Andere
Algarve
Castro Marim
Middeleeuwse Dagen in Castro Marim
Begindatum 2017-08-23 Einddatum 2017-08-27
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Contactgegevens: Castro Marim
In Augustus keert Castro Marim terug naar de Middeleeuwen in
een goed georganiseerd herbeleving van de geschiedenis.
Vier dagen en nachten lang verblijven er weer koningen en
koninginnen op het kasteel van Castro Marim en wordt de stad
bezocht door ridders in schitterende harnassen, narren,
minstrelen, edelen en jonkvrouwen. Onder bewonderende
blikken van de toeschouwers trekt het hele hof voorbij en veel
bezoekers keren jaarlijks terug om dit spektakel mee te maken.
Toernooien te voet en te paard, optredens en straattheater,
maaltijden opgeluisterd door Middeleeuwse muziek en een markt
met waren en handwerk zorgen ervoor dat tijdens de
Middeleeuwse Dagen de betovering en de geheimen van
vroegere tijden nog steeds gevoeld kunnen worden.

Faro
Festival F
Begindatum 2017-09-01 Einddatum 2017-09-02
Website: https://www.facebook.com/FestivalF/
Contactgegevens: Faro
Begin september mag u zeker het laatste grote
zomerfestival, dat twee dagen lang het historisch
centrum van Faro opvrolijkt, niet missen.
Festival F vindt plaats in de zogenaamde “vila adentro”, het
historisch centrum van Faro, waar in de voorbije eeuwen de
Feniciërs, de Romeinen, Visigoten en Moren passeerden. Het
heeft zijn typische charme behouden en beschikt over een
uitgebreid architectonisch, religieus, natuurlijk en cultureel
erfgoed.

Op het programma staan vooral Portugese bands die op
verschillende podia in de stad zullen optreden. Dit kunst- en
cultuurevenement omvat nog andere activiteiten zoals film,
stand-up comedy, muziekbijeenkomsten en politieke meetings,
plastische kunsten, literatuur, ambachten, straatvertier en
streetfood.
Voor gezinnen met kinderen voorziet het Festival F ook een
speciaal kinderprogramma tegen democratische prijzen.

Sagres
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Vogelobservatiefestival van Sagres
Begindatum 2017-10-04 Einddatum 2017-10-08
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Contactgegevens: Sagres
Schrijf je bezoek aan Sagres nu al in je agenda, zodat je
het Vogelobservatiefestival zeker niet mist!
In oktober ontvangt Sagres het Vogelobservatiefestival, het
grootste birdwatching-evenement van Portugal. Sagres, een
plaats met een enorme landschappelijke rijkdom en diversiteit, is
op dat moment van het jaar het belangrijkste passagepunt in
Portugal voor trekvogels die warme Afrikaanse oorden opzoeken.
Het festivalprogramma is erg divers en omvat activiteiten
waaraan je in je eentje, met vrienden of met het gezin kan
deelnemen. Je hebt de keuze tussen veldexcursies, boottochten,
thematische minicursussen, lezingen, ateliers in verband met
milieu-educatie, ring- en observatiesessies, paarden- en
ezeltochten, historische geleide bezoeken en dolfijnobservaties.
Sommige van deze activiteiten zijn gratis. Bij andere is er een
korting voorzien voor de deelnemers van het festival, die ook
van speciale prijzen kunnen genieten in de
overnachtingsmogelijkheden, restaurants en winkels die met het
evenement samenwerken.

Silves
Middeleeuwse markt van Silves
Begindatum 2017-08-12 Einddatum 2017-08-21
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Contactgegevens: Silves
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.

Centro de Portugal
Coimbra

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

2/35

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

Estarreja
ESTAU – Estarreja Arte urbana
Begindatum 2017-09-09 Einddatum 2017-09-17
Contactgegevens: Estarreja
Bezoek Estarreja in september en ontdek het beste van
wat er aan street art in de wereld wordt gemaakt.
Het ESTAU – Estarreja Arte Urbana tovert de
straten van deze stad in Midden Portugal om in een waar
openluchtmuseum. Het festival brengt de hele
kunstgemeenschap bij elkaar via muurschilderingen, installaties,
workshops, films, lezingen, rondleidingen, muziek en nog veel
meer. Dit alles dankzij de deelname van talrijke nationale en
internationale kunstenaars. De evenementen van het Festival
worden gehouden op verschillende plaatsen in de stad zoals
pleinen, straten, filmzalen, de gemeentelijke bibliotheek, de Casa
da Cultura, Casa Museu Egas Moniz, enz.
Het ESTAU werd bekroond met een EFFE Label (Europe for
Festivals Festivals for Europe) dat de meest opmerkelijke
Europese festivals onderscheidt.

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

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Contactgegevens: Óbidos
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.
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Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Begindatum 2018-06-09 Einddatum 2018-06-30
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contactgegevens: Ilha da Madeira
In juni gaan amusement en cultuur hand in hand en
veranderen de hoofdstad van Madeira in een toneel vol
attracties en entertainment met onvergetelijke shows.
Het Festival do Atlântico, dat de hele maand juni duurt, is een
evenement vol amusement en cultuur waarbij drie verschillende
componenten één groot spektakel vormen: het muziekfestival
van Madeira, het Internationaal Pyrotechniek
Kampioenschap en diverse straatshows.
Elke zaterdagavond zijn er concerten waarbij de combinatie
met het vuurwerk uniek is, waarbij het vuurwerk harmonieus
verbonden wordt met de muziekklanken... het is een belevenis,
die zijn weerga niet kent, vol vreugde en kleur.
Juni verandert de hoofdstad van Madeira in een toneel vol
attracties en entertainment en biedt de aanwezigen
onvergetelijke shows, niet alleen vanwege de artistieke en
muzikale kwaliteiten ervan maar ook om de magische
entourage.

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

Porto en het Noorden
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Porto
Serralves viert feest
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.serralves.pt
Contactgegevens: Fundação Serralves - Porto
Bezoek Porto en woon één van de grootste festivals bij op het
gebied van hedendaagse kunst. Er zijn activiteiten voor jong en
oud!
In juni zal 50 uur lang het festival “Serralves em Festa” worden
gehouden, waarbij honderden artiesten uit verschillende
kunstgenres worden samengebracht. Er is muziek, opera, dans,
performance, theater, nieuwe circusvormen, literatuur, film,
video, fotografie, ateliers, begeleide bezoeken en exposities.
Maar het feest beperkt zich niet alleen tot Serralves... het gaat
voorbij de museummuren en verspreidt zich over de
benedenstad van Porto. Daar wordt de bezoeker verrast met
theater, muziek en animatie op straat. Mis het niet!

Regio Lisboa
Setúbal
Observanatura
Begindatum 2017-09-16 Einddatum 2017-09-17
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Contactgegevens: Moinho de Maré da Mourisca - Setúbal
Leer in september 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 Sado-estuarium 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 & Nature.

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

Centro de Portugal
Viseu
São Mateus-markt
Begindatum 2017-08-11 Einddatum 2017-09-17
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
Contactgegevens: Viseu
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.

Regio Lisboa
Estoril
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FIARTIL – Internationale Handwerkbeurs van Estoril
Begindatum 2017-06-29 Einddatum 2017-09-03
Website: http://www.visitcascais.com
Contactgegevens: Estoril
Profiteer van de zwoele zomernachten en bezoek de
Internationale Handwerkbeurs van Estoril.
De beurs wordt al meer dan veertig jaar gehouden op een plein
in de open lucht vlakbij het Casino van Estoril. Dit is dé
gelegenheid om handgemaakte stukken te kopen van
handwerklieden uit binnen- en buitenland, waarvan velen hun
ambacht graag ter plekke aan u vertonen.
In verschillende restaurants kunt u het beste van de Portugese
keuken proeven, onderwijl genietend van voorstellingen van
volksmuziek, Fado en folklore.

Bioscoop
Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Begindatum 2018-04-14 Einddatum 2018-04-20
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Contactgegevens: Hotel Reid's Palace, Funchal
Kom naar het Madeira Film Festival, met speciale
aandacht voor de ecologische bescherming van de
natuurlijke bronnen.
Op dit festival worden onafhankelijke speelfilms, korte films
en documentaires vertoond met de natuur als onderwerp. Op
Madeira is het grootste reservaat laurierbossen van onze planeet
te vinden, als een echt “levend relikwie”, dat door de UNESCO is
ingeschreven op de lijst van het werelderfgoed.
Het filmfestival heeft een exclusief karakter en is vernieuwend
en internationaal, hetgeen te maken heeft met de sterke binding
tussen het eiland en Engeland en met de Amerikaanse markt.
Dat laatste komt vooral door de overeenkomsten die zijn
gesloten met een aantal gerenommeerde Amerikaanse
filmfestivals. Het Madeira Film Festival wordt gehouden op een
zeer prestigieuze plaats – het Hotel Reid’s Palace - geassocieerd
aan het merk “Orient-Express”. Een internationaal erkende jury
zal de beste films van het festival belonen met
een “Laurissilva”.

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

Porto
Fantasporto - Internationaal Filmfestival van Porto
Begindatum 2018-02-26 Einddatum 2018-03-11
Website: http://www.fantasporto.com
Contactgegevens: Rivoli Teatro Municipal - Porto
Bereid u voor op fantasie met Fantasporto, het Internationaal
Filmfestival van Porto, in de maanden februari in maart.
De verbeelding, de fantasie en science fiction overspoelen de
stad tijdens Fantasporto, dat beschouwd wordt als één van de
beste festivals op het gebied van fantasiefilms.

Regio Lisboa
DocLisboa'16

Lisbon & Sintra Filmfestival

Begindatum 2017-10-19 Einddatum 2017-10-29

Begindatum 2017-11-17 Einddatum 2017-11-26

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

Contactgegevens: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge,
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal
e Cinema City Campo Pequeno

Contactgegevens: Lisboa, Sintra

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

Het Lisbon & Sintra 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 & Sintra Filmfestival is ook de uitdaging om
Lissabon en Sintra in een jaarlijks ontmoetingspunt te
veranderen, dat onmisbaar is voor wie Cinema niet alleen
entertainment, fascinatie, dromen en glamour inhoudt, maar ook
een reden is voor overpeinzing, creatie, delen en vooral plezier.

Lisboa
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Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.indielisboa.com
Contactgegevens: Lisboa
In Mei, ontdek nieuwe makers en stromingen van de
wereldfilm tijdens de Indie Lisboa - Internationale
Festival voor Onafhankelijke Films.

Exposities
De wereldstad

Guerreiros de Xian

Begindatum 2017-05-17 Einddatum 2017-08-27

Begindatum 2017-06-10 Einddatum 2017-09-30

Contactgegevens: Porto - Museu Nacional de Soares dos
Reis

Website: http://www.guerreirosdexian.com

Op 27 augustus loopt in het Museu Nacional de Soares
dos Reis een tentoonstelling die aantoont dat Lissabon in
de Renaissance de meest mondiale stad van Europa was.
De tentoonstelling die de naam draagt “A Cidade global” (De
Wereldstad) heeft als doel het hart van Lissabon in de 16e eeuw
te reconstrueren. Ze is gebaseerd op een schilderij die de Rua
Nova dos Mercadores voorstelt, toen de belangrijkste
handelsweg in de stad. In deze straat vol handelslieden,
kunstenmakers, musici en straathandelaren werden producten
verkocht zoals zijde, specerijen, exotische dieren en andere
wonderen uit Afrika, Brazilië en Azië.
Met deze expositie wil men de diversiteit van de handel die hier
werd gedreven weergeven aan de hand van 250 stukken,
waaronder voorwerpen in porselein, parelmoer of ivoor,
hoogwaardig textiel, kaarten, schilderijen en reproducties van
exotische dieren.

Contactgegevens: Lisboa - Cordoaria Nacional
Breng een bezoek aan de tentoonstelling “Het
Terracottaleger van Xian” en maak een reis naar het hart
van de meest mysterieuze archeologische vondsten uit de
geschiedenis.
Deze collectie die nu naar Lissabon komt, heeft al verschillende
Europese steden bezocht. Ze bestaat uit 150 replica's van
levensgrote krijgers van het terracottaleger. Dat werd ontdekt in
het mausoleum van de eerste keizer van China, Qin Shi Huang,
die in 210 v.C. werd begraven. De replica's staan in een put en
met speciale verlichting en projecties wordt de sfeer van het
mausoleum weergegeven, zodat de bezoeker zich ter plaatse
waant. Het originele leger is door UNESCO uitgeroepen tot
werelderfgoed. Het bestaat uit meer dan 8.000 beelden van
krijgers, paarden, karren en wapens (levensgroot) uit terracotta.
Op de tentoonstelling wordt een documentaire getoond van deze
opmerkelijke archeologische vondst. Deze gebeurde toevallig in
1974 toen enkele boeren een put aan het graven waren. Er zijn
ook verschillende activiteiten voor kinderen en gezinnen
voorzien met als doel de culturele rijkdom van China - op een
ludieke en pedagogische manier - te onthullen.

Algarve
Silves
FIESA
Begindatum 2017-04-01 Einddatum 2017-10-31
Website: http://www.fiesa.org
Contactgegevens: Pêra
Tijdens 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) 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
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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.

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

Ponte de Lima
Internationaal Tuinfestival
Begindatum 2017-05-26 Einddatum 2017-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Contactgegevens: Ponte de Lima
Bezoek het Internationaal Tuinfestival en laat u tijdens deze
originele manifestatie verrassen door prachtig gecreëerde
tuinen.
Het festival vindt plaats van mei tot en met oktober en draait om
de toewijding en passie voor de tuin en het tuinieren, in relatie
met het behoud van het erfgoed en het milieu.
Elk jaar wordt een nieuw thema aangeboord en er worden
verschillende nationale en internationale projecten ingediend,
die mee kunnen dingen naar een plaats op het festival. Er
worden twaalf projecten uitgekozen die vervolgens in Ponte de
Lima worden gebouwd. Het publiek kan gedurende vijf maanden
deze tijdelijke tuinen bezoeken en kennis maken met de nieuwe
groenconcepten en creatieve tendensen op tuingebied.
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Vila Nova de Cerveira
Cerveira Internationale Kunstbiënnale
Begindatum 2017-07-15 Einddatum 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Contactgegevens: Vila Nova de Cerveira
Tijdens de Internationale Kunstbiënnale – gehouden in oneven
jaren - wordt het rustige stadje Cerveira in de Minho omgevormd
tot een belangrijk middelpunt van hedendaagse kunst.
Gedurende bijna een maand, van augustus tot september, vormt
Vila Nova de Cerveira het podium voor ontmoetingen en
uitwisseling van ervaringen tussen kunstenaars die zeer
uiteenlopende workshops houden, van digitale kunst tot etsen,
keramiek, schilderkunst en beeldhouwkunst.
Op het programma van de Biënnale staan verder thematisch
exposities op het gebied van design van kunstenaars die reeds
een representatieve carrière hebben opgebouwd in de
geschiedenis van de hedendaagse kunst.

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

Lisboa
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Cosmos Discovery World Exhibition

EXD17 - ExperimentaDesign

Begindatum 2017-04-14 Einddatum 2017-07-30

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.cosmosdiscovery.pt/

Website: http://www.experimentadesign.pt

Contactgegevens: Lisboa - Terreiro das Missas (Belém)

Contactgegevens: Lisboa

Portugal is het eerste land dat de wereldtour van Cosmos
Discovery zal verwelkomen. Deze fabelachtige
tentoonstelling over de ontdekking van de ruimte omvat
meer dan 200 originele artefacten afkomstig uit
ruimtemissies van de VS, de Sovjet-Unie en ruimteagentschappen van over de hele wereld.

Ieder twee jaar wordt in Lissabon het internationale
evenement ExperimentaDesign gehouden, gewijd aan
design, architectuur en hedendaagse cultuur.

De collectie zal verschillende landen aandoen en is al voor de
volgende 5 jaar volgeboekt. U kunt de tentoonstelling vanaf
vrijdag bezoeken in het park Terreiro das Missas, vlak bij het
Estação Fluvial de Belém. De organisatie is voor rekening van
World Crew Events, die in 2015/2016 ook Real Bodies naar de
Cordoaria Nacional bracht.
De tentoonstelling Cosmos Discovery is verdeeld in galerijen
waar de bezoeker de verhalen van de helden die de ruimte
hebben verkend kan herbeleven. Honderden voorwerpen
brengen de ontwikkeling van bemande ruimtevluchten in beeld,
vanaf het prille begin tot de huidige missies en zelfs de plannen
voor de toekomst. Er zijn realistische modellen van raketten en
ruimtecapsules, stap-voor-stap modellen van ruimtestations en
unieke authentieke documenten te zien.

Joan Miró, Materialiteit en Metamorfose
Begindatum 2017-09-08 Einddatum 2018-01-08
Website: http://www.palacioajuda.gov.pt
Contactgegevens: Palácio Nacional da Ajuda - Lisboa
De expositie “Joan Miró, Materialiteit en Metamorfose” in
het Paleis National van Ajuda (Lissabon) mag u niet
missen. De door de Portugese staat gekochte werken van
deze Catalaanse schilder worden voor het publiek
getoond.

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.

Madonna - Schatten van de Vaticaanse Musea
Begindatum 2017-05-19 Einddatum 2017-09-27
Website:
http://museudearteantiga.pt/exposicoes/madonna
Contactgegevens: Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga
Maak van de gelegenheid gebruik en bewonder de
beroemde collecties van de Vaticaanse Musea die voor de
eerste keer in Portugal, in het Museu Nacional de Arte
Antiga, worden tentoongesteld.
De afbeelding van de Maagd Maria, vanaf de klassieke oudheid
tot de moderne tijden, is de grote leidraad van deze
tentoonstelling met kunstwerken uit de beroemde collecties van
de Vaticaanse Musea en in het bijzonder van de waardevolle
Pinacotheek. Er zijn schilderijen te bewonderen van de Italiaanse
Primitieven (Taddeo di Bartolo, Sano di Pietro, Fra Angelico), de
grote meesters van de renaissance en de barok (Rafael,
Pinturichio, Salviati, Pietro da Cortona, Barocci), naast
opmerkelijke wandtapijten en verluchte handschriften van de
Biblioteca Apostolica Vaticana.
Deze groep wordt aangevuld met enkele schilderijen uit de
Galleria Borghese (Venusti en Sassoferrato) en van de Galleria
Corsini (Gentileschi en Van Dyck). Voorts is er nog een groep
werken van Italiaanse auteurs te bekijken die afkomstig zijn uit
verschillende publieke en private Portugese instellingen.

De tentoonstelling beslaat een zestigjarige periode uit de
carrière van Joan Miró, van 1924 t/m 1981. Het gaat in het
bijzonder over de transformatie van het pictorische taalgebruik
dat de Catalaanse artiest vanaf halverwege de jaren twintig
begon te ontwikkelen en toont de artistieke metamorfoses op
het vlak van tekenen, schilderen, collages en tapijtwerk. Het
visuele gedachtenwerk van Miró, de manier waarop hij werkt met
sensaties die tussen het voelbare en het optische variëren, en
het totstandkomingsproces van zijn werk worden tot in de
puntjes bekeken.

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

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

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

Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Begindatum 2018-04-01 Einddatum 2018-03-29
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Contactgegevens: Óbidos
De Heilige Week Semana Santa de Óbidos is gewijd aan
de kruisweg en het sterven van Jezus Christus en wordt
beschouwd als een van de indrukwekkendste religieuze
uitingen in dit deel van Portugal, waarbij de stad Óbidos
wordt overspoeld door gelovigen en aanhangers van deze
traditie.
De feestelijkheden beginnen met de inmiddels eeuwenoude
processie Procissão da Ordem Terceira die plaatsvindt aan
het begin van de Vastentijd en wordt gevormd door diverse,
overdadig met bloemen versierde draagbaren. Op Palmzondag
trekt de processie van de Senhor dos Passos door de straten
van Óbidos, binnen en buiten de stadsmuren, met als eindpunt
de kerk Igreja da Misericórdia waar vlakbij de lijdensweg op de
heuvel van Golgota, waar Jezus werd gekruisigd, wordt
uitgebeeld.
Het hoogtepunt van de plechtigheden vindt plaats op Goede
Vrijdag met de ontroerende processie van de begrafenis van de
Heer, Procissão do Enterro do Senhor, die slechts wordt
verlicht door een paar toortsen op belangrijke punten langs de
route. De ceremoniën eindigen op Paaszondag met een
kerkelijke processie waarin de verschillende parochies en
deelgemeenten zijn vertegenwoordigd.

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

Madeira
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Funchal
Bloemenfeest op Madeira

Carnaval op Madeira

Begindatum 2018-04-19 Einddatum 2018-05-06

Begindatum 2018-02-07 Einddatum 2018-02-14

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/

Website: http://carnaval.visitmadeira.pt

Contactgegevens: Funchal

Contactgegevens: Funchal

De Lente op Madeira wordt gekroond als een koningin,
met het Bloemenfeest, elk jaar na Pasen.

Carnaval begint officieel de vrijdag ervóór en eindigt pas
de dinsdag erna en besmet het hele eiland met een
intense vreugde.

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

Oud & Nieuw op Madeira
Begindatum 2017-12-01 Einddatum 2018-01-06

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

Website: http://www.madeiraislands.travel
Contactgegevens: Funchal
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.
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!
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Porto en het Noorden
Braga
Feesten van de Heilige Week - Braga
Begindatum 2018-03-29 Einddatum 2018-04-01
Website: http://www.semanasantabraga.com
Contactgegevens: Braga
Beleef de Heilige Week (Semana Santa) in de eeuwenoude stad
Braga, in de regio Porto en Noord-Portugal.
De stad wordt versierd en de "Passos", altaren in de straten,
worden voorzien van bloemen en lichtjes, en vullen zo de
grootsheid van de kerken op een prachtige manier aan.

Lamego
Feesten ter ere van Nossa Senhora dos Remédios
Begindatum 2017-08-24 Einddatum 2017-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
Contactgegevens: Lamego
In september kunt u de Festas de Nossa Senhora dos Remédios,
in Lamego, bijwonen. U mag dan de processie “Procissão do
Triunfo”, het meest symbolische moment van het evenement,
niet missen.
Tijdens de processie wordt het beeld van Nossa Senhora dos
Remédios vervoerd op een ossenwagen, en dit maakt dit
evenement in Lamego uniek omdat nergens ter wereld de
Heilige Maagd wordt vervoerd door dieren.

Porto
Feesten ter ere van São João
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.portolazer.pt
Contactgegevens: Porto
Vier São João, de meest vereerd heilige van Porto, die de stad op
zijn kop zet tijdens de feesten van 23 juni.
Muziek, dans, hapjes en vuurwerk zijn de steekwoorden die dit
feest het best beschrijven. Dit waren van oorsprong heidense
feesten, verbonden met de zonnewende in de zomer.

Viana do Castelo
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Feesten ter ere van Senhora da Agonia
Begindatum 2017-08-17 Einddatum 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
Contactgegevens: Viana do Castelo
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.

Regio Lisboa
Lisboa
Stadsfeesten van Lissabon
Begindatum 2018-06-01 Einddatum 2018-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Contactgegevens: Lisboa
Met de zomer in de lucht kondigen zich ook de stadfeesten van
Lissabon aan, die de stad veel gezelligheid brengen en de
straten met duizenden mensen doen vollopen.
Santo António, in Lissabon zeer vereerd en beschouwd als een
heuse stadsbeschermheilige, is het onderwerp van de feesten
van Lissabon die hun hoogtepunt vinden op 12 juni, met de
optocht van volksmarsen op de Avenida da Liberdade. Op 13 juni
in de middag vindt de processie plaats ter ere van de
beschermheilige, die beter bekend staat als de heilige van de
huwelijken; zijn beeld wordt door de straten rondom de
kathedraal (Sé) rondgedragen en dit is dan ook het religieus
hoogtepunt van dit volksfeest.
De avonden zijn uitermate gezellig door alle festiviteiten in de
typische wijken van Lissabon, zoals Castelo, Mouraria, Graça,
Alfama, Ajuda en Bairro Alto. Er is veel volksmuziek en dans in
de straten, die versierd zijn met gekleurde slingers en bollen en
heerlijk ruiken naar gegrilde sardientjes en de majoraanstruiken.
Ook typisch voor dit volksfeest zijn de papieren anjers en de
versjes over Santo António.
Juni is de feestmaand bij uitstek... De festiviteiten gaan de hele
zomer door en bieden veel leuke evenementen, zoals fado- en
jazzvoorstellingen, fado-optredens in de trams van de stad, filmen theaterfestivals, sportwedstrijden en exposities.

Gastronomie en Wijnen
Alentejo
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Santarém
Nationaal Gastronomie Festival
Begindatum 2017-10-19 Einddatum 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Contactgegevens: Casa do Campino - Santarém
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.

Centro de Portugal
Óbidos
Het Chocoladefestival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Contactgegevens: Óbidos
Zoetekauwen mogen de kans om Óbidos te bezoeken
tijdens het Internationale Chocolade Festival zeker niet
voorbij laten gaan!
Gedurende een aantal dagen veranderen de straten van dit
middeleeuwse stadje in heuse etalages vol taarten en bonbons,
die iedereen kan proeven en kopen.
Voor de kleintjes is er een “Kinderchocoladehuis” waar ludieke
en pedagogische spelletjes worden gedaan. Er is daar ook een
keuken waar zij van alles van chocolade kunnen maken. De
volwassenen kunnen kookcursussen volgen waarbij chocolade
altijd het hoofdingrediënt is. Zij kunnen ook professionele
banketbakkerswedstrijden bijwonen, zoals de strijd om de titel
van “Chocolatier van het Jaar” en de “Internationale Wedstrijd
voor Chocoladerecepten”. Ook kunt u chocoladesculpturen
bewonderen, die ware kunstwerken zijn.

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

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

Muziek
Alentejo
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Festival Terras sem Sombra
Datum nog bekend te maken.
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Contactgegevens: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago
do Cacém, Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde,
Beja
Geniet tijdens een bezoek aan de tradities en historische
wortels van de provincie Laag Alentejo van de beste
gewijde muziek in een paar van de mooiste monumenten
van de regio.
Het Terras sem Sombra Festival is het belangrijkste festival
voor gewijde muziek in Portugal. Niet alleen het talent van
internationaal erkende componisten, vertolkers en artiesten
krijgen zo bekendheid, maar het is tevens een kans om een paar
kerken te leren kennen die deel uitmaken van het monumentaal
erfgoed van Laag Alentejo.
Met muziek als centraal thema bestaat het festival ook uit
thematische conferenties, rondleidingen, op kunst en cultuur
gerichte activiteiten en is er een ruimte met parallelle
activiteiten met aandacht voor het behoud van de natuur en de
biodiversiteit.

Crato
Festival do Crato
Begindatum 2017-08-21 Einddatum 2017-08-26
Website: www.festivaldocrato.com
Contactgegevens: Crato
Het Festival do Crato dat een vaste plaats inneemt op de
nationale festivalkalender is er dit jaar opnieuw met een
niet te missen programma!
Dit evenement, dat in augustus in het stadje Crato in de Alentejo
wordt gehouden, staat bekend om zijn programma met de beste
nationale en internationale muziekprojecten. Na de
concerten is er meer muziek met verschillende DJ's.
Tegelijkertijd vindt de Feira de Artesanato e Gastronomia
plaats, een ambachten- en gastronomiebeurs met vooral
streekproducten.
Om iedereen de mogelijkheid te bieden om te overnachten, stelt
de organisatie een gratis Camping ter beschikking voor houders
van een 4-dagenticket.

Sines
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Festival Músicas do Mundo
Begindatum 2017-07-21 Einddatum 2017-07-29
Website: http://www.fmm.com.pt
Contactgegevens: Porto Covo e Sines
Sines organiseert jaarlijks in juli, het grootst
wereldmuziekevenement van Portugal, het Festival Músicas do
Mundo.
Met als achtergrond het kasteel Castelo de Sines is dit een
festival dat de diversiteit en kwaliteit van culturele expressies uit
de hele wereld weergeeft en het wordt beschouwd als één van
de meest democratische culturele evenementen van het land.

Tróia
Somersby Out Jazz
Begindatum 2017-05-07 Einddatum 2017-09-24
Contactgegevens: Lisboa, Cascais
Van mei tot september kunt u in Lissabon en Cascais
openlucht concerten van verschillende muziekstijlen
bijwonen. Van jazz tot soul, funk en hip-hop, er zal overal
in tuinen, parken en zelfs op een strand muziek te horen
zijn!
De muziekoptredens zijn gratis en vinden altijd op zondagavond
plaats, vanaf 17 uur. In de maand mei is dat in de tuin van de
Torre de Belém, in juni in de tuin van Campo Grande, in juli in
het Parque Eduardo VII, in augustus in de tuin Jardim da Estrela
en in september in het Parque Tejo te Lissabon. Op enkele
zaterdagen zijn er ook spektakels in Cascais in het park Marechal
Carmona, op het strand van Azarujinha, in de tuinen van het
Casino van Estoril en in de tuin Jardim da Parada te Lissabon.
Mis deze spektakels in het weekend niet en breng een
aangename avond door terwijl u naar muziek luistert in een
ontspannen sfeer.

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

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

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Begindatum 2017-08-18 Einddatum 2017-08-20
Website: http://www.maredeagosto.com,
http://www.exploresantamaria.eu
Contactgegevens: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
In het feeërieke decor van de Baía da Praia Formosa komen voor
het Festival Maré de Agosto (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 dertig jaar
bekendheid geniet om de hoge kwaliteit die wordt geboden.

Ilha de São Miguel
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Monte Verde Festival
Begindatum 2017-08-10 Einddatum 2017-08-13
Website: http://monteverdefestival.com/
Contactgegevens: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
Het Monte Verde Festival wordt voorgesteld als een
festival “uit een andere wereld”en vindt plaats in de
maand augustus op het eiland São Miguel.
Het zeer gevarieerde programma houdt een kruising in van
verschillende stijlen, zoals reggae, rock, hiphop en elektronische
muziek. Het festival vindt plaats op het strand van Praia de
Monte Verde in Ribeira Grande.
Naast dagtickets zijn er ook passe-partouts met of zonder
camping. Dit is een goedkopere manier om niets van het festival
dat vorig jaar door 28.000 festivalgangers werd bezocht, te
missen.

Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Begindatum 2018-07-22 Einddatum 2018-07-29
Website: http://www.boomfestival.org
Contactgegevens: Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
In juli 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.

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

Porto en het Noorden
Caminha
Festival Vilar de Mouros
Begindatum 2017-08-24 Einddatum 2017-08-26
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contactgegevens: Vilar de Mouros - Caminha
Het Festival Vilar de Mouros is het oudste festival van Portugal
en trekt gedurende drie dagen in juli een ouder publiek dan de
andere zomerfestivals. Op het programma staan nationale en
internationale pop rock bands.
Naast de fantastische muziek vindt u hier ook een
adembenemend landschap en de gastvrijheid van de bewoners
van dit vriendelijke dorp Vilar de Mouros.

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

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

Porto
NOS Primavera Sound

Verão na Casa

Begindatum 2018-06-07 Einddatum 2018-06-09

Begindatum 2017-06-01 Einddatum 2017-09-16

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Website: http://www.casadamusica.com

Contactgegevens: Parque da Cidade - Porto

Contactgegevens: Casa da Música - Porto

In juni vindt het NOS Primavera Sound in Porto plaats,
met een uitgebreid aanbod nationale en internationale
artiesten.

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 NOS Primavera Sound wordt voorgesteld als de Portugese
variant van het San Miguel Primavera Sound Festival dat sinds
2001 in Barcelona wordt gehouden. Het kenmerkt zich door een
grote verscheidenheid aan muziekstijlen en nieuwe groepen. Er
komen zowel kleine lokale bands als internationaal bekende
artiesten met een lange carrière.

Het sleutelwoord voor het programma is afwisseling. U kunt
luisteren naar bekende Portugese stemmen, Braziliaanse
klanten, jazz, reggae en symfoniemuziek.

De acts vinden plaats op verschillende podia. Naast het
hoofdpodium – het NOS-podium -, is er het ATP-podium dat
toebehoort aan de Britse festivalpromotor All Tomorrow’s
Parties, die ook verantwoordelijk is voor de gelijknamige festivals
in het Verenigd Koninkrijk, VS en Australië.
Het Festival wordt gehouden in het Parque da Cidade, een groot
stadspark met een capaciteit van ongeveer 30.000 toeschouwers
per dag.

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

Lisboa
Brunch electronik

Caixa Alfama

Begindatum 2017-07-23 Einddatum 2017-10-08

Begindatum 2017-09-15 Einddatum 2017-09-16

Website: http://lisboa.brunchelectronik.com/

Website: www.caixaalfama.pt

Contactgegevens: Lisboa - Tapada da Ajuda

Contactgegevens: Lisboa - Alfama - Largo do Chafariz de
Dentro,1

In de zomer krijgt het park Tapada da Ajuda op zondag
nieuw leven ingeblazen met het Brunch electronik. Kom
het zelf ontdekken.
Dit evenement wil liefhebbers van elektronische muziek,
zowel van internationale als nationale artiesten, bij elkaar
brengen. U kunt er bij daglicht op deze muziek dansen in een
prachtige buitenomgeving, met tafels en stoelen in de schaduw
om even uit te rusten.
Bruch electronik is een evenement voor het hele gezin. Er is
een Petit Brunch met opblaasattracties, tafelvoetbal en
workshops, waarbij volwassenen en kinderen samen op dezelfde
plaats van de muziek, de zon en een lekkere lunch kunnen
genieten. Er zijn ook verschillende food trucks met een
uitgebreid aanbod.

Twee dagen lang vult de fadomuziek de straten van
Alfama. Er zijn optredens op verschillende podia in deze
stadswijk. Daar kunt u genieten van dit muziekgenre dat
als geen ander de Portugese ziel weerspiegelt.
Dit festival toont de identiteit van het Portugese volk in de
traditionele smalle steegjes van Alfama en is georganiseerd in
samenwerking met het Museu do Fado. Op de tien podia kunt u
luisteren naar bekende, charismatische stemmen en naar andere
minder bekende fadozangers. Op het plein Largo Chafariz de
Dentro en het auditorium van het fadomuseum kunt u gratis
luisteren naar de stemmen van jonge fadozangers die het heden
en de toekomst van de fado vertegenwoordigen.

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

Oeiras
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NOS Alive
Begindatum 2018-07-12 Einddatum 2018-07-14
Website: http://www.nosalive.com
Contactgegevens: Passeio Marítimo de Algés
In de maand juli mag u het evenement NOS Alive niet
missen! U kunt optredens bijwonen van enkele grote
bands van dit moment. Het evenement biedt een
verrassend samenspel van muziek en kunst.
Met als achtergrond de boulevard van Algés, aan de Taag de
buurt van Lissabon, zal het festival NOS Alive gehouden worden
im juli en het belooft het succes van vorig jaar te overtreffen.
Zowel belangrijke nationale als internationale artiesten zullen
gedurende drie dagen op verschillende podia fantastische
optredens geven. De editie van Alive 2007 heeft bewezen dat dit
één van de beste festivals van het jaar is; dit is onder meer te
danken aan de bijzondere aanwezigheid van beeldende
kunstenaars, die kunstwerken creëren met gerecyclede
materialen.

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

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

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

Algarve
ALUT - Algarviana Ultra Trail
Begindatum 2017-11-30 Einddatum 2017-12-03
Website: http://alut.pt/
Contactgegevens: Algarve - Via Algarviana
Algarviana Ultra Trail wordt voorgesteld als “de wedstrijd
die de Algarve op de proef gaat stellen”. Dit trailrunning
evenement doorkruist de hele regio en laat de
deelnemers kennis maken met de natuurlijke schoonheid
van deze streek.
De ALUT begint op 30 november en is met zijn 300 km de
langste trailrunning wedstrijd van Portugal. De tijdslimiet is 72
uur en de route loopt bijna volledig langs de Via Algarviana.
Het vertrekpunt is Alcoutim, bij de rivier Guadiana, en het
eindpunt ligt bij Cabo de São Vicente, in Vila do Bispo. De
route loopt door het gebergte Serras do Caldeirão, Espinhaço de
Cão en Monchique en telt 12.700 positieve hoogtemeters.
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 60 atleten,
omdat de organisatie een degelijke begeleiding en de veiligheid
van de deelnemers wil garanderen. Deelnemers hebben bij
voorkeur ervaring met wedstrijden van 100 mijl of vergelijkbare
afstanden.

Vilamoura
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Portugal Masters
Begindatum 2017-09-21 Einddatum 2017-09-24
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Contactgegevens: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura
In September komen de beste golfspelers naar Vilamoura
om deel te nemen aan de Portugal Masters.
Dit evenement wordt gezien als één van de belangrijkste op
golfgebied en de Masters vindt plaats op Golfclub Victoria,
waarvan de baan ontworpen is door de legendarische golfer
Arnold Palmer. De perfect aangelegde bunkers worden
afgewisseld door meren en watervallen en de baan is dan ook
een onafgebroken uitdaging voor de spelers.
Omdat de Portugal Masters verzekerd is van deelname aan het
Europese PGA, zal de positie van Portugal als beste
golfbestemming van Europa zeker worden geconsolideerd.

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

Centro de Portugal
Nazaré
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Capítulo Perfeito / Perfect Chapter
Begindatum 2017-10-05 Einddatum 2017-11-15
Website: http://capituloperfeito.com/evento/
Contactgegevens: Praia do Norte - Nazaré
Capítulo Perfeito is een evenement dat de beste
nationale en internationale tube riders samen brengt in
een speciale surfcompetitie die plaats vindt in
oktober/november bij het strand Praia do Norte, in
Nazaré. Niet te missen!
Deze competitie, die is bestemd voor surfers die voortdurend op
zoek zijn naar perfecte tunnelgolven, trekt deelnemers van over
de hele wereld aan die strijden om de titel van beste surfer in
perfecte omstandigheden.
De proeven worden beoordeeld door een aantal specialisten. Zij
kiezen de surfer die de kunst van het "tunnelgolfsurfen" perfect
beheerst. De wedstrijden vinden slechts plaats als er geschikte
condities zijn, zoals golven van 2 tot 3 meter, tunnelgolven,
offshore-wind, beachbreak-golven naar links en rechts.

Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Begindatum 2017-10-17 Einddatum 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Contactgegevens: Supertubos (Peniche); Carcavelos e
Guincho (Cascais)
Kom in de maand oktober naar Portugal en woon de
belangrijkste internationale professionele competitie
surfen bij.
Aan de Rip Curl Pro Portugal doen van de beste surfers ter
wereld mee; deze proef is onderdeel van de WSL World Surf
League Tour en wordt in Peniche en Cascais gehouden. In deze
tijd van het jaar zijn hier de beste voorwaarden aanwezig voor
surfwedstrijden; de stranden hier zijn dan ook zeer bekend in de
surfwereld, onder andere Carcavelos, Guincho en vooral
Supertubos, dat beroemd is vanwege de hoge, tubevormige
golven.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Begindatum 2017-09-08 Einddatum 2017-09-10
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Contactgegevens: Caramulo
Ga enkele tientallen jaren terug in de tijd en woon in september
het Caramulo Motorfestival bij, dat klassieke- en sportwagens
naar de wegen van Caramulo lokt.
Aan het festival doen klassieke en sportieve wagens en motoren
mee, waarbij competitie met ontspanning op een leuke manier
met elkaar worden gecombineerd. Dit is een evenement dat
iedereen zal behagen, of men nu motorsportliefhebber is of niet.
Behalve het onderdeel “Rampa do Caramulo” dat meetelt voor
het nationaal kampioenschap/Trofee Caterham zijn er tijdens dit
festival ook andere evenementen, zoals de Historische Rally LusoCaramulo, de historische wandeling Viseu-Caramulo of meetings
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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.

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

Porto
Red Bull Air Race
Begindatum 2017-09-02 Einddatum 2017-09-03
Website: http://www.redbullairrace.com
Contactgegevens: Porto
In september moet u zeker naar Porto komen om de Red Bull Air
Race bij te wonen, de meest spectaculaire race ter wereld!
Als u van wedstrijden in de lucht houdt, mag u dit onderdeel van
het wereldevenement Red Bull Air Race niet missen. Dit vindt
boven de Rio Douro plaats. De wedstrijd bestaat uit het
onderdeel slalommen, waarbij de meest handige piloten
obstakels omzeilen in de lucht, waarbij ze bijna de grond raken.
Naast snelheid is de precisie tijdens het vliegen heel belangrijk.
Het kleinste foutje kan de deelname compromitteren.
Behalve in de stad Porto, met een historisch centrum dat
werelderfgoed is, wordt dit evenement ook gehouden op ander
locaties in de wereld, te weten: Abu Dhabi, San Diego, Chiba,
Budapest, Kazan, Lausitz en Indianapolis.
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Regio Lisboa
Rock’n’Roll Lissabon- Marathon
Begindatum 2017-10-15 Einddatum 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
Contactgegevens: Cascais / Lisboa
In oktober vindt de Marathon van Lissabon plaats, die
altijd wordt gelopen met panoramisch uitzicht langs de
rivier of aan zee.
De 42 km lange marathon vertrekt in Cascais en volgt de
Estrada Marginal, eerst aan zee en vervolgens langs de rivier
tot aan het eindpunt in het Natiepark in Lissabon.
Het evenement bestaat verder nog uit twee kortere
afstandswedstrijden, waardoor alle deelnemers de marathon
kunnen uitlopen. De Halve Marathon start op de Vasco da
Gamabrug en is ongeveer 21 km lang. Het eindpunt is eveneens
in het Natiepark. Het is de kans om te voet één van Europa's
grootste bruggen over te steken, op de enige dag dat auto's
plaats maken voor mensen.
Tegelijkertijd wordt de ruim 8 km lange Minimarathon
gehouden. Dit parcours is het laatste deel van de andere twee
marathons. Veel gewone mensen doen mee aan de
Minimarathon, ieder op zijn eigen ritme, zowel rennend als
wandelend, want het gaat uiteindelijk om het meedoen en
samenzijn.

Lisboa
CSIO - Internationaal Springconcours in Lissabon

Halve Marathon van Lissabon

Datum nog bekend te maken.

Begindatum 2018-03-11 Einddatum 2018-03-11

Website: http://www.sociedadehipica.pt,
http://csiolisboa.com
Contactgegevens: Hipódromo do Campo Grande - Lisboa

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

In mei is Hipódromo do Campo Grande het podium voor CSIO Concours Hippique Internationale Officiel van Lissabon.

In maart wordt de Halve Marathon van Lissabon
gehouden. Het parcours loopt ook over de brug Ponte 25
de Abril, waar een prachtig uitzicht is over de stad.

Geïntegreerd in de kalender van de Federation Equestre
Internationale (FEI), de CSIO Lissabon is een kwalificatiewedstrijd
voor de Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen
en Olympische Spelen.

Volvo Ocean Race 2017-2018
Begindatum 2017-10-31 Einddatum 2017-11-05
Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/lisbon.html
Contactgegevens: Doca de Pedrouços - Lisboa
De Portugese hoofdstad is voor de editie 2017-2018
verkozen tot trans-Atlantische stopover van de
prestigieuze zeilwedstrijd om de wereld, Volvo Ocean
Race.
Tijdens deze zeilrace rond de wereld zullen de beste zeilers ter
wereld en de meest ervaren internationale bemanningen halt
houden in Lissabon. De unieke geografische ligging van de
Portugese hoofdstad als communicatiepoort tussen Europa en de
Atlantische Oceaan, haar maritiem verleden en de gunstige
natuurlijke omstandigheden voor het beoefenen van
watersporten, zijn enkele van de factoren die Lissabon

Deze beproeving is onderdeel van de Officiële Kalender van
de internationale organisatie AIMS. De marathon wordt
gelopen door de beste atleten van de wereld en gaat over een
afstand van 21.097 meter. Het parcours loopt vanaf het plein
Largo da Portagem, aan de overkant van de Taag, tot aan de
finish bij het monument Mosteiro dos Jerónimos.
Onderdeel van het programma van deze Halve Marathon is de
Mini-marathon, die gelijktijdig start en gaat over een afstand
7,200 meter. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven en het is
geen wedstrijd maar meer een plezierige aangelegenheid.
Als u dan in Lissabon bent, moet u toch eens de sportieve sfeer
komen proeven. Tijdens de laatste editie is er een wereldrecord
aan deelnemers geweest, namelijk 36.000! Maak van deze
gelegenheid gebruik om de brug Ponte 25 de Abril lopend over te
steken en de hoofdstad van Portugal vanuit een uniek
perspectief te bekijken.
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onderscheiden en de organisatie van de Volvo Ocean
Racehebben overtuigd.
De Volvo Ocean Race rond de wereld begint op 11 oktober 2017
in Alicante (Spanje) en eindigt op 30 juni 2018 in Den
Haag(Nederland). Ze zal achtereenvolgens steden zoals
Lissabon, Kaapstad, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou,
Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff en Gothenburg aandoen.

Sintra
Sintra Portugal Pro
Begindatum 2017-09-12 Einddatum 2016-09-17
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Contactgegevens: Praia Grande - Sintra
Bewonder de bedrevenheid van de beste bodyboarders ter
wereld tijdens de Sintra Portugal Pro in september 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.

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

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