Muziek
Alentejo
Cartaxo
Reverence Festival Valadas
Begindatum 2015-08-27 Einddatum 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/
Met het brengen van de beste van de zwaargewichten in de rock,
stoner, psych en onafhankelijke bands van over de hele wereld,
naar het pittoreske scenario van het Park van Merendes in
Valada, in het centrum van Portugal, doet het Festival Reverence
een beroep op een niche publiek bestaande uit
muziekliefhebbers die vastbesloten zijn om het meest
innovatieve te ontdekken aan de rand van het meest
alternatieve in de onafhankelijke muziek.
Het Festival Reverence ontsprong uit een passie voor
ondergrondse live muziek en deze tweede editie, die zal
plaatsvinden van 27 tot 29 augustus 2015, brengt nog meer en
beter, in een omhelzing van het escapisme van het uitbundige
Ribatejo.

Exposities
Centro de Portugal
Óbidos
Begindatum 2015-06-10 Einddatum 2015-10-01
Website: http://www.joaogarciamiguel.com/

Beurzen
Regio Lisboa
Lisboa
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Downtown Jamboree - Lisbon Vintage Weekender
Begindatum 2015-10-10 Einddatum 2015-10-11
Website: http://www.juvemedia.pt/
Dit evenement wordt georganiseerd door de Vereniging
Juvemedia, wiens thema de heropleving van de decennia van de
jaren 30 tot 60 van de 20e eeuw zal zijn. Dit omvat een cultureel
programma, met een duur van twee dagen (zaterdag en
zondag), op 10 en 11 oktober 2015, in Lissabon, in de Caixa
Económica Operária.
Aldus zullen verschillende aspecten in verband met Kunst en
Cultuur onderzocht worden, als een vorm van communicatie in
en reflectie op een tijdperk.
Concerten, DJ sets, workshops, voorstellingen en een grote
vintage beurs! Dit alles wacht op u!

Exposities
Porto en het Noorden
Guimarães
De Eerste Wereldoorlog
Begindatum 2015-04-16 Einddatum 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876
Deze tentoonstelling vertelt ons hoe de stad Guimarães deze
periode ervaren heeft en brengt de lokale soldaten die naar de
oorlog gingen, het 20e Regiment Infanterie (RI 20), in
herinnering. Daarnaast wordt de geschiedenis van de Eerste
Wereldoorlog opgeroepen, in het bijzonder de deelnemende
landen, de belangrijkste veldslagen, de vorming van het
Portugese expeditiekorps, de Portugese deelname aan de oorlog,
met verwijzing naar de slag van La Lys , waar de meeste
Portugezen overleden.
De expositie zal ook een ruimte bevatten waar een loopgraaf
herschept wordt waar oorlogstuig wordt tentoongesteld.
Daarnaast wordt een geheel van voorwerpen getoond, zoals
soldijboeken, kaarten, militaire onderscheidingen (medailles),
foto's, briefkaarten, oorlogsdagboeken, die behoren tot de
soldaten die aan dit conflict deelgenomen hebben.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Rui Veloso - 35-jarige carrière
Begindatum 2015-11-06 Einddatum 2015-11-06
Website: http://arena.meo.pt/
De zanger, componist en gitarist Rui Veloso beklimt op 6
november het podium van de MEO Arena voor een uniek concert,
dit om de 35-jarige carrière van de Portugese musicus te vieren.
Rui Veloso zal tijdens een onvergetelijke nacht de belangrijkste
thema's van zijn carrière opnieuw aansnijden.
Dankzij Rui Veloso kan men eindelijk beginnen praten over
Portugese rock. De musicus die de nationale rock promoveerde,
kruiste het podium met enkele van de meest bekroonde namen
in de internationale muziek, B.B. King, Gilberto Gil, Lenine, in het
project Rio Grande (met Tim, Vitorino, João Gil en Jorge Palma),
onder vele anderen.

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
Een kosmopolitisch realisme: de KWY-groep in de
Serralves-collectie

Casa de Serralves: De Klant als Architect

Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-09-27

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/casa-deserralves-o-cliente-como-arquiteto/

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/um-reali
smo-cosmopolita-o-grupo-kwy-na-colecao-de-serralves/
Vanaf het einde van de jaren 1950 was de KWY-groep
verantwoordelijk voor de openstelling van de Portugese kunst
aan de internationale context en voor de onverbloemde
toetreding aan de nieuwe figuratieve taalgebruiken die, onder de
bescherming van de naoorlogse economische wederopbouw,
impuls hebben gegeven aan een van de meest stimulerende
periodes van de Europese cultuur van de 20e eeuw.
Samengesteld door de Portugese kunstenaars Lourdes Castro,
René Bertholo, António Costa Pinheiro, João Vieira, José Escada
en Gonçalo Duarte, door de Bulgaar Christo en door de Duitser
Jan Voss, verzamelde de groep zich in Parijs achter de editie van
het tijdschrift KWY, gepubliceerd tussen 1958 en 1964.
Met de extrapolatie van de uitgeefactiviteiten van de groep naar
de samenwerkingen met andere tijdschriften van die periode
(zoals de Daily-Bul en Sens Plastique), en deze kruisend met
schilderijen, tekeningen, installaties en objecten geproduceerd
door haar leden, neemt de tentoonstelling een bredere
chronologie van het tijdschrift aan dan die van de naamgenoot,
en biedt de visie van een internationale context van verkeer van
ideeën en van de verschillende kruisingen vastgesteld tussen de
Portugese Nova Figuração en de Nouveau Réalisme , de Fluxus
spirit, de Spaanse groep El Paso en de ervaringen van
tekstschrijvers en van de geluid poëzie, onder andere
manifestaties die de modernistische artistieke traditie in twijfel
trokken en aanspraak maakten op de aanwezigheid van kunst in
het centrum van culturele en sociale gebeurtenissen van die tijd.

Begindatum 2015-05-22 Einddatum 2015-09-06

In 1925 erfde Carlos Alberto Cabral een huis met kapel en tuinen
in Serralves, een agrarische agglomeratie op de weg tussen het
centrum van Porto en Matosinhos. Met de voortdurende steun
van zijn architect José Marques da Silva, ging hij een progressief
transformatieproces van de plek doorvoeren, met de steun van
de architecten en decorateurs van Parijs - waaronder Jacques
Émile Ruhlmann, Charles Siclis en Jacques Gréber - die hebben
bijgedragen aan het ontwerp van een uniek werk, voltooid rond
1943.
De Serralves bibliotheek bewaart een substantieel deel van het
archief van Carlos Alberto Cabral. In de documenten van dit
archief is het mogelijk de opeenvolgende stappen van het proces
van opbouw van de Casa de Serralves in te kijken, en om inzicht
te krijgen in welke mate de klant geleid heeft tot het ontwerp
van de architectuur van de Casa. Stap voor stap, met
tekeningen, correspondentie, foto's en een model dat een
tussentijdse status van het werk weergeeft, zal het mogelijk zijn
kennis te maken met de vooruitgangen in de architectonische
creatie.

Fernando Lanhas - Fragmenten
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Begindatum 2015-05-15 Einddatum 2015-08-30
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/fernand
o-lanhas-fragmentos-algumas-obras-na-colecao-deserralves-2-2/
Zoals alle architecten wilde Fernando Lanhas altijd al de
geometrie van de wereld begrijpen. Niet alleen zijn academische
achtergrond heeft bijgedragen aan dit doel, maar ook zijn
persoon als schilder, tekenaar, archeoloog, paleontoloog,
astronoom, etnoloog en dichter. Zijn schilderwerk, dat moet
helpen te begrijpen hoe het schilderen kan bijdragen aan de
kennis van de wereld, kan niet, zoals we zullen zien,
losgekoppeld worden van de vele andere activiteiten die hem
gedurende meer dan 50 jaar bezig hielden.
Meer dan in een proces van dialoog met de kunst van zijn tijd, is
de subtractieve impuls van Lanhas afkomstig uit de overtuiging
die ten grondslag ligt aan het universum van een geometrische
logica gemeen voor alle tijden en alle disciplines die proberen de
werking ervan te begrijpen. Laten we zeggen dat Fernando
Lanhas de traditionele werelden, verwijderd van de wetenschap
en de kunst, dichterbij brengt. Volgens hem kunnen ze allebei
een beroep doen op gelijkaardige hulpmiddelen in hun
ondervraging van de kosmos.

Gastronomie en Wijnen
Madeira
Funchal
De Essentie van Wijn - Funchal
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
Het evenement "Essentie van Wijn" keert voor de derde keer
terug naar Funchal. Met een mix van leren, didactiek en
experimenteren nodigt deze bijeenkomst u uit voor nieuwe
ervaringen.
Meer dan 1000 wijnen van meer dan 100 nationale en
internationale producenten, en 30% ervan in absolute première.
Een mogelijkheid tot proeven en praten met iemand die meer
weet, op één van de meest representatieve wijnproeverijen ooit
gehouden in Funchal.
Workshops, becommentarieerde proeverijen en live
keukenpresentaties. Laat u begeleiden door gerenommeerde
experts, breid uw zintuiglijke ervaring uit en word een
veeleisende kenner!

Muziek
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Porto en het Noorden
Braga
Real Combo Lisbonense
Begindatum 2015-08-21 Einddatum 2015-08-21
Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/21
Real Combo Lisbonense komt naar Braga met een show die bijna
drie decennia doorkruist van muzikale geschiedenis van de
meest internationale zangeres ooit, geboren in Portugal.
"Saudade de Você - às voltas com Carmen Miranda" is het
debuutalbum van Real Combo Lisbonense, vijf jaar na de
inaugurele EP die het debuut markeerde van een collectief rond
de Portugese muziek van de jaren 1950 en 1960, uitgevoerd
door gezelschappen en orkesten.
Met het doel de populaire songs van Carmen Miranda te
vernieuwen en opnieuw te vertolken, bevat het nieuwe werk van
de band elf thema's, waaronder samba’s en marsen, de meeste
in het Portugees.

Andere
Alentejo
Nisa
Begindatum 2015-08-07 Einddatum 2015-08-17
Website: http://tribojam.com/

Feesten
Begindatum 2015-08-08 Einddatum 2015-08-08
Website:
https://www.facebook.com/events/1593694077578061

Muziek
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Algarve
Lagoa
Begindatum 2015-08-06 Einddatum 2015-08-09
Website: http://www.apdidgeridoo.pt/

Regio Lisboa
Lisboa
Há Fado no Cais - Teresa Lopes Alves
Begindatum 2015-07-04 Einddatum 2015-08-07

Begindatum 2015-09-19 Einddatum 2015-09-19

Website: http://www.lisbonmusicfest.com/pt

Website: https://www.ccb.pt/
De Fado-zangeres produceert en stelt dagelijks bij "Rádio
Amália" de programma’s "Brincos de Princesa" en "Especial
Amália " voor, via dewelke ze de meest representatieve namen
in het in Lissabon goed gewortelde muziekgenre, vandaag
universeel erfgoed, ontvangt.
In 2010 gaf ze haar eerste CD “Reflexo” uit, waarin ze de ritmes
van de Fado, de Jazz en de Samba combineert met het
evenwichtsgevoel die een dusdanige mix oplegt, en wat een
verdiend succes kent. Ze bereidt een nieuw album voor voor
2015.

Andere
Madeira
Funchal
Begindatum 2016-05-07 Einddatum 2016-05-08
Website:

Muziek
Centro de Portugal
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Coimbra
Quebra Jazz
Begindatum 2015-07-03 Einddatum 2015-09-05
Website:
https://www.facebook.com/events/107563869580745/
Wilt u een show van de betere Jazz in Portugal? Elke zaterdag en
zondag, tot 5 september, geeft het historisch centrum van
Coimbra de lokale bevolking en toeristen goede muziek cadeau
in het trappenhuis van “Quebra-Costas”.
In het totaal zijn er 20 gratis concerten die in de open lucht
plaatsvinden. De spektakels bewaren het intieme karakter en
zorgen voor een grote nabijheid met het publiek. Perfecte
gelegenheid om enkele van de beste Portugese muzikanten
zoals Pedro Moreira en Mário Laginha te zien en te horen, naast
groepen zoals CBS Trio, Big Band Estarrejazz en BounceLab.

Bioscoop
Madeira
Funchal
Begindatum 2016-04-25 Einddatum 2016-05-01
Website: http://madeirafilmfestival.com/

Muziek
Madeira
Funchal

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

7/74

Orgelfestival van Madeira
Begindatum 2015-10-09 Einddatum 2015-11-18
Website: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com/site/
festivaldeorgaodamadeira/en/
Het orgelfestival van Madeira is een cultureel initiatief dat
bestaat uit een cyclus van concerten uitgevoerd in liturgische
ruimten, zoals de kathedraal, de kerk do Colégio en de kerk van
São Pedro, met recitals door orgelmeesters van nationale en
internationale faam.
Het festival wil een van de recente projecten, wat betreft de
recuperatie van een bijna onbekend cultureel patrimonium,
bekendmaken en versterken, alsook de decentralisatie van de
orgelcultuur van Madeira verrijken en promoten.

Regio Lisboa
Lisboa
Belle and Sebastian
Begindatum 2015-11-12 Einddatum 2015-11-12
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Op 12 november beklimt de Schotse band Belle and Sebastian
het podium van het amfitheater in Lissabon. De groep die geleid
wordt door Stuart Murdoch zal zijn nieuwste album "Girls in
Peacetime Want to Dance" voorstellen, dat afgelopen januari
gelanceerd werd.
Meesters in de compositie van liederen en door velen beschouwd
als "de beste indiepopband van de laatste jaren", rekent Belle
and Sebastian vandaag op een 19-jarige carrière en een trouw
legioen fans van over de hele wereld.
Het negende originele album, opvolger van Write About Love
(2010), werd geproduceerd door Ben H. Allen III (Animal
Collective, Deerhunter, Gnarls Barkley, Washed Out) en
opgenomen in Atlanta (Verenigde Staten).

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
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Avesso II - Iva Viana
Begindatum 2015-06-19 Einddatum 2015-08-29
Website:
"AVESSO II" geeft het thema aan van de expositie van Iva Viana,
in Porto. De kunstenares, die haar werk gebaseerd op
traditionele technieken van de decoratieve beeldhouwkunst in
gips laat zien, heeft een uitgebreid portfolio met werken voor de
gerenommeerde hotels Four Seasons in Londen, en Shangri-La,
in Parijs, en onderscheidt zich door de manier waarop zij met het
pleister omgaat, oude kunst en met een mannelijke stempel, en
weddend op restauratie en actualisering.
Naast het invoeren van kleur, formeel element waarmee ze aan
het werk is gegaan, in tegenstelling tot de grondstoffen die de
basis en het hoofdthema van haar werk zijn, stelt de kunstenares
in deze expositie nieuwe vormen voor van kijken naar het
pleisterwerk - van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

Regio Lisboa
Cascais
Begindatum 2015-09-11 Einddatum 2015-11-08
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Beurzen
Alentejo
Beja
Tweewekelijkse markt van Beja
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
De tweewekelijkse markt van Beja is een openbare markt
gelegen in Beja.
Hier wordt op de eerste en vierde zaterdag van elke maand een
breed scala aan kleding en schoenen voor alle leeftijden en
smaken verkocht. Naar deze markt gaan is een garantie om
mode te kopen aan de beste prijs.
Kom en leer deze markt kennen die ook deel uitmaakt van onze
culturele wortels!
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Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
De loopgraaf
Begindatum 2014-10-31 Einddatum 2018-10-01
Website:
Dit evenement is geen documentaire tentoonstelling, maar een
themaspektakel uniek in Portugal, met behulp van realistische
scenario's en zeer realistische figuren, waar niet alleen met groot
realisme de loopgraaf gesimuleerd wordt, maar ook een echte
oorlogszone, inclusief het ontploffen van bommen, branden,
explosies, dit alles met behulp van verschillende apparatuur voor
speciale effecten van licht en geluid die normaal in de film
gebruikt worden.
De realistische figuren geven nauwkeurig het dagelijks leven van
de soldaten in de loopgraaf weer, hoe ze sliepen, hoe ze aten,
hoe de gewonden verzorgd werden, hoe ze met hun hygiëne
omgingen, de momenten van rust en ontspanning, tot de
simulatie van een echt oorlogsscenario.

Beurzen
Alentejo
Beja
Vlooienmarkt van Beja
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
De Vlooienmarkt van Beja vindt plaats op de Praça da República
van Beja, op de eerste zaterdag van elke maand, en is alleen
bedoeld voor de verkoop van antiek en ambachtswerk: van
platen tot meubilair en serviesgoed, speelgoed, fotografisch
materiaal en een overvloed aan voorwerpen tegen een
aantrekkelijk prijsje.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in oude spulletjes en antiek,
is dit een markt die niet gemist mag worden.

Centro de Portugal
Aveiro
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Rommelmarkt van Aveiro
Begindatum 2015-08-23 Einddatum 2015-08-23
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
Op de vierde zondag van elke maand (uitgezonderd in
december: op de zondag voor Kerstmis), legt de Rommelmarkt
beslag op Aveiro. Hier kunt u de meest diverse soorten
voorwerpen kopen zoals postzegels, boeken, vinylplaten,
kandelaars, meubels, textiel, en nog veel meer.
Gewoonlijk vindt ze plaats op verschillende plaatsen van de stad,
zoals op de Praça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas, Praça 14
de Julho, in de Rua Tenente Resende, Rua Mendes Leite en Largo
Dr. Jaime Magalhães Lima.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-06-26 Einddatum 2015-10-25
Website: http://www.museu-saoroque.com/

Beurzen
Centro de Portugal
Aveiro
De Markt van de 28e - Aveiro
Begindatum 2015-08-28 Einddatum 2015-08-28
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
Dit is de enige maandelijkse markt met traditioneel karakter die
plaatsvindt in Aveiro.
Daar stromen niet alleen de essentiële huishoudelijke producten
toe, maar ook rustieke meubels, kleding en schoeisel,
tuinartikelen en keukengereedschap, in tenten of "barakken".
Vele honderden kopers worden aangetrokken en blokkeren het
wegverkeer volledig.
"De markt van de 28e" kan niet altijd op zijn dag plaatsvinden en
daarom wordt de kalender al wel eens aangepast.
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Coimbra
Vlooienmarkt van Coimbra
Begindatum 2015-08-22 Einddatum 2015-08-22
Website: http://cm-coimbra.pt/
De rommelmarkt van Coimbra vindt plaats op de Praça do
Comércio op de vierde zaterdag van iedere maand.
Hier wordt vooral antiek verkocht, van keramische producten tot
juwelen, goudsmeedproducten, huishoudelijke apparaten en
boeken, die een prominente plaats innemen. Ook de
verzamelaars en postzegelhandelaren zijn aanwezig.

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
Gezongen Gedichten
Begindatum 2015-10-25 Einddatum 2015-10-25
Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0
Auteur van een van de meest expressieve muzikale
uitdrukkingen van de actualiteit en erfgenaam van de
manipulatie van de harmonieën als een manier om emoties uit te
drukken in teksten, in een lijn die terugvoert naar de
renaissancist Carlo Gesualdo, is de Duitse componist Bernd
Franke een centrale figuur in dit programma met een verrassend
geheel van elegieën in een nationaal debuut en zijn eigen
eerbetoon aan de Prins van Venosa. De poëzie van Rilke wordt
ook in het licht gezet en geeft gestalte aan de cycli van Franke
en Hindemith, de laatste in een mooie en verbazingwekkende
collectie van Franse liederen.
Paul Hillier is verantwoordelijk voor de muzikale leiding van dit
stuk.
Programma:
Paul Hindemith Vijf liederen over oude teksten
Carlo Gesualdo Madrigais
Bernd Franke Gesualdo
Paul Hindemith Chansons over gedichten van Rilke
Bernd Franke Rilke - Madrigalen

Exposities

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

12/74

Regio Lisboa
Lisboa
"Waar ik opgroeide" van Pedro Carreira de Jesus
Begindatum 2015-07-04 Einddatum 2015-07-31
Website: http://www.duasdeletra.pt/
"Waar ik opgroeide" verbindt het geschreven woord met een
onverwachte visuele metafoor. Met het geheugen als thema, lijn
die Pedro Carreira de Jesus heeft behandeld in zijn poëzie, heeft
de auteur gedurende verschillende jaren alle verlaten schoenen
die op zijn weg kwamen gefotografeerd, zonder ze ooit aan te
raken of te verfraaien voor de foto's. Hij vond in deze schoenen
de perfecte balans tussen aanwezigheid en afwezigheid, en het
ideale beeld om weer te geven wat niet langer van dienst kan
zijn, tussen wat verdwijnt en blijft. Hij verzamelde ook van de
straat het merendeel van de kadertjes om ze een nieuwe thuis te
geven in de poëtische installatie.
Deze installatie “Waar ik opgroeide” verlost aldus de schoenen
van hun verlatenheid op dezelfde manier als ze de herinneringen
van de vergetelheid redt.

Beurzen
Centro de Portugal
Coimbra
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website:
https://www.facebook.com/events/1565179413742303/

Muziek
Algarve
Quarteira
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David Guetta
Begindatum 2015-08-14 Einddatum 2015-08-14
Website: http://www.davidguetta.com/en
David Guetta, één van de grootste DJ's van vandaag en één van
de meest internationaal gevraagde producenten, zal op 14
augustus optreden in het gemeentelijk stadion van Quarteira, in
een show waar iedereen gespannen op wacht en waarvan
verwacht wordt dat het een groots zomerfeest wordt.
Met een belangrijke rol in de "dance music" is het onmogelijk zijn
impact te negeren of te onderschatten. Hij kan opgenomen
worden in de elitegroep van producenten wiens klanken
synoniem zijn aan een tijdperk - zoals Trevor Horn, Rick Rubin of
Dr. Dre.
Met het nieuwe album "Listen" kondigt Guetta het einde van dit
tijdperk aan – en geeft de koers van het volgende aan.

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-12-11 Einddatum 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
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Stacey Kent
Begindatum 2015-10-30 Einddatum 2015-10-30
Website: http://www.coliseu.pt/
Na het succes met de vier shows die ze in ons land gaf in 2013,
keert de Noord-Amerikaanse artieste Stacey Kent terug om op te
treden voor een publiek dat niet alleen dol op haar is maar haar
ook koestert. Beschouwd als een van de meest geprezen
stemmen van de huidige jazz, en vertolkster van "The Changing
Lights", presenteert ze zich deze keer in het Colosseum, op 30
oktober.
De zangeres die al vergeleken werd met Billie Holiday en Ella
Fitzgerald wordt op het podium weer vergezeld door dezelfde
muzikanten die in 2013 er ook bij waren: Jim Tomlinson,
echtgenoot (tenorsaxofoon, sopraansaxofoon, percussie),
Graham Harvey (piano), Jeremy Brown (contrabas) en Josh
Morrison (drums en percussie).

Exposities
Regio Lisboa
Cascais
Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-09-27
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Stacey Kent
Begindatum 2015-10-29 Einddatum 2015-10-29
Website: https://www.ccb.pt/
Na het succes met de vier shows die ze in ons land gaf in 2013,
keert de Noord-Amerikaanse artieste Stacey Kent terug om op te
treden voor een publiek dat niet alleen dol op haar is maar haar
ook koestert. Beschouwd als een van de meest geprezen
stemmen van de huidige jazz, en vertolkster van "The Changing
Lights", presenteert ze zich deze keer in de CCB in Lissabon, op
29 oktober.
De zangeres die al vergeleken werd met Billie Holiday en Ella
Fitzgerald wordt op het podium weer vergezeld door dezelfde
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muzikanten die in 2013 er ook bij waren: Jim Tomlinson,
echtgenoot (tenorsaxofoon, sopraansaxofoon, percussie),
Graham Harvey (piano), Jeremy Brown (contrabas) en Josh
Morrison (drums en percussie).

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
De onderzeese kabel in een oceaan van
connectiviteiten
Begindatum 2015-05-19 Einddatum 2016-04-30
Website: http://www.fpc.pt/
Deze tentoonstelling benadrukt de belangrijke rol die Portugal
heeft gehad in het wereldwijde netwerk van onderzeese kabels
sinds 1870, jaar waarin de eerste onderzeese telegraafkabel in
werking trad die Portugal met het Verenigd Koninkrijk verbond.
De geostrategische ligging van Portugal en de capaciteit voor
innovatie waren essentiële elementen voor het land om een
ankerplaats te zijn voor internationale systemen, om het verkeer
tussen de continenten te bevorderen en te vergemakkelijken, en
om bij te dragen tot de vereniging van de gemeenschappen.
Vandaag ligt meer dan een half miljoen kilometer aan optische
onderzeese kabel in de 5 oceanen en Portugal heeft 12
ankerplaatsen van internationale optische onderzeese systemen,
een van de belangrijkste ankerplaatsen van kabels, en het is nog
steeds het enige land in de wereld met directe verbinding naar
alle continenten, met uitzondering van Antarctica.
Deze enorme groei van de installatie van onderzeese kabels en
van zijn capaciteiten heeft een uitleg: het internet. Het internet,
zoals wij het vandaag kennen, vereist hoge snelheden en
mogelijkheden die alleen mogelijk zijn middels optische
transmissie, en de onderzeese kabel is de grote
communicatiesnelweg. Het is langs deze weg dat 99% van het
internetverkeer tussen de verschillende continenten verloopt.
Het is in deze context, van het verleden tot het heden, dat deze
tentoonstelling de historische aspecten verbonden met deze
technologie bekend wil maken, de huidige ontwikkelingen en ook
nog de toekomst van dit belangrijk transmissiesysteem in
perspectief wil plaatsen.

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
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Happy Holi Porto - Kleurenfestival
Begindatum 2015-09-06 Einddatum 2015-09-06
Website: http://www.happyholifestival.com/
Geïnspireerd op het "Holi Kleurenfestival" van India, is Happy
Holi pionier in het toevoegen van kleur aan een muziekfestival,
wat vooral gericht is op een jong publiek maar waar ook
gezinnen van harte welkom zijn.
Op de Happy Holi verzamelen duizenden personen gekleed in
het wit en creëren een menselijk kleurenpalet in een uniek en
overgetelijk moment van het vieren van pure vreugde, met 8 uur
non-stop muziek van de beste nationale DJ’s, met muziekstijlen
van hip-hop tot elektronica.
Het hoogtepunt van het festival zijn de "colorblasts", een
explosie van kleuren die elk uur plaatsvindt wanneer de
deelnemers de Gulal (gekleurd poeder) door de lucht
verspreiden die de omgeving vult met kleur en magie en op deze
manier een uniek moment van euforie creëert.
Trek een witte outfit aan en maak je klaar om te schilderen en
geschilderd te worden in duizend kleuren, in een dag van heel
veel kleur, muziek en vreugde!

Regio Lisboa
Lisboa
Happy Holi Lissabon - Kleurenfestival
Begindatum 2015-09-14 Einddatum 2015-09-14
Website: http://www.happyholifestival.com/pt/
Geïnspireerd op het "Holi Kleurenfestival" van India, is Happy
Holi pionier in het toevoegen van kleur aan een muziekfestival,
wat vooral gericht is op een jong publiek maar waar ook
gezinnen van harte welkom zijn.
Op de Happy Holi verzamelen duizenden personen gekleed in
het wit en creëren een menselijk kleurenpalet in een uniek en
overgetelijk moment van het vieren van pure vreugde, met 8 uur
non-stop muziek van de beste nationale DJ’s, met muziekstijlen
van hip-hop tot elektronica.
Het hoogtepunt van het festival zijn de "colorblasts", een
explosie van kleuren die elk uur plaatsvindt wanneer de
deelnemers de Gulal (gekleurd poeder) door de lucht
verspreiden die de omgeving vult met kleur en magie en op deze
manier een uniek moment van euforie creëert.
Trek een witte outfit aan en maak je klaar om te schilderen en
geschilderd te worden in duizend kleuren, in een dag van heel
veel kleur, muziek en vreugde!

Exposities
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Regio Lisboa
Lisboa
Josefa de Óbidos en de uitvinding van de Portugese
barok

Begindatum 2015-05-19 Einddatum 2015-09-15

Begindatum 2015-05-16 Einddatum 2015-09-06

Website:

Website: http://www.museudearteantiga.pt/exhibitions/j
osefa-de-obidos
Bezoek de expositie over Josefa de Óbidos in het Museum voor
Oude Kunst in Lissabon en leer meer over het begin van de
barok in Portugal.Josefa de Óbidos, die gedurende ruim 40 jaar
een paar van de meest herkenbare beelden van de Portugese
Kunstgeschiedenis heeft geschept, is de pilaar van deze grootse
expositie die in acht kernen de Portugese Barok toont in de jaren
die volgden op de Restauratie van de Onafhankelijkheid
(1640).Deze tentoonstelling verenigt meer dan 130 werken
(schilderwerk, beeldhouwwerk en decoratieve kunst) van
verschillende binnen- en buitenlandse instellingen, zoals het
Prado Museum en het Museum voor Schone Kunsten in Sevilla,
het Klooster van Escorial en talrijke Portugese en buitenlandse
privécollecties.

Sport
SATA Airlines Azores Islands Pro
Begindatum 2015-09-22 Einddatum 2015-09-27
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.

Muziek
Alentejo
Cartaxo
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Begindatum 2015-08-27 Einddatum 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/

Feesten
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-09-25 Einddatum 2015-09-26
Website: http://facebook.com/thefamousgrouse

Andere
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-07-20 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/

Feesten
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Begindatum 2015-08-24 Einddatum 2015-08-30
Website: http://cm-lajesdopico.pt/noticias/cultura/861-ap
resentacao-oficial-da-semana-dos-baleeiros-2015

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2015-06-10 Einddatum 2015-09-20
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/ytobarrada-salon-marocain/?menu=249

Regio Lisboa
Oeiras
Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-09-06
Website:
https://mail.google.com/mail/#inbox/14e96431fd4aba85

Muziek
Alentejo
Évora
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Begindatum 2015-07-10 Einddatum 2015-09-30
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/cenas-aosul-2015/

Sport
Begindatum 2015-09-26 Einddatum 2015-09-27
Website:

Muziek
Patti Smith
Begindatum 2015-09-21 Einddatum 2015-09-21
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=28817
De Noord-Amerikaanse zangeres en dichteres Patti Smith,
punklegende, komt op 21 september naar Lissabon en belooft
het Portugese publiek te trakteren op een uniek concert in het
“Coliseu dos Recreios”.
Het spektakel herleeft de eerste registratie van de originele
songs, verantwoordelijk voor het succes van de artieste over de
hele wereld. Horses, uitgebracht in 1975, zal helemaal vertolkt
worden, alsook een paar van de meest memorabele songs uit de
carrière van de zangeres.
Patti was al op Portugese bodem in juni van dit jaar. Ze was een
van de sterren van het festival “Nos Primavera Sound”, in Porto.
Te beoordelen naar het meest recente concert, mag Lissabon
een echte rockles verwachten!

Theater
Porto en het Noorden
Porto
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Begindatum 2015-09-24 Einddatum 2015-10-11
Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=824

Muziek
Algarve
Faro
Begindatum 2015-09-04 Einddatum 2015-09-05
Website: https://www.facebook.com/FestivalFoficial

Andere
Alentejo
Borba
Begindatum 2015-07-01 Einddatum 2015-09-30
Website: http://www.rotatonsdemarmore.com/pt/

Muziek
Centro de Portugal
Caldas da Rainha
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Caldas Nice Jazz 2015
Begindatum 2015-10-30 Einddatum 2015-11-07
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Van 30 oktober tot 7 november ontvangt de stad Caldas da
Rainha het Caldas Nice Jazz 2015. Een internationaal festival dat
al genoteerd staat in de evenementenkalender van de stad en
de regio.
De concerten zullen plaatsvinden in het Cultureel en
Congrescentrum van Caldas da Rainha, mentor van dit
fantastische jazz festival dat zeer divers publiek aantrekt.
In het programma trekken vooral de optredens van Antony
Strong; Tokunbo; Filipe Melo en Kyle Eastwood de aandacht. Ook
worden parallel, op de nachten van 1 tot 6 november, vijf jazz
bands van jonge gevestigde Portugese musici voorgesteld:
Guilhermo Melo Trio, Duo Marta & Zé, Hugo Trindade Quinteto,
Nabuchadnezzar Quarteto.
Caldas Nice Jazz is een muzikaal evenement dat beschikt over
een verscheidenheid aan stijlen wat muziekliefhebbers met
verschillende smaken en van verschillende culturele afkomst
aantrekt.

Porto en het Noorden
Braga
Begindatum 2015-09-18 Einddatum 2015-09-19
Website: https://www.facebook.com/festivalgentesentad
a?fref=photo

Porto
R5
Begindatum 2015-09-11 Einddatum 2015-09-11
Website: https://www.r5rocks.com/home
R5, band onder leiding van zanger Ross Lynch, brengt de tour
"Sometime Last Night Tour” naar Portugal. De groep bestaat uit
de vier Lynch-broers en de goede vriend Ellington Ratliff, en zal
op 11 september optreden in het Colosseum van Porto.
De Amerikaanse band, opgericht in 2009, brengt de tweede
studio-opname "Sometime Last Night " naar Portugal, met
geplande releasedatum op 10 juli. Het succes van het
debuutalbum "Louder", uitgegeven in 2013, bevestigt R5 als het
nieuwste wereldverschijnsel in de pop-rock.

Póvoa de Varzim

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

23/74

Begindatum 2015-09-26 Einddatum 2015-09-26
Website:

Viana do Castelo
Neopop Festival
Begindatum 2015-08-12 Einddatum 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Van 12 tot 15 augustus vindt wederom een van de grootste
elektronische muziekfestivals in Portugal plaats: Neopop, in
Viana do Castelo, wat elk jaar honderden personen van
verschillende nationaliteiten ontvangt.

Dit jaar voltooit het evenement een decennium en belooft een
bijzonder programma vol verrassingen om zijn 10e verjaardag te
vieren. Veel grote namen en veelbelovende talenten passeerden
dit evenement in de afgelopen jaren. Deze editie zal niet anders
zijn, rekenend op de aanwezigheid van een sterke internationale
affiche met een paar van de belangrijkste artiesten in de
moderne elektronische muziek.

Regio Lisboa
Lisboa
R5
Begindatum 2015-09-10 Einddatum 2015-09-10

Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-27

Website: https://www.r5rocks.com/home

Website: http://www.carminho.com.pt/

R5, band onder leiding van zanger Ross Lynch, brengt de tour
"Sometime Last Night Tour” naar Portugal. De groep bestaat uit
de vier Lynch-broers en de goede vriend Ellington Ratliff, en zal
op 10 september optreden in het Colosseum van Lissabon.

Boyce Avenue
Begindatum 2015-10-24 Einddatum 2015-10-24

De Amerikaanse band, opgericht in 2009, brengt de tweede
studio-opname "Sometime Last Night " naar Portugal, met
geplande releasedatum op 10 juli. Het succes van het
debuutalbum "Louder", uitgegeven in 2013, bevestigt R5 als het
nieuwste wereldverschijnsel in de pop-rock.

Begindatum 2015-10-17 Einddatum 2015-10-17
Website: http://www.armazemf.com/

Website: http://boyceavenue.com/
Boyce Avenue treedt op 24 oktober op in het “Coliseu dos
Recreios” in Lissabon. De band samengesteld uit de drie broers
Alejandro, Fabian en Daniel Manzano, lanceerde in 2014 de EP
"No Limits", met zeven unieke thema's. Het begin van de show
staat gepland om 09.00 uur (de deuren openen een uur
vroeger).
Het internetfenomeen – de band heeft meer dan vier miljoen
volgers op YouTube -, Boyce Avenue, uit Florida, besloot in 2004
zich te wijden aan de muziek.
In de afgelopen drie jaar trad Boyce Avenue al op voor meer dan
400.000 mensen in 20 landen van de vijf continenten.

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

24/74

Exposities
Porto en het Noorden
Guimarães
Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-08-30
Website: http://www.guimaraeshopping.pt/event/exposic
ao-a-celebracao/

Sport
Alentejo
Baja Portalegre 500
Begindatum 2015-10-22 Einddatum 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
De liefhebbers van off-roadproeven mogen “Baja Portalegre 500”
zeker niet missen! Dit evenement vindt in November plaats op
de wegen van de Alentejo.De uitdagende wegen van de Alentejo
wordt al ongeveer twintig jaar gebruikt voor de traditionele offroadproeven 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 offroadkampioenschap, de II Challenge Nissan (Spanje), de Trofee
Tomaz Mello Breyner en de Trofee RTP Todo-o-Terreno.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2015-08-07 Einddatum 2015-09-30
Website:

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox
Begindatum 2016-04-12 Einddatum 2016-04-12
Website: http://ticketline.sapo.pt/evento/SCOTTBRADLEE-S-POST-MODERN-JUKEBOX-11174
Het collectief Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox belooft
Lissabon op 12 april op te schudden. De groep, opgericht door de
pianist en componist Scott Bradlee, is bekend om zijn
aanpassingen in succesvolle popthema’s. Het verschil is dat de
interpretaties de stijl krijgen van jazz, ragtime en swing.
De lef trok de aandacht van de critici en de fans. De intelligente
aanpassing van de huidige thema’s memoreert de grote
momenten van jazz-legendes zoals Louis Armstrong en Ella
Fitzgerald.
Tussen de pop-parels, aangepast door het collectief, vinden we
de songs Royals, We Can´t Stop en Creep.

Sport
Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Begindatum 2015-10-15 Einddatum 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
In oktober 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
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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.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-06-19 Einddatum 2015-10-26

Begindatum 2015-06-19 Einddatum 2015-10-26

Website: http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposi
coes/Exposicao?a=5219

Website:

Sport
Azoren
Horta
Atlantis Cup - Regatta van Autonomie
Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
De "Atlantis Cup/Regatta van Autonomie" verbindt jaarlijks de
drie historische steden van de Azoren - Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo en Horta. In de afgelopen drie jaar heeft ze haar
klauwen uitgestrekt met de toevoeging van Vila do Porto. Deze
plekken van de unieke eilandengroep genieten van een
zeldzame natuurlijke schoonheid.
De eerste editie vond plaats in 1988 en heeft sindsdien een
schommelend aantal nationale en internationale deelnemers.
Het is een uitstekende bijdrage voor de groei van de regionale
vloot en voor het consolideren van de zeilcruise als belangrijke
scheepvaartkundige methode die het toerisme in de Azoren kan
bevorderen.

Ilha de São Miguel
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21e Paragliding Festival Azoren
Begindatum 2015-08-19 Einddatum 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
Het luchtruim van São Miguel ontvangt in augustus het 21e
Paragliding Festival. Het evenement dat op de aanwezigheid
rekent van tientallen nationale en internationale deelnemers, is
toegankelijk voor professionals en iedereen, van welke leeftijd
ook, die geïnteresseerd is om zich in te wijden in deze sport.
Het festivalprogramma is gevuld met activiteiten en de
Azoriaanse landschappen zijn slechts een van de sterke, niet te
missen bekoringen. Een unieke ervaring, met een voortreffelijk
uitzicht op de lagunes van São Miguel.

Centro de Portugal
Lousã
GranFondo SkyRoad - Aldeias de Xisto 2015
Begindatum 2015-09-13 Einddatum 2015-09-13
Website:
De "GranFondo SkyRoad - Aldeias de Xisto 2015" vindt plaats op
13 september in het bergachtig gebied van de Serra da Lousã en
de Serra do Açor. De deelnemers zullen langs wegen rijden met
beperkt autoverkeer en met uitzonderlijke landschapskaders, in
een uitdagend, en een door wijde horizonten gekenmerkt circuit.
Degenen die denken niet voorbereid te zijn op de grote uitdaging
van de Granfondo, kunnen opteren voor de “Mediofondo”
wedstrijd, met een 95 km lange route en een hoogteverschil van
2000 m.
Dit alles in de mooiste berglandschappen van Portugal!

Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Befaamd om zijn golven, bereidt Nazareth zich voor om
overspoeld te worden door een andere golf, vol van kleur, licht
en geluid.
Op 1 augustus 2015 zal Neon Run een andere kleur verlenen
aan de straten van de kleine stad. De deelnemers worden
uitgenodigd om een afstand van 5 kilometer af te leggen, al
lopend of al wandelend, te midden van lichten, verf, laser en veel
muziek.
Neon Run is een niet-concurrerende nachtelijke wedloop voor
alle leeftijden die al heeft plaatsgevonden in verschillende
steden over het hele land. Een nieuw concept van entertainment
en een leuke manier om sport te beoefenen.
Animatie gegarandeerd! Mis het niet!
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Madeira
Funchal
Marathon van Funchal
Begindatum 2016-01-31 Einddatum 2016-01-31
Website: http://www.funchalmarathon.com/
De Marathon van Funchal is een belangrijk internationaal
sportevenement dat plaatsvindt in Madeira op 31 januari. Dit
sportief initiatief bestaat uit drie proeven: de Marathon van
Funchal (42.195,00 meter), de Halve Marathon van Funchal
(21.097,50 meter) en de Mini Marathon van Funchal (5.900
meter).
In navolging van vorige edities, zal de wedstrijd op een vlak
parcours plaatsvinden, bijna helemaal in een gesloten circuit en
in een fantastisch landschapskader, dat voorziet in een gezonde
vriendschappelijke competitie tussen atleten van verschillende
nationaliteiten.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-07-22 Einddatum 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/

Sport
Centro de Portugal
Peniche
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Rip Curl Pro Portugal
Begindatum 2015-10-20 Einddatum 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.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 ASP World 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&nbsp;en vooral Supertubos,
dat beroemd is vanwege de hoge, tubevormige golven.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Begindatum 2015-09-04 Einddatum 2015-09-06
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 Luso-Caramulo,
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.

Muziek
Alentejo
Marvão
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Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-08-02
Website: http://www.marvaomusic.com/pt-pt/

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-07-15 Einddatum 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/

Sport
Centro de Portugal
Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Begindatum 2015-08-21 Einddatum 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
De naam zegt alles: meer dan 281 km wandelpaden in Beira
Interior, in een parcours van Belmonte tot Proença-a-Nova, dat
zich gemakkelijk onderscheidt als een van de meest extreme
wedstrijden op wereldniveau.
Maar het is niet alleen een krachtproef, het is ook een route met
geschiedenis. Sabugal, Sortelha, Penamacor, Serra de Malcata,
Monsanto, Idanha-a-Nova, Tejo internacional en Vila Velha de
Ródão, om te eindigen in Proença-a-Nova, in een parcours vol
met historische dorpjes, waar u de echtheid van de leistenen
dorpen kunt ontdekken en de schoonheid van het gebied rond
het Geopark Naturtejo kunt inademen.
De PT281+ heeft een paar kenmerken van de moeilijkste
wedstrijden van de VS en Brazilië (Badwater en BR135+), waar
inspiratie gezocht werd, maar met een zeer Portugees scenario.
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Muziek
Porto en het Noorden
Montalegre
Begindatum 2015-07-31 Einddatum 2015-08-02
Website: http://fmj.pt/

Sport
Madeira
Funchal
Europees Kampioenschap Aangepast Zwemmen
Begindatum 2016-05-24 Einddatum 2016-06-04
Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/
Het eerste Europees Kampioenschap Aangepast Zwemmen zal
georganiseerd worden in Madeira, in het Olympisch
Zwembadencomplex van Funchal. Onder de
verantwoordelijkheid van het International Paralympic
Committee voor zwemmen, brengt de wedstrijd ongeveer 500
zwemmers naar de streek, samen met de ondersteunende
teams.
Vastgelegd tussen 24 mei en 4 juni 2016, is dit een goede
gelegenheid om te genieten van alweer een wedstrijd op hoog
niveau, in een van de mooiste streken van het land.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2015-04-22 Einddatum 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/

Andere
Begindatum 2015-08-03 Einddatum 2015-08-07
Website: http://www.7cumes.pt/?q=node/81

Exposities
Alentejo
Évora
Begindatum 2015-06-07 Einddatum 2015-09-07
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/exposica
o-vestidos-de-noiva-inesqueciveis/

Sport
Madeira
Funchal
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Madeira Uphill 2000
Begindatum 2015-09-27 Einddatum 2015-09-27
Website: http://madeira.uphill2000.com/
Madeira Uphill 2000 is een internationaal sportevenement dat
voor de eerste keer zal plaatsvinden in de stad Funchal en dat
atleten verzamelt uit verschillende landen, met een grotere
klemtoon op ontspanning en recreatie, terwijl natuurlijk het
competitieve onderdeel niet verwaarloosd wordt.
Het parcours, bijna helemaal bergop, wordt omlijst door
uitzonderlijke landschappen en is zeer geschikt voor lange
afstand deelnemers.
Kom en ontdek de parel van de Atlantische Oceaan, en doe mee
aan de Madeira Uphill 2000, in een feestelijke en plezierige sfeer.
De race is de gelegenheid bij uitstek om Madeira te leren kennen
en te genieten!

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-04-24 Einddatum 2015-08-16
Website: http://www.mude.pt/

Sport
Madeira
Funchal
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18e internationaal bridgetornooi van Madeira

MIUS - Madeira Islands Ultra SWim

Begindatum 2015-11-02 Einddatum 2015-11-08

Begindatum 2015-09-02 Einddatum 2015-09-06

Website: http://www.bridge-madeira.com/

Website: http://madeiraislandsultraswim.com/

Het 18e internationale bridgetornooi van Madeira zal
plaatsvinden tussen 2 en 8 november 2015. Het tornooi wordt
georganiseerd door Club Sports da Madeira en vindt dit jaar
plaats in Hotel Vidamar Resorts Madeira, in Funchal, en mag
rekenen op een totaal prijzengeld van 18.000 euro.

In september 2015 zal Madeira de langste overtocht van de
wereld organizeren, uitgevoerd met een gezamelijke start. De
wedstrijd zal beginnen op het eiland Porto Santo en einidigen op
het eiland Madeira, met een afstand van 22,7 zeemijlen, 42 km,
tussen de extremiteiten van de twee eilanden.

Het evenement brengt vele enthousiastelingen van dit kaartspel
gedurende zeven dagen samen en rekent gewoonlijk op
deelnemers van verschillende nationaliteiten, voornamelijk uit
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Deze avontuurlijke wedstrijd zal de “Mar da Travessa” in volle
Atlantische Oceaan oversteken, zwemmend in het diepe blauwe
dat de beschermde mariene natuurreservaten van de twee
eilanden verbindt, in dieptes tot 3000 meter. Een uniek
evenement voor atleten die de overwinning zoeken in symbiose
met de natuur.

Een uitstekend excuus om de prachtige landschappen van het
eiland te leren kennen!

De zwemmers zetten koers naar het zuidwesten met
bestemming Madeira, eindigend in Prainha.

Theater
Porto en het Noorden
Vila do Conde
Begindatum 2015-08-29 Einddatum 2015-08-29
Website: http://www.cm-viladoconde.pt/pages/313

Sport
Madeira
Funchal
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Madeira Ocean Race 2015
Begindatum 2015-10-08 Einddatum 2015-10-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/
De Madeira Ocean Race is een sportevenement gewijd aan
zeekanoën. De tweedeeditie vindt plaats langs de zuidkust van
het eiland en brengt de beste kanovaarders van de wereld naar
de streek.
Onder hen de atleet van Clube Naval, David Fernandes, onlangs
Europees Vicekampioen K4 1.000 meter en beste Portugees in
de Madeira Ocean Race 2014.
Er zullen twee proeven afgelegd worden: op 10 oktober
(zaterdag) vindt de eerste etappe plaats tussen Praia da Calheta
en Ribeira Brava, en op 11 oktober (zondag) de tweede etappe,
tussen Ribeira Brava en Funchal.

Ilha da Madeira
Rally Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

Begindatum 2015-07-30 Einddatum 2015-08-01

Begindatum 2015-07-30 Einddatum 2015-08-02

Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel

Website: http://www.madeiraislands.travel,
http://www.europeantour.com

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.

Het golfevenement Madeira Islands Open, onderdeel van de Main
Tour van de PGA European Tour, vindt in mei plaats. Omdat de
Madeira Islands Open Golf deel uitmaakt van een Europese
competitie, zijn jaarlijks de beste golfers ter wereld van de partij.

Muziek
Centro de Portugal
Torres Vedras
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Begindatum 2015-08-14 Einddatum 2015-08-15
Website: http://www.santasummersounds.pt/

Sport
Porto en het Noorden
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Begindatum 2015-11-29 Einddatum 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
De Gerês Marathon heeft unieke kenmerken. Naast de idyllische
plek waar ze plaatsvindt – op de wegen van het unieke Nationale
Park van Portugal, in het hart van Gerês – wordt snelheid
gecombineerd met niveauverschil, wat een heel andere en
hogere moeilijkheidsgraad oplevert in vergelijking met de
gebruikelijke marathon.
Lopen in Gerês heeft altijd, op elk moment van het jaar, een
bijzondere charme, maar het kleurenpalet dat het Nationale Park
aan het eind van de herfst opfleurt, creëert zulke prachtige en
boeiende landschappen, dat het deze wedstrijd even mooi maakt
als ze moeilijk is!

Feesten
Porto en het Noorden
Viana do Castelo
Feesten ter ere van Senhora da Agonia
Begindatum 2015-08-20 Einddatum 2015-08-23
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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Sport
Regio Lisboa
Rock’n’Roll Lissabon- Marathon
Begindatum 2015-10-18 Einddatum 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
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&nbsp; 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.

Muziek
Azoren
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Datum nog bekend te maken.
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 Noord-Amerikaanse 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.

Exposities
Porto en het Noorden
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Braga
BeeldOntmoetingen
Begindatum 2015-09-25 Einddatum 2015-10-31
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.

Regio Lisboa
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Begindatum 2015-11-07 Einddatum 2015-12-22
Website: http://www.experimentadesign.pt
Ieder twee jaar wordt in Lissabon het internationale evenement
ExperimentaDesign gehouden, gewijd aan design, architectuur
en hedendaagse cultuur. Tijdens de ExperimentaDesign zijn
werken te zien van allerlei verschillende kunstvormen, zoals
ambient design, architectuur, visuele kunst, film, grafisch en
industrieel design, fotografie, multimedia, muziek en videokunst.

Andere
Algarve
Castro Marim
Middeleeuwse Dagen in Castro Marim
Begindatum 2015-08-27 Einddatum 2015-08-30
Website: 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
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met waren en handwerk zorgen ervoor dat tijdens de
Middeleeuwse Dagen de betovering en de geheimen van
vroegere tijden nog steeds gevoeld kunnen worden.

Muziek
Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Begindatum 2016-08-11 Einddatum 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
In augustus kunt u deelnemen aan het Boom Festival en de
Kunst, de Vrijheid en de Natuur vieren... dit alles aan de oevers
van het stuwmeer van Idanha-a-Nova. Het Boom Festival wordt
om de twee jaar in augustus gehouden tijdens volle maan en is
gewijd aan cultuur en kunst; denk onder andere aan
performance kunsten, muziek, multimedia, schilderkunst,
biologische bouw, theater, film, conferenties en workshops. De
organisatie van het festival heeft bovendien een ecologisch doel
en werkt aan duurzame projecten op het gebied van water- en
afvalverwerking.De locatie van het Boom Festival is prachtig en
geeft een uniek uitzicht op het historische dorp Monsanto;
bovendien ligt het binnen het Geoparque Naturtejo, dat op de
erfgoedlijst van de UNESCO staat vanwege de geologische
schatten en het waardevolle natuurlijke, historische en culturele
erfgoed.

Gastronomie en Wijnen
Madeira
Ilha da Madeira
Madeirawijnfeest
Begindatum 2015-08-30 Einddatum 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.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.

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

40/74

Muziek
Azoren
Ilha de Santa Maria
Getijdefestival van Augustus
Begindatum 2015-08-20 Einddatum 2015-08-22
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
Montemor-o-Velho
Festival Forte
Begindatum 2015-08-27 Einddatum 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
Het kasteel van Montemor-o-Velho, nationaal erfgoed, ontvangt
in augustus het ‘Forte’ dansmuziekfestival, waar een selectie van
artiesten uit de elektronische muziek zich verzamelt voor een
drie-daagse viering en interactie met het publiek.
De pracht van het kasteel, waarop een schouwspel van videomapping gecreëerd wordt, is een bepalende factor voor het
welslagen van dit festival. Er zal ook een gratis kampeerplaats
beschikbaar zijn voor diegenen die een festivalticket hebben.
Maken deel uit van het programma:
SVEN VÄTH, BEN KLOCK, GUI BORATTO PRESENTS M-A-C-H-I-N-ES, GAISER, MINILOGUE VS. MATHEW JONSON, MICHAEL MAYER,
OSCAR MULERO, DVS1, RØDHÅD, BILLY DALESSANDRO,
ELEKFANTZ, RUI VARGAS, EXPANDER & THINKFREAK, JOÃO
MARIA, TWOFOLD, MANU, KINETIC, DAVID RODRIGUES, MIGUEL
SOARES & PEDRO PIMENTA, RUI TRINTAEUM

Dans
Alentejo
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Castelo de Vide
Andanças
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.andancas.net
In augustus kunt u het festival Andanças bijwonen! Dans en
experimentele bewegingsvormen zetten alles en iedereen aan
tot bewegen!Andanças is een internationaal festival voor muziek
en traditionele dansvormen, dat jaarlijks wordt gehouden. Dit
evenement is bedoeld om dans en volkscultuur op een
dynamische en interactieve manier te promoten. Bezoekers
kunnen deelnemen aan workshops muziek, dans, theater en
kunstnijverheid, waardoor ze met de cultuur en de tradities van
verschillende landen kennis kunnen maken. Het festival wordt
gehouden midden in de natuur. Er is voor de deelnemers een
camping ingericht en er zijn veel activiteiten te ondernemen,
zoals het ontdekken van het natuurlijk, historisch en
archeologisch erfgoed van deze schitterende regio.

Sport
Regio Lisboa
Sintra
Sintra Portugal Pro
Begindatum 2015-09-08 Einddatum 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Bewonder de bedrevenheid van de beste bodyboarders ter
wereld tijdens de Sintra Portugal Pro in augustus op het strand
Praia Grande.Het evenement Sintra Portugal Pro wordt
georganiseerd onder de vlag van de IBA – International
Bodyboarding Association, en bestaat uit een vrouwelijke en een
mannelijke categorie. Het is de enige beproeving op Europees
grondgebied van de hele wereldtour voor bodyboard. Het strand
Praia Grande ligt in het beschermde natuurgebied Parque
Natural Sintra-Cascais, en heeft internationale faam gekregen
onder de bodyboarders vanwege de kwaliteit van de golven, die
het mogelijk maakt om spectaculaire vaardigheiden te laten
zien.

Beurzen
Regio Lisboa
Estoril
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FIARTIL – Internationale Handwerkbeurs van Estoril
Begindatum 2015-06-25 Einddatum 2015-09-06
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 binnenen 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.

Muziek
Alentejo
Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Begindatum 2015-08-05 Einddatum 2015-08-09
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
Internationale Jazzfestival in Loulé
Datum nog bekend te maken.
Website:
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.&nbsp;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.
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Feesten
Porto en het Noorden
Lamego
Feesten ter ere van Nossa Senhora dos Remédios
Begindatum 2015-08-21 Einddatum 2015-09-09
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.

Andere
Azoren
Horta
Week van de Zee
Begindatum 2015-08-02 Einddatum 2015-08-09
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.

Muziek
Centro de Portugal
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Leiria
Entremuralhas - Gotisch Festival
Begindatum 2015-08-27 Einddatum 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
Het imposante kasteel van Leiria ontvangt het Gotisch Festival
"Entremuralhas", wat dit jaar zijn 6e editie viert!
Met een eclectisch programma brengt 2015 verschillende bands
waarvan de gotische stijl het koren op de molen is van de fans
van dit genre. Tot de bands behoren Laibach, Lene Lovich Band,
And Also The Trees, 6 Comm, Agent Side Grinder, Tying Tiffany,
Phantom Vision, Keluar, A Dead Forest Index, Jordan Reyne, Ash
Code.
Deze opwindende ontmoeting, waar muziek en geschiedenis
samensmelten, is onmisbaar!

Feesten
Alentejo
Campo Maior
Festa das Flores de Campo Maior
Begindatum 2015-08-22 Einddatum 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
In Campo Maior, kunt u het Bloemenfeest (Festa das Flores)
bijwonen en een stadje zien versierd met papier en veel kleur.
De straten worden versierd met bloemen en papier in allerlei
vormen en kleuren. Nnormaal gesproken valt dit feest in
Augustus, maar de datum wordt veelal in onderling overleg door
de inwoners besloten.

Andere
Madeira
Ilha de Porto Santo
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Columbus Festival
Begindatum 2015-09-17 Einddatum 2015-09-19
Website: http://www.visitmadeira.pt
In september, tijdens de feestelijkheden gewijd aan de Portugese
ontdekkingsreizen, biedt het eiland Porto Santo veel muziek en
theater.&nbsp;&nbsp;Vila Baleira&nbsp; 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.&nbsp;

Regio Lisboa
Setúbal
Observanatura 2015
Begindatum 2015-10-10 Einddatum 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Leer in oktober meer over vogels en hun habitats op
ObservaNatura, die gedurende twee dagen in de Getijdenmolen
van Mourisca aan het Sado-estuarium wordt gehouden.Dit is een
unieke beurs in Portugal die gewijd is aan ornithologisch
toerisme. Deze tak van het natuurtoerisme is gericht op het
spotten van vogels, zowel rechtstreeks als met behulp van
verrekijkers of veldtelescopen. Het programma bestaat uit
workshops, minicursussen, ateliers, ringsessies en
vogelspotwandelingen in het Natuurreservaat van het Sadoestuarium, over land en op de rivier. In deze periode van het jaar
kunnen reigers, lepelaars en flamingo's worden gespot, een paar
van de soorten die dit beschermd gebied opzoeken.De beurs is
gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door het Instituut
voor Natuur- en Bosbehoud (ICNF)/Natuurreservaat van het Sadoestuarium en door Tróia-Natura. De beurs wordt gesteund door
het Portugees Bureau voor Toerisme, het stadhuis van Setúbal,
de Portugese Vereniging voor Vogelstudie, de Vereniging Baai
van Setúbal en Birds &amp; Nature.

Muziek
Centro de Portugal
Óbidos
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Internationale Week van de Piano in Óbidos
Begindatum 2015-08-02 Einddatum 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
In juli en 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.

Gastronomie en Wijnen
Alentejo
Santarém
Nationaal Gastronomie Festival
Datum nog bekend te maken.
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.

Muziek
Centro de Portugal
Tomar
Bons Sons Festival 2015
Begindatum 2015-08-13 Einddatum 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Tussen 13 en 16 augustus 2015 is het dorp Cem Soldos, in
Tomar, wederom het bevoorrechte podium van de Portugese
muziek. Het Bons Sons Festival is terug van weggeweest, een
jaar eerder dan gepland, in de 6de editie als jaarlijks evenement.
Na vijf tweejaarlijkse edities treedt Bons Sons in een nieuwe
cyclus, met de belofte de inzet op de kwaliteit en de diversiteit
van het programma te handhaven, volledig ingevuld door
nationale artiesten, met zowel nieuwe als gevestigde musici.
Georganiseerd door de SCOCS - Sport Clube Operário de Cem
Soldos, komt Bons Sons de groeiende erkenning van critici en
publiek te verdienen, niet alleen door de kwaliteit van hun inzet -
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het festival mocht al rekenen op artiesten zoals Sérgio Godinho,
Dead Combo, Gisela João en Samuel Úria - maar ook door de
feestelijke sfeer en het delen tussen de lokale bevolking en de
bezoekers, letterlijk uitgenodigd om "het dorp te beleven".

Porto en het Noorden
Guimarães
Guimarães Jazz
Datum nog bekend te maken.
Website: http://ccvf.aoficina.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.

Exposities
Algarve
Silves
FIESA 2015
Begindatum 2015-03-20 Einddatum 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Tijdens de zomer moet u echt een keer naar Pêra, in de Algarve.
Daar kunt u de handigheid van beeldhouwers uit verschillende
landen bewonderen, die heuse kunstwerken creëren uit zand.
Het FIESA – Festival Internacional de Esculturas de Areia
(Internationaal Zandsculpturen Festival) wordt gehouden van
mei tot en met oktober en is het enige evenement in zijn soort
op het Iberische Schiereiland en bovendien het grootste op
internationaal niveau. Het festival draait elk jaar om een ander
thema en neemt ongeveer een gebied in van 15.000 vierkante
meter. De zandsculpturen worden gemaakt door kunstenaars
van verschillende nationaliteiten, die daarvoor circa 35.000 ton
aan zand gebruiken. De sculpturen zijn vanzelfsprekend overdag
te bekijken maar ´s avonds is er ook een uitgebreid
entertainmentprogramma met muziek, theater, dans en
circuskunsten rondom het expositiegebied, waardoor er een
geheel andere betovering van uitgaat. Het FIESA heeft ook een
ludiek en pedagogisch facet in zich; er is namelijk een gebied
gereserveerd voor iedereen die zijn creativiteit kwijt wil en zelf
een zandsculptuur wenst te maken.
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Porto en het Noorden
Vila Nova de Cerveira
Cerveira Internationale Kunstbiënnale
Begindatum 2015-07-18 Einddatum 2015-09-19
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.

Muziek
Porto en het Noorden
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Begindatum 2015-08-19 Einddatum 2015-08-22
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.

Bioscoop
Porto en het Noorden
Espinho
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Cinanima - Internationaal Festival van
Animatiefilms
Begindatum 2015-11-09 Einddatum 2015-11-15
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.

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
Verão na Casa
Begindatum 2015-05-31 Einddatum 2015-09-05

Begindatum 2015-07-12 Einddatum 2015-10-18

Website: http://www.casadamusica.com

Website: https://ptpt.facebook.com/PORTOSUNDAYSESSIONS

Gedurende meer dan drie maanden lang, zal “Casa da Música”
de achtergrondmuziek verzorgen tijdens uw avonden in Porto.
Mis de shows van “Verão na Casa” (De zomer in huis) niet.Het
sleutelwoord voor het programma is afwisseling. U kunt luisteren
naar bekende Portugese stemmen, Braziliaanse klanten, jazz,
reggae en symfoniemuziek.&nbsp;

Regio Lisboa
Lisboa
Jazz in augustus
Begindatum 2015-07-31 Einddatum 2015-08-09
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.

Theater
Porto en het Noorden
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Porto
FIMP - Internationale Marionettenfestival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.fim.com.pt
In oktober, niet te missen de
Internationale&nbsp;marionettenfestival&nbsp;van
Porto.&nbsp;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.

Beurzen
Alentejo
Golegã
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 Lusitanopaard.

Andere
Centro de Portugal
Fátima
Bedevaarten naar Fátima
Begindatum 2015-10-12 Einddatum 2015-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
De verschijningen in Fátima hebben van deze plaats één van de
grootste Mariavereringscentra gemaakt. De grootste
manifestaties van gelovigen vinden plaats op 13 mei (bijzonder
zijn: op 12 mei in de avond de kaarsprocessie, en op de 13e de
“vaarwelprocessie” die de feestelijkheden afsluit) en op 13
oktober.

Óbidos
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Middeleeuwse Markt
Begindatum 2015-07-16 Einddatum 2015-08-02
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.

Beurzen
Centro de Portugal
Viseu
São Mateus-markt
Datum nog bekend te maken.
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.

Bioscoop
Regio Lisboa
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Lisbon & Estoril Filmfestival
Begindatum 2015-11-06 Einddatum 2015-11-15
Website: http://www.leffest.com
Het Lisbon &amp; 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.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 &amp;
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.

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
Apocalyptica
Begindatum 2015-11-02 Einddatum 2015-11-02
Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt
Deze cellisten komen uit Finland, die na het wereldwijde succes
van "7th Symphony" (2010), hun achtste studioalbum aan het
voltooien zijn. De editie is gepland voor het begin van 2015 en
zal gepromoot worden door een uitgebreide tournee met twee
datums in Portugal.
Nieuwe en onvoorspelbare projecten zijn de regel en met een
loopbaan van meer dan 20 jaar, meer dan 1000 live concerten
uitgevoerd in meer dan 50 landen, blijft de groep zichzelf
heruitvinden en enorme aandacht wekken in de media en in de
verkoopgrafieken van alle continenten.

Exposities
Porto en het Noorden
Ponte de Lima
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Internationaal Tuinfestival
Begindatum 2015-05-29 Einddatum 2015-10-31
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.

Feesten
Porto en het Noorden
Guimarães
Festas Gualterianas
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-05
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.

Muziek
Centro de Portugal
Vagos
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Vagos Open Air 2015
Begindatum 2015-08-07 Einddatum 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Voor het derde opeenvolgende jaar keert het Vagos Open Air
Festival terug naar de Quinta do Ega, in het tweede weekend van
augustus. De zevende editie van het meest representatieve
festival van belang op nationale bodem, vindt plaats op 7, 8 en 9
augustus, in een opeenvolging van uitmuntende concerten,
strategisch uitgedacht om elke fan van extreme muziek te
plezieren.
Voor de editie van dit jaar is het langverwachte debuut in
Portugal van het Zweedse superproject Bloodbath, en de
terugkeer van de Finnen Amorphis, in het jaar waarin ze de 20e
verjaardag vieren van de iconische «Tales From The Thousand
Lakes», al gegarandeerd. Zoals gebruikelijk reserveert de affiche
ook ruimte voor de nieuwe generatie van gewicht en zal ze
rekenen op de aanwezigheid van twee openbaringen die beloven
opschudding te veroorzaken in het volgende jaar, de Zweden
Vildhjarta en de Portugezen Moonshade.

Porto en het Noorden
Gondomar
Supertramp
Begindatum 2015-11-03 Einddatum 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Supertramp kondigde de nieuwe Europese tournee aan,
"Supertramp Forever Tour", en Portugal geeft het startschot van
de "Supertramp Forever Tour", die ook door Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, België, Nederland,
Luxemburg en Engeland trekt.
De band belooft een historisch spektakel te brengen, met een
paar van de top hits zoals “Bloody Well Right”, “Dreamer”,
“From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical Song”,
“Rudy”.
Op het podium zullen naast de zanger, keyboard-speler en
oprichter van Supertramp, Rick Davies, de bandleden John
Anthony Helliwell (blaasinstrumenten) en Bob Siebenberg
(drums) staan. Ook de muziekveteranen van de afgelopen
tournees zullen de band opnieuw vergezellen, nl. Jesse
Siebenberg (zang, gitaar en percussie), Cliff Hugo (bas), Carl
Verheyen (gitaar), Lee Thornburg (trompet, trombone, keyboard
en zang), Gabe Dixon (zang en keyboard) en Cassie Miller (zang).
Deze tournee zal de langverwachte terugkeer benadrukken van
de multi-instrumentalist Mark Hart tot de formatie van
Supertramp.

Regio Lisboa
Estoril
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Muziekfestival in Estoril (Festival Estoril Lisboa)
Begindatum 2015-06-28 Einddatum 2015-07-31
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.

Andere
Centro de Portugal
Óbidos
Óbidos Vila Natal
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Bezoek Óbidos tijdens de kersttijd en ga een magische wereld
binnen!Met de intrede van de maand december, wordt het stadje
Óbidos gevuld met licht, kleur en fantasie; het verandert in een
droomoord, waar iedereen - jong en oud - magische dingen
beleeft, tussen het spelen en genieten door... Het huis van de
Kerstman, de kerststal, shows, spellen, ijsbanen, springkussens...
er is te veel om op te noemen! Dit alles en nog veel meer wacht
op uw bezoek in Óbidos, zodat u en uw gezin bijzondere
herinneringen zullen bewaren aan deze Kerst.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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MEO Out Jazz

Supertramp

Begindatum 2015-05-02 Einddatum 2015-09-27

Begindatum 2015-11-04 Einddatum 2015-11-04

Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012

Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

De tuinen van Lissabon worden van mei tot september
overspoeld door muziek!Op zaterdag en zondag zijn er in de
vroege avond gratis jazzconcerten in verschillende parken,
tuinen en andere openbare plaatsen in Lissabon. Bijvoorbeeld in
de tuinen van de Torre de Belém, van Estrela en Campo Grande,
of aan het uitkijkpunt Miradouro de São Pedro de Alcântara, Cais
das Colunas, op de trappen van de Escadaria da Bica, in de
Tapada das Necessidades en op nog vele andere ongewone
plaatsen. Meer informatie over het programma vindt u via
onderstaande links. We kunnen u nu al meedelen dat u iedere
zaterdag en zondag om 17 uur aangename momenten kunt
beleven terwijl u naar jazz luistert in een ongedwongen sfeer.

Supertramp kondigde de nieuwe Europese tournee aan,
"Supertramp Forever Tour", en Portugal geeft het startschot van
de "Supertramp Forever Tour", die ook door Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Italië, België, Nederland,
Luxemburg en Engeland trekt.
De band belooft een historisch spektakel te brengen, met een
paar van de top hits zoals “Bloody Well Right”, “Dreamer”,
“From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical Song”,
“Rudy”.
Op het podium zullen naast de zanger, keyboard-speler en
oprichter van Supertramp, Rick Davies, de bandleden John
Anthony Helliwell (blaasinstrumenten) en Bob Siebenberg
(drums) staan. Ook de muziekveteranen van de afgelopen
tournees zullen de band opnieuw vergezellen, nl. Jesse
Siebenberg (zang, gitaar en percussie), Cliff Hugo (bas), Carl
Verheyen (gitaar), Lee Thornburg (trompet, trombone, keyboard
en zang), Gabe Dixon (zang en keyboard) en Cassie Miller (zang).
Deze tournee zal tevens de langverwachte terugkeer
benadrukken van de multi-instrumentalist Mark Hart tot de
formatie van Supertramp.

Exposities
Porto en het Noorden
Guimarães
Guimarães noc noc
Begindatum 2015-10-03 Einddatum 2015-10-04
Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/
En als plotseling een hele stad veranderde in een kunstgalerie?
Zo is de stad Guimarães tijdens het festival "Guimarães tok tok"
waar honderden kunstenaars, verspreid over een route van
tientallen ruimten, de kaart van het evenement samenstellen.
De informaliteit en de creatieve transversaliteit zijn de
protagonisten van deze vertoning. Beeldende kunst en muziek,
overgaand naar performance, poëzie of dans zullen de meest
onwaarschijnlijke plaatsen van Guimarães innemen.
Privéwoningen, straatjes, kerken, onder vele anderen, dienen als
museum voor de kunstenaars tok tok.
Aangezien er op "tok-tokken" geen leeftijd staat, is er altijd
plaats voor de jongsten, met spektakels ontworpen voor de
kinderen en didactische workshops waar kunst en plezier zich
mengen.
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Gastronomie en Wijnen
Azoren
Ponta Delgada
Wijn in de Azoren
Begindatum 2015-10-23 Einddatum 2015-10-25
Website: http://www.wineinazores.com/
Dit festival is een beurs voor het promoten van wijnen, waar de
meest charismatische producenten van Portugal hun producten
bekend maken.
Wie de beurs bezoekt zal de wijnen kunnen proeven van de
aanwezige producenten en hen persoonlijk ontmoeten. Niet te
missen is ook de showcookings voorgesteld door de meest
gerenommeerde chef-koks van Portugal en de "Gourmet
Taveernes", die de meest heerlijke snacks tot hun beschikking
hebben.
Het evenement zet zwaar in op het gebied van wijn, vlees, vis en
gourmetproducten, een aantrekkingspool voor toeristen van
meest diverse afkomst en voor verscheidene binnenlandse en
buitenlandse wijnliefhebbers.

Beurzen
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Rommelmarkt, Antiquiteitenen Verzamelaarsbeurs van Faro
Begindatum 2015-08-15 Einddatum 2015-08-15
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
Op de derde zaterdag van elke maand ontvangt Faro de
"Merkado da Avenida – Rommelmarkt, Antiquiteiten- en
Verzamelaarsbeurs van Faro. Rond 10 uur worden in de Avenida
5 de Outubro van Faro de plaids uitgespreid en de stands
opgezet. Verantwoordelijken van dit evenement zijn een
opstandige generatie geboren in de jaren 70 en 60 in diezelfde
straat. Hier groeiden zij op, speelden ze en bleven ze wonen.
Naast het vinden van allerhande spullen uit andere tijden - van
antiek tot verzamelobjecten -, is het een bevoorrecht moment
om een aantal van de plaatselijke inwoners te leren kennen en
nieuwe vrienden te maken in de stad.
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Feesten
Madeira
Funchal
Oud & Nieuw op Madeira
Begindatum 2015-12-01 Einddatum 2016-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Als er één plaats is in de wereld waar men het leven viert, dan is
dat op Madeira. Met oudejaarsnacht wordt het einde gevierd van
nog een cyclus van 365 dagen die intens beleefd
zijn.&nbsp;&nbsp;De christelijke kersttradities vermengen zich
met de vreugde van de komst van een nieuw jaar, in een rijk en
gevarieerd programma met culturele, etnografische en artistieke
manifestaties die tijdens de hele maand december gehouden
worden en tot Driekoningen voortduren. Het amfitheater van
Funchal wordt omgetoverd tot een ware kerststal verlicht met
duizenden lichtjes die door de hele stad lopen en die de stad een
onwerkelijke en ongekend sfeer geeft. Laat u bekoren door de
winkels in Funchal en door de opwinding rond de kerstinkopen...
Hier is van alles te koop: van internationale topmerken tot
kunstnijverheid. Funchal in openlucht winkelcentrum. Het eiland
is één groot feest: in de hotels, bars en straten. Het nieuwe jaar
wordt gevierd met een vuurwerkshow dat 10 minuten duurt en
die de lucht boven Funchal in alle kleuren schildert. Bij het
ontwaken de volgende dag, zult u zich geen betere plaats
kunnen wensen om het nieuwe jaar in te beginnen!&nbsp;

Exposities
Algarve
Faro
Begindatum 2014-10-03 Einddatum 2015-10-04
Website: http://www.cm-faro.pt/

Beurzen
Porto en het Noorden
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Espinho
Feira de Espinho - Markt van Espinho
Begindatum 2015-08-03 Einddatum 2015-08-03
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
De markt van Espinho is een van de grootste wekelijkse markten
van het land, die elke maandag plaatsvindt en een groot stuk
van de Avenida 24 in beslag neemt. Hier vindt u van alles wat:
van groenten en fruit tot vis en vlees, van kleding tot decoratie,
gereedschap, handdoeken en lakens.
Op maandag leiden alle wegen naar de markt. Gewoon kijken
naar het komen en gaan van de mensen of vragen waar het is.
Iedereen weet waar het is.
Mis de koopjes niet op één van de grootste markten in het land!

Matosinhos
Feira da Senhora da Hora Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
De Feira da Senhora da Hora is een publieke markt gelegen in
Matosinhos en is een aantrekkingspool voor duizenden mensen
van alle sociale groepen.
Hier wordt iedere zaterdagochtend een breed scala aan
groenten, fruit, vlees, vis, brood, kleding, schoeisel, tapijten,
vaatwerk, sieraden, enz., verkocht. Als u naar deze markt gaat
koopt u gegarandeerd van alles wat tegen een geweldige prijs.
Kom deelnemen aan deze culturele activiteit van onze mensen,
opgeluisterd met populaire muziek en geroep van de
marktkramers.

Exposities
Porto en het Noorden
Alijó
Begindatum 2015-04-01 Einddatum 2015-08-23
Website: http://www.pousadabaraoforrester.com/

Beurzen
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Porto en het Noorden
Vila Nova de Cerveira
Markt van Vila Nova de Cerveira
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
Op de markt van Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho, zal u
vinden wat u nodig hebt voor uzelf, voor uw gezin en voor uw
thuis. Eenmaal per week wordt het rustige dorp bezocht door
honderden mensen die van overal komen. Aangezien het een
van de grootste markten van het noorden is, komen de bezoeken
vooral uit de grote steden van het noorden van Portugal en uit
Galicië.
Dit wekelijks evenement vindt elke zaterdag plaats, en duurt
bijna de hele dag.

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
Kan een museum een tuin zijn?
Begindatum 2015-02-06 Einddatum 2015-09-13
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/
Wild of aangelegd, ordelijk of pittoresk, de tuin, net zoals het
museum, is ervaringsgericht en affectief, een ruimte waar we
zijn uitgenodigd te dwalen door een landschap in voortdurende
beweging met vormen, kleuren en voorwerpen geplaatst in de
ruimte. Op de manier waarop de tuin de rationele ordening van
de natuurlijke wereld vertegenwoordigt, is de tentoonstelling een
tuin van beelden, ideeën en emoties. Beiden kruisen op een
intieme manier de handeling van wandelen met verbeelding.
"Kan het museum een tuin zijn?" doet een beroep op die
conceptuele en historische betrekkingen tussen de tuin en het
museum.
Met het in verband brengen van de buitenruimte van de tuin met
de binnenruimte van het museum, roept de tentoonstelling ook
het unieke decor van het park op, ontworpen door Jacques
Gréber, en de architectuur van het Museum van Serralves, van
de hand van Álvaro Siza. "Kan het museum een tuin zijn?" viert
het museum als plaats om in rond te zwerven en te denken, legt
nieuwe routes vast in de ruimtes, alsook de handeling van het
wandelen als esthetische en contemplatieve ervaring.

Muziek
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Regio Lisboa
Oeiras
EDP CoolJazz
Begindatum 2015-07-19 Einddatum 2015-07-31
Website: http://www.cooljazzfest.com
Warme zomeravonden, mooie tuinen en goede muziek... Lijkt u
dat niet een perfecte combi?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!

Andere
Alentejo
Crato
Crato Festival 2015
Begindatum 2015-08-26 Einddatum 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/
Het Festival van Crato, oorspronkelijk bekend als de handwerken gastronomiebeurs van Crato, is een project dat zowel in
kwaliteit als in kwantiteit gegroeid is tot een festival met
bekendheid over het hele land.
Dit jaar keert het terug naar het historische dorp van de Alentejo
tussen 26 en 29 augustus.
De inzet op een aantal van de beste nationale en internationale
muziekprojecten is een magneet die een nieuw publiek wil
aantrekken naar het historische dorp, reden waarom dit
evenement een unieke referentie is onder de evenementen in
zijn soort, naast de traditionele handwerk- en gastronomiebeurs.

Gastronomie en Wijnen
Centro de Portugal
Ílhavo
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Kabeljauw Festival
Begindatum 2015-08-13 Einddatum 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Gedurende vijf dagen zal de gemeente Ílhavo weer een editie
van de Festas do Mar (Feesten van de Zee) verwelkomen, met
inbegrip van het reeds mythische Kabeljauw Festival.
Van 13 tot 17 augustus is de Kabeljauw, voorbereid en
klaargemaakt door de gemeentelijke verenigingen, ongetwijfeld
het middelpunt van de aandacht, in een gastronomische
tentoonstelling waar de streekwijnen niet ontbreken.
Het Festival omvat ook diverse activiteiten en optredens,
uitbedacht voor alle leeftijden en smaken, zoals ambachtelijke
tentoonstellingen, exposities, animatie voor kinderen en
muziekconcerten, rekenend op de aanwezigheid van
verschillende artiesten.
Geniet van dit unieke festival!

Bioscoop
CineEco' 2015
Begindatum 2015-10-10 Einddatum 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
Het is op een van de hoogste punten van Portugal (Seia) dat elk
jaar het cinematografisch evenement gewijd aan het milieu
plaatsvindt: Cine'Eco - Internationaal Festival van Milieu-Cinema
van de Serra da Estrela, uniek filmfestival in Portugal dat sinds
1995 in Seia gevierd wordt.
Het formaat van het evenement is gebaseerd op een reeks van
activiteiten die 8 dagen lang plaatsvinden, waaronder
verschillende parallelle activiteiten zoals conferenties, concerten,
workshops, tentoonstellingen, naast de concurrerende afdeling
en de verschillende cyclussen in de cinema.
Cine'Eco biedt het publiek een kwaliteitscinema, minder bekende
films en alternatieven ten opzichte van de traditionele markt.

Feesten
Centro de Portugal
Ovar

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

63/74

Begindatum 2015-08-08 Einddatum 2015-08-08
Website:

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Apocalyptica
Begindatum 2015-11-03 Einddatum 2015-11-03
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089
Deze cellisten komen uit Finland, die na het wereldwijde succes
van "7th Symphony" (2010), hun achtste studioalbum aan het
voltooien zijn. De editie is gepland voor het begin van 2015 en
zal gepromoot worden door een uitgebreide tournee met twee
datums in Portugal.
Nieuwe en onvoorspelbare projecten zijn de regel en met een
loopbaan van meer dan 20 jaar, meer dan 1000 live concerten
uitgevoerd in meer dan 50 landen, blijft de groep zichzelf
heruitvinden en enorme aandacht wekken in de media en in de
verkoopgrafieken van alle continenten.

Andere
Algarve
Armação de Pêra
Pirate Week - Piratenfestival
Begindatum 2015-07-30 Einddatum 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Zeelui en festivalgangers van het Pirate Weekend zullen de baai
van Armação de Pêra binnenvallen. Over de hele Avenida zullen
de bezoekers in een ander tijdperk terechtkomen. Markten,
ambachtslieden, eten en drinken, theater, dans, sportieve
activiteiten, en nog veel meer.
Een handvol concerten vult het programma van dit evenement
dat de stad gedurende meerdere dagen overvalt.

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

64/74

Sport
Regio Lisboa
Estoril
Begindatum 2015-10-17 Einddatum 2015-10-18
Website: http://www.elms-4hestoril.com/,
http://www.europeanlemansseries.com

Andere
Algarve
Silves
Middeleeuwse markt van Silves
Begindatum 2015-08-07 Einddatum 2015-08-16
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.

Feesten
Alentejo
Redondo
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Bloemrijke straten 2015
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
De bloemrijke straten zijn een tweejaarlijks evenement, waarvan
de traditie dateert uit 1838. Maandenlang kiest de bevolking
een thema en bereidt de decoratie van de straten van het dorp
Redondo voor met bloemen en andere voorwerpen, gemaakt van
gekleurd papier. Dit feest heeft een paar veranderingen
ondergaan en is uiteindelijk omgezet in een competitie waarin
bijna alles toegelaten is.

Onlangs won ze de "Initiatief Prijs” Toerisme van de Alentejo
2013 en in juli 2014 ontving ze de"Publiek Evenement Prijs –
2013”. Een erkenning voor de toewijding en liefde die de
bevolking geeft, al generaties lang, in de bouw van deze
prachtige tentoonstelling.

Beurzen
Porto en het Noorden
Vila do Conde
38e Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Ambachtsmarkt
Begindatum 2015-07-26 Einddatum 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Deze ambachtsmarkt rekent gewoonlijk op de aanwezigheid van
tweehonderd ambachtslieden die hier hun kennis ten toon
stellen in de meest verscheidene expressies van handwerk,
vanuit alle regio’s van Portugal.
Als echt feest van de Portugese ambacht, legt de FNA een
bijzonderheid vast die door de jaren heen het bezoek van
ongeveer 400 duizend mensen heeft aangetrokken: de live
uitvoering van het werk van de ambachtslieden.
Een zorgvuldige kalender van animatie, met bands, toccata’s en
folkloregroepen uit alle regio's van Portugal en de uitstekende
'gastronomische dagtochten’ vullen het programma aan dat al
lang beschouwd wordt als "de beste en echtste tentoontstelling
van ambachtswerk".

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Há Fado no Cais - Tânia Oleiro

Rock in Rio Lisboa 2016

Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-05

Datum nog bekend te maken.

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

Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt

Tânia Oleiro werd in 1979 geboren in Lissabon. Ze herinnert zich
uit haar kinderjaren de Fado die gezongen werd door haar
moeder, wat haar er toe bracht van kinds af aan begeesterd te
zijn voor deze muziek.

Rock in Rio-Lisboa is weer terug en belooft het grootste feest van
2016 te worden. Het park Parque da Bela Vista&nbsp;in
Lissabon&nbsp;bereidt zich weer het grootste muziek- een van
de belangrijkste muziekfestivals.Vijf feestelijke dagen lang wordt
het Parque da Bela Vista omgetoverd tot een rock-stad. Het feest
biedt meer dan alleen twaalf uur feest, verspreid over
verschillende podia; er is muziek voor alle leeftijden en in alle
smaken. Op het podium “Palco Mundo” treden grote namen uit
de internationale muziekwereld op, in de tent "“Tenda
Electrónica” staan de beste nationale en internationale DJ’s en
VJ’s en het podium “Hot Stage” is gereserveerd voor alternatieve
optredens van bekende artiesten en erkende
muziektalenten.&nbsp;Naast het bijwonen van de concerten
kunnen gezinnen ook een aangename dag doorbrengen in de
prachtige groene omgeving en genieten van de aangeboden
activiteiten. Zoals bijvoorbeeld in “Espaço Radical”, waar
enthousiastelingen kunnen snowboarden op echt sneeuw, en in
“Espaço Kids”, waar genoeg activiteiten zijn om de kleintjes
bezig te houden.

Als ze nauwelijks 10 jaar oud was, begon ze haar carrière als
Fado-zangeres, met het winnen van de "Grande Noite do Fado"
in Setúbal. Ze nam deel aan Fado-avonden en diverse Fadoamateurwedstrijden. Ze was de winnaar van de 1e Fadowedstrijd in de stad Odivelas en van de 1e Fado-bijeenkomst van
Almada, in 2002. In datzelfde jaar sloot ze haar academische
opleiding af en werden nieuwe mogelijkheden gecreëerd, altijd
met de droom haar beroep van lerares te kunnen combineren
met dat van Fado-zangeres.
In 2012 werd ze opgenomen in de Urbanas-compilatie van Diogo
Clemente. Momenteel werkt ze aan haar eerste plaat, wat een
chronologisch overzicht zal zijn van het repertoire dat ze in de
afgelopen 11 jaar ontwikkeld heeft.

Andere
Porto en het Noorden
Porto
Slava's Snowshow
Begindatum 2015-10-02 Einddatum 2015-10-03
Website: http://coliseudoporto.pt/
Episch en poëtisch, teder en gepassioneerd, wijs en naïef: de
Slava’s Snowshow arriveert in het amfitheater van Porto om jong
en oud te betoveren.
Slava’s Snowshow presenteert een fantastische wereld, bewoond
door bijzondere lolbroeken die in staat zijn sneeuwstormen te
ontketenen met een eenvoudig stukje papier. Simpele
decorobjecten zoals spinnenwebben gemaakt van katoenballen,
gecombineerd met water, licht en droog ijs, zijn voldoende om
op het podium een wonderbaarlijke wereld te creëren die vooral
leeft van de interactie met het publiek.
Gemaakt door Slava Polunin, grootste referentie in het komisch
theater van de XXI eeuw, is de Slava’s Snowshow een
schouwspel dat niet eindigt met een laatste applaus, maar waar
het begrip van tijd verloren gaat voor het publiek dat blijft spelen
met de onweerstaanbare gekleurde ballen.

Santa Maria da Feira
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Reis door de Middeleeuwen naar Santa Maria da
Feira
Begindatum 2015-07-29 Einddatum 2015-08-09
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
Slava's Snowshow
Begindatum 2015-10-06 Einddatum 2015-10-11
Website: https://www.ccb.pt/
Episch en poëtisch, teder en gepassioneerd, wijs en naïef: de
Slava’s Snowshow arriveert in het Cultureel Centrum van Belém
om jong en oud te betoveren.
Slava’s Snowshow presenteert een fantastische wereld, bewoond
door bijzondere lolbroeken die in staat zijn sneeuwstormen te
ontketenen met een eenvoudig stukje papier. Simpele
decorobjecten zoals spinnenwebben gemaakt van katoenballen,
gecombineerd met water, licht en droog ijs, zijn voldoende om
op het podium een wonderbaarlijke wereld te creëren die vooral
leeft van de interactie met het publiek.
Gemaakt door Slava Polunin, grootste referentie in het komisch
theater van de XXI eeuw, is de Slava’s Snowshow een
schouwspel dat niet eindigt met een laatste applaus, maar waar
het begrip van tijd verloren gaat voor het publiek dat blijft spelen
met de onweerstaanbare gekleurde ballen.

Beurzen
Centro de Portugal
Cantanhede
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Expofacic
Begindatum 2015-07-23 Einddatum 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Tien dagen van animatie, concerten op podia verspreid over acht
hectare, kleine tavernes beschikbaar gesteld door verenigingen
van de gemeente en exposanten uit de meest diverse
activiteitensectoren. De Landbouw-, Handels- en Industriebeurs
van Cantanhede bevestigt het prestigieuze imago en de titel van
een van de grootste evenementen in zijn soort in Portugal: de
Expofacic.
De gevarieerde muziekaffiche is ongetwijfeld de grootste
trekpleister van het evenement die een groot publiek aantrekt
van over het hele land, om de spektakels van hun idolen te zien.
Deze uitmuntende landbouw-, handels- en industriebeurs is de
perfecte gelegenheid om de gemeente Cantanhede en een
bevolking die graag goed ontvangt, te ontdekken.

Feesten
Porto en het Noorden
Caminha
Pelgrimstocht van S. João D'Arga (Serra D'Arga)
Begindatum 2015-08-28 Einddatum 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
De pelgrimstocht van S. João d'Arga vindt plaats op 28 en 29
augustus, in de plaats met dezelfde naam. Volgens de
geschiedenis houden de pelgrims en de bezoekers van onze
dagen, na de beklimming van de berg, zich aan de traditie om
drie rondes rond de kapel af te leggen, gevolgd door het afgeven
van twee aalmoezen: een aan de Heilige... en een andere aan de
duivel.
De nacht van 28 op 29 is een groot feest, de animatie en een
goed humeur zijn een constante. De pelgrims uit de naburige
gemeentes brengen de nacht door in het gebied rond het
klooster om de liederen te beluisteren, te dansen op het ritme
van de concertina, alsook om te proeven van de lokale
specialiteiten, de brandewijn met honing, het maïsbrood, de
chorizo, geit en de vinho verde, lekkernijen die al beschouwd
worden als een traditie.
Onder de pelgrims zijn er veel volgelingen, die zich verplaatsen
naar de berg om beloftes na te komen en religieuze ceremonies
bij te wonen.
Het is ongetwijfeld één van de oprechtste bedevaarten in
Caminha en ongetwijfeld een bezoek waard!
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Exposities
Porto en het Noorden
Braga
70 ukeleles 70 artiesten
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87
Verschillende Portugese artiesten werden uitgedaagd: 70
ukeleles omzetten in 70 kunstwerken. Deze rondtrekkende,
nationale groepstentoonstelling is het resultaat van deze
uitdaging en een manier om aan de ukelele, een kleine
snaarinstrument dat de Portugese diaspora vergezelde en zich
over de hele wereld verspreidde, meer bekendheid geven.
Opgenomen in een aantal activiteiten gepromoot door de
Culturele Vereniging en het Museum van de Ukelele, met het
doel om de bevolking bewust te maken van de patrimoniale
rijkdom van dit instrument, komt de tentoonstelling nu in het
stadstheater Baltazar Dias, in Funchal, nadat ze andere plaatsen
op het continent heeft aangedaan.

Andere
Azoren
Ilha de São Miguel
Festival Walk & Talk Azoren
Begindatum 2015-07-17 Einddatum 2015-08-02
Website: http://walktalkazores.org/
Het delen, de natuur, cultuur en gemeenschap zijn enkele
kenmerken die het Festival Walk & Talk Azoren bepalen, een
bevoorrecht podium van de Atlantische Oceaan voor de publieke
kunst.
Tientallen creatievelingen uit meerdere locaties, sectoren en
disciplines, komen elk jaar naar São Miguel, voor een unieke
ervaring van co-creatie.
Opmerkelijke namen in de hedendaagse kunst en nieuwe
talenten stellen hun werk voor in een collectieve tentoonstelling,
in concerten, voorstellingen, workshops, onder andere
thematische bijeenkomsten. De creatieve dynamiek van het
Festival Walk & Talk breidt zich uit tot het Museum van
Openbare Kunst van São Miguel, waar bezoekers en inwoners
van de Azoren, 365 dagen per jaar, vrij kunnen genieten van een
uitgebreid en groeiend circuit van onuitgegeven artistieke
interventies.
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Bioscoop
Regio Lisboa
Lisboa
Queer Lisboa
Begindatum 2015-09-18 Einddatum 2015-09-26
Website: http://queerlisboa.pt/
Queer Lisboa is een nationaal Festival met het specifieke doel
om films met een homoseksueel, lesbisch, biseksueel en
transseksueel thema te vertonen. Het genre staat internationaal
bekend als Queer Cinema.
Het festival gaat over tot de uitnodiging van een geheel aan
persoonlijkheden die hiermee in verbinding staan en tot het
theoretisch nadenken over de thema’s en concepten ervan.
Het festival is samengesteld uit verschillende concurrerende
afdelingen: speelfilm, documentaire en korte film. Toch zijn er
afdelingen buiten de competitie, en zijn er thematische cycli
gewijd aan bepaalde regisseurs, thematische of van het land,
terugblikken op voorstellingen over homoseksualiteit in de
filmgeschiedenis, afdelingen gewijd aan subgroepen van Queer
Cinema, alsook parallelle activiteiten met een educatief karakter.

Exposities
Algarve
Faro
Een blik op de spoorwegen in de Algarve
Begindatum 2014-11-03 Einddatum 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
In het jaar 1889 kwam de eerste passagierstrein in de hoofdstad
van de Algarve aan. Volgens de verhalen, toen de trein
arriveerde, werd er meerdere dagen feest gevierd, galmde er
muziek, en werden de adellijke huizen en de belangrijkste
monumenten van de stad verlicht en de straten versierd.
Met de trein kwam de vooruitgang, de beschaving en de
ontwikkeling. 125 jaar later viert de stad de verjaardag met de
tentoonstelling "Een blik op de spoorwegen in de Algarve" waar
u enkele van de meest emblematische voorwerpen, die deel
uitmaken van de treinstations en de bijbehorende beroepen,
kunt bewonderen.
Een reis die u naar de geschiedenis van de treinen brengt.
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Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2015-06-20 Einddatum 2015-08-15
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas

Andere
Centro de Portugal
Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Begindatum 2015-08-08 Einddatum 2015-08-09
Website:
Festestrelabeer is een reis in de wereld van het ambachtelijk bier
en wil de beste ambachtelijke brouwers van het land - en een
aantal uit Spanje – verzamelen. Het festival biedt aan de
consument en het publiek in het algemeen een diversiteit aan
soorten, aroma's, smaken en texturen.
Tentoonstellingen, concerten, animatie, proeverijen, shows en de
verkoop van dit product in voortdurende evolutie, vrolijken het
evenement op.
Naast het bier is het festivalterrein zelf een fantastische reden
voor een bezoek. Met een rijk archeologisch verleden en een
landschap van ongepaarde schoonheid van waaruit u de
onmetelijkheid van de Serra da Estrela kunt bewonderen, vormt
Fornos de Algodres een centrum van prachtige tradities.

Beurzen
Regio Lisboa
Lisboa
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Feira da Ladra - Vlooienmarkt in Lissabon
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Hier is tweedehands de specialiteit. Bij zonsopgang worden
tenten, kraampjes of doeken verspreid over de grond die vorm
geven aan het openluchtfeest in Lissabon, tweemaal per week:
op dinsdag en zaterdag leiden alle wegen naar de "Feira da
Ladra", de vlooienmarkt, die al bestaat sinds het begin van de
eeuw, op het veld van Santa Clara. De ideale toegang is door de
São Vicente boog, waar de beroemde tram 28 stopt. Geniet van
de rit!
Meubilair, schroot, boeken en tijdschriften, kleding, van de
oudste langspeelplaten tot de meest recente CD's, schilderijen,
kunstwerken en alles wat je maar bedenken kan.
Wees niet bang om te onderhandelen: het maakt deel uit van het
spel.

Gastronomie en Wijnen
Porto en het Noorden
Vila do Conde
Gastronomiebeurs van Vila do Conde
Begindatum 2015-08-21 Einddatum 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
De gastronomiebeurs van Vila do Conde is een uitstekende
gelegenheid om de beste traditionele Portugese keuken te
proeven. Bedacht een paar jaar geleden heeft deze
tentoonstelling haar positie in het nationaal panorama versterkt,
en presenteert ze zich momenteel als een van de mooiste
gastronomiebeurzen van het land.
Hier vindt u verschillende restaurants die de verschillende
regio's van het land vertegenwoordigen, met talrijke stands met
nationale gastronomische producten. Onder de parallelle
evenementen van de tentoonstelling, beklemtonen we de
Culinaire Boekhandel en een leesruimte, het muzikaal
entertainment, bars en terrassen, alsook, sinds de laatste editie,
de workshops koken.

Beurzen
Porto en het Noorden
Porto
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Porto Belo Markt
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Geïnspireerd door de Portobello markt in Londen, vindt de Porto
Belo markt elke zaterdag plaats op het emblematische Carlos
Alberto plein in het centrum van Porto.
Dit wekelijks evenement wordt bijgewoond door volwassenen en
kinderen, die op zoek gaan naar de meest uiteenlopende
objecten. Het meest transversale aanbod – dat schommelt
tussen de meest recente ontwerpen van nationale designers tot
de meeste antieke verzamelaarstukken – komt vrolijk samen in
tientallen kraampjes die de ruimte bezetten. Hier vindt u
langspeelplaten en CD's, 'vintage' kleding, antiek, biologische
producten, boeken en tijdschriften.
De markt bestaat al sinds 2010 en is een must-be voor de lokale
bevolking. De toegang is gratis en de gezellige sfeer
gegarandeerd.
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