie, die dan nieuwe sounds laten horen. Dit
podium geeft ook ruimte aan artiesten en muziek, die voorlopers
zijn van nieuwe tendensen en een origineel repertoire hebben.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Begindatum 2017-08-16 Einddatum 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
In Augustus vier dagen lang feest. Mis het Festival Paredes de
Coura niet!
Voornamelijk alternatieve rockbands presenteren zich hier in dit
natuurlijk amfitheater aan het rivierstrand Praia Fluvial do
Tabuão, vlakbij het stadje Paredes de Coura, in de regio Porto en
Noord-Portugal.

Porto
NOS Primavera Sound
Begindatum 2017-06-08 Einddatum 2017-06-10
Website: http://www.nosprimaverasound.com
In juni vindt het NOS Primavera Sound in Porto plaats,
met een uitgebreid aanbod nationale en internationale
artiesten.
Het NOS Primavera Sound wordt voorgesteld als de Portugese
variant van het San Miguel Primavera Sound Festival dat sinds
2001 in Barcelona wordt gehouden. Het kenmerkt zich door een
grote verscheidenheid aan muziekstijlen en nieuwe groepen. Er
komen zowel kleine lokale bands als internationaal bekende
artiesten met een lange carrière.
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De acts vinden plaats op verschillende podia. Naast het
hoofdpodium – het NOS-podium -, is er het ATP-podium dat
toebehoort aan de Britse festivalpromotor All Tomorrow’s
Parties, die ook verantwoordelijk is voor de gelijknamige festivals
in het Verenigd Koninkrijk, VS en Australië.
Het Festival wordt gehouden in het Parque da Cidade, een groot
stadspark met een capaciteit van ongeveer 30.000 toeschouwers
per dag.

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Begindatum 2017-07-13 Einddatum 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
"Stads, veelomvattend en onmisbaar" zijn de woorden
waarmee het Marés Vivas Festival wordt aangekondigd,
dat plaats zal vinden op de unieke plek Cabedelo aan de
monding van de Douro in Vila Nova de Gaia. Heeft u uw
entreebewijs al gekocht?
De benaming "stads" is te danken aan de nabijheid van Gaia en
Porto, waardoor het festival eenvoudig met het openbaar
vervoer is te bereiken. "Veelomvattend" slaat op de
verscheidenheid aan befaamde artiesten die op dit festival
gehoord kunnen worden en die het festival "onmisbaar" maken
voor een breed publiek uit alle hoeken van Portugal alsook uit
Spanje en de rest van Europa.
Het Marés Vivas Festival ligt in een prachtige natuuromgeving
vlakbij het strand en bekommert zich daarom niet alleen om
muziek, maar ook om de natuur en het milieu. In 2010 werd het
het 100R-certificaat toegekend.

Regio Lisboa
Ericeira
Sumol Summer Fest
Begindatum 2017-06-24 Einddatum 2017-06-25
Website: http://www.sumolsummerfest.com
In juni wordt Ericeira overspoeld door de good vibes van
het Sumol Summer Fest.
Behalve de bands die de duizenden strand- en
muziekliefhebbers tijdens deze twee dagen kunnen horen,
bestaan de ingrediënten van dit Festival ook uit zomer, warmte,
vakantie en zee, op een welbekende surfplek met de beste
golven van het Portugal.
Over overnachtingen hoeft men zich ook geen zorgen te maken,
want festivalgangers die de tweedaagse pas kopen, kunnen
ervoor kiezen op de Ericeira Camping te kamperen met een
prachtig uitzicht op de zee bij Ribeira de Ilhas.

Estoril
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Muziekfestival in Estoril (Festival Estoril Lisboa)
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festorilisbon.com/
De muziekweken “Semanas de Música do Estoril” hebben
bijgedragen tot de verspreiding van nieuwe waarden en recente
creaties. Mis dit evenement niet dat plaatsvindt in juli in Estoril.
Dit evenement is voortgekomen uit een fusie van de
internationale muziekcursussen (Cursos Internacionais de
Música), het muziekfestival (Festival de Música) en de Concurso
de Interpretação do Estoril.

Lisboa
Andrea Bocelli

De Piano van Liszt

Begindatum 2017-03-25 Einddatum 2017-03-25

Begindatum 2017-06-09 Einddatum 2017-06-09

Website: http://arena.meo.pt/

Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio

Op 25 maart, in de MEO Arena in Lissabon, heeft u de
buitengewone kans om het optreden bij te wonen van de meest
gewaardeerde tenor van de wereld met daverende hits zoals Con
te Partirò. Op het podium een concert met 130 mensen, een
orkest van 70 elementen en een koor van 60 stemmen. Het
eerste deel van dit historisch concert zal bestaan uit de meest
bekende en geliefde opera’s, die onvergetelijk gemaakt werden
in de stem van Andrea Bocelli. In het tweede deel kunt u de
grootste hits van zijn lange carrière verwachten, waaronder
thema's uit zijn laatste album: Cinema.

Het Metropolitaans Symfonieorkest viert haar 25ste verjaardag
in grote stijl, met Liszt, een van de meest fascinerende figuren
van de 19e Europese eeuw. Het programma bestaat uit twee
werken van Liszt (Pianoconcert No. 1, S. 124; Concert voor Piano
en Orkest No. 2, S. 125), een van Wagner (Siegfried-Idyll) en een
van Berlioz (Opening van de opera Béatrice et Bénédict, H. 138).
Naast de Engelse dirigent Adrian Leaper is de pianist Artur
Pizarro een van de sterren van de avond. De muzikant brengt
een bijzonder instrument mee: zijn Broadwood uit 1884.

Festival Super Bock Super Rock
Begindatum 2017-07-13 Einddatum 2017-07-15

Festival ao Largo
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivalaolargo.com

Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Super Bock Super Rock is, net zoals Rock, rebels! De
editie van 2016 belooft vol verrassingen te zitten.
Dit festival wordt door velen “kamaleon” genoemd, omdat het
door de jaren heen steeds een nieuw jasje heeft aangetrokken.
Het komt nu terug naar de Tejo, naar het Parque das Nações, om
opnieuw het model van de grote festivals in Portugal radicaal te
veranderen.
Het festival vertoont een totaal vernieuwend formaat voor de
grote festivals in Portugal, met een modern, stads en
kosmopolitisch concept. In 2016 garandeert Super Bock Super
Rock zoals altijd een programma dat gevuld is met de meest
buitengewone internationale en Portugese artiesten.

Glenn Miller Orchestra
Begindatum 2017-02-18 Einddatum 2017-02-18
Website: https://www.coliseu.pt
Het Glenn Miller Orkest stelt zich op 18 februari voor in de
Coliseu do Porto. De cerca 20 muzikanten laten het muzikale
erfgoed en de herinnering aan de Amerikaanse tromboniste die
in 1944 verdween, niet uitdoven. Grootse successen zoals
Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction of
Chattanooga Choo Choo worden herdacht. Het resultaat is een
zeer leuke en swingende nacht voor de liefhebbers van jazz.

In juli kunt u op het plein Largo São Carlos shows van hoog
niveau bijwonen.
Het “Festival op het Plein” brengt erudiete kunst op straat met
shows waar u gratis toegang toe heeft. Er is symfonische
muziek, dans en theater en op het programma staat onder
andere het Portugees Symfonisch Orkest, het Koor van het
Teatro Nacional de São Carlos en van het “Companhia Nacional
de Bailado” en het Teatro Nacional D. Maria II, tussen nog vele
andere gerenommeerde artistieke groepen.

Jazz in augustus
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Woon de jazzconcerten in de openlucht bij tijdens “Jazz em
Agosto”. Dit evenement vindt plaats in de Fundação Calouste
Gulbenkian, in Lissabon.
“Jazz em Agosto” presenteert een grote verscheidenheid aan
jazz en heeft een heel ander soort programma dan normaal
gesproken wordt aangeboden door de belangrijkste
wereldfestivals.

Muziekdagen in Belém
Begindatum 2017-04-28 Einddatum 2017-04-30
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Website: http://www.ccb.pt
Doe mee met het Muziekfeest “Muziekdagen in Belém”
dat plaatsvindt in het cultureel centrum van Belém
(Centro Cultural de Belém) in Lissabon.
Dit evenement promoot op een andere manier de klassieke
muziek en presenteert, drie dagen lang, een marathon van
concerten.
Een pauze tussen twee voorstellingen is een mooie gelegenheid
om het Centro Cultural de Belém te bezichtigen. Het is een
karakteristiek gebouw voor de moderne Portugese architectuur,
waar een zeer divers cultureel programma wordt geboden en
waar men van een drankje kan genieten op een terras met
uitzicht op de Taag.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

Datum nog bekend te maken.

Begindatum 2017-07-06 Einddatum 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Warme zomeravonden, mooie tuinen en goede muziek... Lijkt u
dat niet een perfecte combi?

In de maand juli mag u het evenement NOS Alive niet
missen! U kunt optredens bijwonen van enkele grote
bands van dit moment. Het evenement biedt een
verrassend samenspel van muziek en kunst.

Goede combinaties en hoge kwaliteit: dat is het motto van het
Cool Jazz Festival. Tijdens dit festival worden enkele van de
beste hedendaagse zangers en musici gepresenteerd op unieke
locaties in de buurt van Lissabon. De voorstellingen zijn in de
open lucht op prachtige locaties.
Vóór of na de voorstellingen kunt u de regio verkennen, die
vroeger de favoriete vakantiebestemming was van koningen en
adel. Er zijn bezienswaardigheden genoeg: prachtige paleizen,
mooie musea, levendige of rustige stranden, heerlijke
restaurants en veel vermaak. U zult hier niet snel weer weg
willen!

Met als achtergrond de boulevard van Algés, aan de Taag de
buurt van Lissabon, zal het festival NOS Alive gehouden worden
im juli en het belooft het succes van vorig jaar te overtreffen.
Zowel belangrijke nationale als internationale artiesten zullen
gedurende drie dagen op verschillende podia fantastische
optredens geven. De editie van Alive 2007 heeft bewezen dat dit
één van de beste festivals van het jaar is; dit is onder meer te
danken aan de bijzondere aanwezigheid van beeldende
kunstenaars, die kunstwerken creëren met gerecyclede
materialen.

Sintra
Festival de Sintra
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Woon het muzikale programma bij of het dansprogramma
in een koninklijk paleis... tijdens het Festival de Sintra, in
de maanden juni en juli.
Hier kunt u enkele van de meest prestigieuze kunstvormen van
de klassieke muziek en dans meemaken, in een romantische en
unieke ambiance.

Sport
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Portugal Rally
Begindatum 2017-05-18 Einddatum 2017-05-21
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal
Maak de behendigheid en de snelheid van de beste
coureurs ter wereld mee, tijdens de Rally de Portugal in
Maart.
De Rally de Portugal is het zesde onderdeel van het
Wereldkampioenschap Rally’s van de FIA - de Internationale
Autosport Federatie. Het belooft één van de meest bijzondere
beproeving van het seizoen te worden op het Europese
continent.

Alentejo
Baja Portalegre 500
Begindatum 2017-10-26 Einddatum 2017-10-28
Website: http://www.bajaportalegre.com
De liefhebbers van off-roadproeven mogen “Baja Portalegre 500”
zeker niet missen! Dit evenement vindt in Oktober plaats op de
wegen van de Alentejo.
De uitdagende wegen van de Alentejo wordt al ongeveer twintig
jaar gebruikt voor de traditionele off-roadproeven van het
Iberische Schiereiland - de Baja Portalegre. Deze proef is
onderdeel van de Wereld Cup Cross Country Bajas 2007 van de
FIA– de internationale overkoepelende organisatie voor de
autosport. Er wordt gestreden in de categorieën auto, motor en
quad. De concurrentiegehalte en de kwaliteit van dit evenement
wordt benadrukt door de aanwezigheid van de belangrijkste
internationale coureurs.
De “Baja Portalegre 500” wordt georganiseerd door de ACP (de
Portugese ANWB) en telt ook mee voor verschillende andere
competities zoals het nationale kampioenschap Vodafone, het
Spaanse off-roadkampioenschap, de II Challenge Nissan
(Spanje), de Trofee Tomaz Mello Breyner en de Trofee RTP Todoo-Terreno.

Algarve
Portimão
Open de Portugal
Begindatum 2017-05-11 Einddatum 2017-05-14
Website: http://www.europeantour.com/
De Portugal Open is het belangrijkste internationale
golfevenement dat in Portugal wordt gehouden en maakt deel uit
van de wedstrijdkalender van de PGA European Tour.
De wedstrijden worden gespeeld op de beste golfbanen van
Portugal, onder een mooie blauwe hemel, en vormen een prima
gelegenheid om beroemde golfers te zien spelen.
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Tavira
Algarve Bike Challenge
Begindatum 2017-03-03 Einddatum 2017-03-05
Website: http://www.algarvebikechallenge.com
De Algarve Challenge in maart is een wedstrijd voor de
elitemountainbikers, maar staat ook open voor
ambitieuze amateurrijders. Meld u aan en doe mee!
De Algarve Bike Challenge is een evenement in de S2-categorie
dat vermeld staat op de UCI-kalender (Union Cycliste
Internationale) en is het belangrijkste mountainbike-evenement
in Portugal dat de beste mountainbikers van de wereld bij elkaar
brengt.
Dit evenement is een uitdaging en een geweldige ervaring voor
elke mountainbiker. Er worden twee wedstrijden georganiseerd:
de Algarve UCI Bike Challenge - een UCI categorie-2-wedstrijd
exclusief voor eliterijders met een UCI-licentie, waarvan de
regels gebaseerd zijn op de UCI-regels voor dit type evenement
(XCS) en de Algarve Bike Challenge Open Race, een
wedstrijd waarbij ook niet-leden welkom zijn en waarvoor
specifieke regels gelden.
Alle onderdelen van de wedstrijd starten en finishen in het
historische centrum van Tavira, maar alle routes zijn
verschillend. Deelnemers rijden in duo's, waarbij de teamspirit
op de proef wordt gesteld. De wedstrijd gaat over heuvels en
door beekjes over de beste tracks langs de kust, de Barrocal en
de Serra do Caldeirão. De echte uitdaging van de Algarve Bike
Challenge is niet alleen om te winnen, maar om het echte
mountainbikegevoel te delen en grenzen te overwinnen waarbij
u in voortdurend contact bent met de natuur in zijn puurste
vorm.

Vilamoura
Portugal Masters

Vilamoura Atlantic Tour

Datum nog bekend te maken.

Begindatum 2017-02-14 Einddatum 2017-04-02

Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com

Website: http://www.vilamouratour.com/vilamouraatlantic-tour/

In September komen de beste golfspelers naar Vilamoura om
deel te nemen aan de Portugal Masters.
Dit evenement wordt gezien als één van de belangrijkste op
golfgebied en de Masters vindt plaats op Golfclub Victoria,
waarvan de baan ontworpen is door de legendarische golfer
Arnold Palmer. De perfect aangelegde bunkers worden
afgewisseld door meren en watervallen en de baan is dan ook
een onafgebroken uitdaging voor de spelers.
Omdat de Portugal Masters verzekerd is van deelname aan het
Europese PGA, zal de positie van Portugal als beste
golfbestemming van Europa zeker worden geconsolideerd.

Een van de grootste springevenementen in Portugal komt in
februari naar Vilamoura en belooft verschillende zeer
geanimeerde weken, voor alle liefhebbers van de paardensport.

De verwachtingen liggen hoog, omdat de organisatie van de
Vilamoura Atlantische Tour het publiek al gewend heeft aan de
aanwezigheid van enkele van de beste ruiters van de wereld, en
in de zes competitieweken onvangt de Algarviaanse stad meer
dan 750 paarden uit meer dan 34 landen. Het evenement,
bestaande uit 21 kwalificatieproeven voor de Ranking Longines
FEI.

Azoren
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Ilha de São Miguel
Azores Airlines Rallye

Red Bull Cliff Diving

Begindatum 2017-03-01 Einddatum 2017-03-04

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.satarallyeacores.com

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

De SATA Rally Azoren wordt gereden over een aantal van
de mooiste wegen van het eiland São Miguel.

In juli kunt u op de Azoren getuige zijn van de behendigheid van
grote namen van de wereldtop klifduiken.

De Rally wordt al meer dan 50 jaar gehouden en is een van de
belangrijkste onderdelen van de Portugese
Rallykampioenschappen, waarbij ook punten behaald worden
voor de Europese Rallykampioenschappen van de FIA
(Internationale Federatie voor de Autosport).

In São Miguel, op het eiland Ilhéu de Vila Franca do Campo, een
natuurreservaat van grote schoonheid in de krater van een
uitgewerkte vulkaan, wordt een onderdeel gehouden van het
wereldkampioenschap Red Bull Klifduiken, oftewel het duiken
vanaf grote rotsen. De zeer spectaculaire sprongen om de
wereldtitel beginnen vanaf een hoogte van ongeveer 27 meter
en de sporters kunnen snelheden behalen van 85 kilometer per
uur.

De spannende wedstrijd heeft als vertrekpunt de Portas da
Cidade de Ponta Delgada en is een ware toeristische route langs
een aantal hoogtepunten van het eiland São Miguel, zoals
het Lagoa das Sete Cidades (het Meer van de Zeven Steden),
zodat de hele wereld kan zien hoe prachtig het eiland is.

SATA Airlines Azores Islands Pro
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.azoresislandspro.com
In September kunt u de kunsten van de beste surfers van
de wereld bekijken tijdens het SATA Airlines Azores
Islands Pro, dat plaats zal vinden op het eiland São
Miguel.
Deze competitie is onderdeel van het wereldkampioenschap
World Qualifying Series voor Professionele Surfers en wordt
met Prime Event aangeduid (het maximum haalbare voor deze
tak van sport). Als locatie heeft men gekozen voor het strand
Praia de Santa Bárbara, gelegen vlakbij Ribeira Grande, aan de
noordkust van het eiland São Miguel. De golven daar zijn erg
geliefd onder de beoefenaars van deze sport.

Centro de Portugal
Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Begindatum 2017-10-17 Einddatum 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Kom in de maand oktober naar Portugal en woon de
belangrijkste internationale professionele competitie
surfen bij.
Aan de Rip Curl Pro Portugal doen van de beste surfers ter
wereld mee; deze proef is onderdeel van de WSL World Surf
League Tour en wordt in Peniche en Cascais gehouden. In deze
tijd van het jaar zijn hier de beste voorwaarden aanwezig voor
surfwedstrijden; de stranden hier zijn dan ook zeer bekend in de
surfwereld, onder andere Carcavelos, Guincho en vooral
Supertubos, dat beroemd is vanwege de hoge, tubevormige
golven.
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Tondela
Caramulo Motorfestival
Begindatum 2017-09-01 Einddatum 2017-09-03
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Ga enkele tientallen jaren terug in de tijd en woon in september
het Caramulo Motorfestival bij, dat klassieke- en sportwagens
naar de wegen van Caramulo lokt.
Aan het festival doen klassieke en sportieve wagens en motoren
mee, waarbij competitie met ontspanning op een leuke manier
met elkaar worden gecombineerd. Dit is een evenement dat
iedereen zal behagen, of men nu motorsportliefhebber is of niet.
Behalve het onderdeel “Rampa do Caramulo” dat meetelt voor
het nationaal kampioenschap/Trofee Caterham zijn er tijdens dit
festival ook andere evenementen, zoals de Historische Rally LusoCaramulo, de historische wandeling Viseu-Caramulo of meetings
van klassieke wagens. Dit laatste evenement is een ware optocht
van collector´s items. Mocht u de wagens van dichtbij willen
bekijken, dan moet u zeker de beurs “Feira de Automobilia” in
het Pavilhão Multiusos bezoeken of de collectie wagens,
motoren, tweewielers en miniaturen van het Museu do Caramulo,
medeorganisator van dit festival, bekijken.
Benut dit evenement om ook het prachtige landschap van het
gebergte Serra do Caramulo te ontdekken: het is één van de
beste locaties in Portugal om outdoor-activiteiten te
ondernemen, zoals klimmen, abseilen, sliden of mountainbiken.

Madeira
Funchal
Extreme Sailing Series

MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017

Begindatum 2017-06-29 Einddatum 2017-07-02

Begindatum 2017-04-22 Einddatum 2017-04-22

Website: http://www.extremesailingseries.com

Website: http://madeiraultratrail.com/

Zorg dat u in juli in Funchal de etappe van de Extreme Sailing
Series niet mist. Die race wordt wel omschreven als de Formule
1 van het zeilen.

De Clube de Montanha van Funchal organiseert in april MIUTMadeira Island Ultra Trail, een bergrace die dit jaar aan zijn
deelnemers een oversteek voorstelt met passages langs de
hoogste toppen van het eiland. Deze wedstrijd biedt de
mogelijkheid het eiland Madeira helemaal door te steken in de
richting noordwest-zuidoost, vanaf de gemeente Porto Moniz tot
Machico, en de beste tracks van het eiland af te leggen, met
name het Centraal Massief – Encumeada - Pico Ruivo (1861 m) Pico do Areeiro, in een zeer stimulerend en uitdagend circuit van
ongeveer 115 km.

Dit is een spectaculaire wedstrijd tussen extreem snelle
catamarans, bemand door de beste schippers en
bemanningleden die ook meedoen aan de Olympische Spelen en
de American’s Cup. De wedstrijden zijn van het soort “stadium
race” waarbij vlak langs de kust of in het hartje van de stad
wordt gevaren, zodat alle actie zich vlak voor de ogen van het
publiek afspeelt, dat de boten soms maar op vijf meter afstand
aan zich voorbij zien trekken!

Ilha da Madeira
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Rally Vinho da Madeira
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Het Europese Rallykampioenschap voert august door het
adembenemend mooie landschap van het eiland Madeira.
Dit Rallykampioenschap bestaat uit tien wedstrijden in
evenzoveel Europese landen en is het oudste internationale
kampioenschap georganiseerd door de FIA (Internationale
Federatie voor de Autosport). De Rally Vinho da Madeira is één
van de belangrijkste onderdelen van het kampioenschap en het
grootste auto-evenement in de regio. Duizenden mensen trekken
naar de bergen op zoek naar het beste plekje om de voertuigen
voorbij te zien komen.
De naam van de rally verwijst naar één van de voornaamste
producten van het eiland Madeira; de zoete Madeirawijn, die al in
de 18e eeuw hoog gewaardeerd werd aan de Europese hoven
om zijn smaak en onmiskenbare aroma.

Porto en het Noorden
Peso da Régua
Halve marathon Douro Vinhateiro
Begindatum 2017-05-28 Einddatum 2017-05-28
Website: http://meiamaratonadouro.pt/
In de maand mei moet u zeker naar het Dourogebied komen en
deelnemen aan één van de mooiste loopwedstrijden ter wereld!
De halve marathon begint bij de stuwdam Barragem de
Bagaúste in de gemeente Armamar en eindigt in de Avenida do
Douro in de plaats Peso da Régua. Er wordt gelopen over een
afstand van ongeveer 21 kilometer en het parcours volgt de loop
van de rivier de Douro met de daarbij horende adembenemende
uitzichten. Deze wedstrijd krijgt zowel nationaal als
internationaal steeds meer faam en er doen dan ook duizenden
deelnemers uit verschillende landen mee.
Naast deze halve marathon zijn er nog andere evenementen die
uw verblijf in dit prachtige gebied onvergetelijk zullen maken
zoals concerten, exposities en wijnproeverijen. U bent hier
immers in de oudste afgebakende wijnregio ter wereld, die
tevens door de UNESCO is aangewezen als werelderfgoed van de
mensheid.

Vila Real
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FIA WTCC - Wereldkampioenschap Toerwagens
Begindatum 2017-06-23 Einddatum 2017-06-26
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
Ga in de maand juni naar Vila Real en ervaar de grote snelheden
van de machines die tijdens het wereldkampioenschap
toerwagens (World Touring Cars Championship) strijden om de
eerste plaats.
Dit kampioenschap is onderdeel van de wedstrijdkalender van de
FIA – de Internationale overkoepelende organisatie voor de
autosport - en rekent op de deelname van de beste coureurs van
de wereld en verschillende autofabrikanten zoals BMW, Seat of
Chevrolet.

Regio Lisboa
Rock’n’Roll Lissabon- Marathon
Begindatum 2017-10-15 Einddatum 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
In oktober vindt de Marathon van Lissabon plaats, die
altijd wordt gelopen met panoramisch uitzicht langs de
rivier of aan zee.
De 42 km lange marathon vertrekt in Cascais en volgt de
Estrada Marginal, eerst aan zee en vervolgens langs de rivier
tot aan het eindpunt in het Natiepark in Lissabon.
Het evenement bestaat verder nog uit twee kortere
afstandswedstrijden, waardoor alle deelnemers de marathon
kunnen uitlopen. De Halve Marathon start op de Vasco da
Gamabrug en is ongeveer 21 km lang. Het eindpunt is eveneens
in het Natiepark. Het is de kans om te voet één van Europa's
grootste bruggen over te steken, op de enige dag dat auto's
plaats maken voor mensen.
Tegelijkertijd wordt de ruim 8 km lange Minimarathon
gehouden. Dit parcours is het laatste deel van de andere twee
marathons. Veel gewone mensen doen mee aan de
Minimarathon, ieder op zijn eigen ritme, zowel rennend als
wandelend, want het gaat uiteindelijk om het meedoen en
samenzijn.

Cascais
Internationale Springconcours van Estoril (CSI/5*)
Begindatum 2017-07-06 Einddatum 2017-07-08
Website: http://www.globalchampionstour.com
De liefhebbers van de paardensport mogen het
Internationaal Springconcours in juli in Cascais niet
missen. De beste springruiters ter wereld zullen van de
partij zijn.
Dit concours is onderdeel van de Global Champions Tour die
uit tien grote wedstrijden bestaat. Het internationale
springconcours van Estoril heeft de classificatie CSI/vijf
sterren, het hoogst haalbare aantal.
Het evenement, dat een hoog competitieniveau kent, wordt
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nogmals in Portugal gehouden, wederom in het Hipódromo
Manuel Possolo. Deze locatie bestaat ongeveer 70 jaar en is
recentelijk opnieuw gekwalificeerd. De hippodroom heeft
uitstekende technische condities en getuigt van de lange
paardensporttraditie van het kosmopolitische stadje Cascais.

Lisboa
Halve Marathon van Lissabon

Internationaal Springconcours in Lissabon

Begindatum 2017-03-19 Einddatum 2017-03-19

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa

Website: http://www.sociedadehipica.pt

In maart wordt de Halve Marathon van Lissabon
gehouden. Het parcours loopt ook over de brug Ponte 25
de Abril, waar een prachtig uitzicht is over de stad.
Deze beproeving is onderdeel van de Officiële Kalender van
de internationale organisatie AIMS. De marathon wordt
gelopen door de beste atleten van de wereld en gaat over een
afstand van 21.097 meter. Het parcours loopt vanaf het plein
Largo da Portagem, aan de overkant van de Taag, tot aan de
finish bij het monument Mosteiro dos Jerónimos.

In mei is Hipódromo do Campo Grande het podium voor CSIO Concours Hippique Internationale Officiel van Lissabon.
Geïntegreerd in de kalender van de Federation Equestre
Internationale (FEI), de CSIO Lissabon is een kwalificatiewedstrijd
voor de Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen
en Olympische Spelen.

Onderdeel van het programma van deze Halve Marathon is de
Mini-marathon, die gelijktijdig start en gaat over een afstand
7,200 meter. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven en het is
geen wedstrijd maar meer een plezierige aangelegenheid.
Als u dan in Lissabon bent, moet u toch eens de sportieve sfeer
komen proeven. Tijdens de laatste editie is er een wereldrecord
aan deelnemers geweest, namelijk 36.000! Maak van deze
gelegenheid gebruik om de brug Ponte 25 de Abril lopend over te
steken en de hoofdstad van Portugal vanuit een uniek
perspectief te bekijken.

Theater
Porto en het Noorden
Porto
FIMP - Internationale Marionettenfestival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.fimp.pt
In oktober, niet te missen de
Internationale marionettenfestival van Porto.
Met de aanwezigheid van Puppet Bedrijven uit verschillende
landen, dit festival is een ontmoeting tussen verschillende talen
en kunsten en vindt plaats in de belangrijkste kamers van Porto.

Regio Lisboa
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Lisboa
FIMFA – Internationaal festival van marionetten en
animatievormen
Datum nog bekend te maken.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
Tijdens de FIMFA in mei wordt Lissabon overspoeld door
marionetten uit de hele wereld.
Professionele gezelschappen met internationale faam uit
allerlei landen tonen hun creaties in een vernieuwende
programmering waarbij rekening is gehouden met divers publiek
van alle leeftijden.
Naast de voorstellingen van de marionettentheaters vinden er
lezingen plaats, kunt u tentoonstellingen rondom het thema
bezoeken en allerlei workshops volgen.
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