Andere
Alentejo
Arraiolos
Begindatum 2015-06-05 Einddatum 2015-06-10
Website: http://www.cm-arraiolos.pt/

Crato
Begindatum 2015-08-26 Einddatum 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/

Mértola
Islamitisch Festival
Begindatum 2015-05-21 Einddatum 2015-05-24
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
In de oneven jaren herdenkt Mértola het Arabische verleden van
de stad als tijdens het Islamitische Festival in mei de straten zich
vullen met kleurrijke taferelen. Gedurende het festival gaat
Mértola terug naar de tijd tussen de achtste en de

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

Castro Marim
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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

Faro
Internationale Motorbijeenkomst van Faro
Begindatum 2015-07-16 Einddatum 2015-07-19
Website: http://www.motoclubefaro.pt/
Faro ontvangt van 16 tot 19 juli 2015 de 34e Internationale
Motorbijeenkomst.
Vale das Almas zal, zoals gebruikelijk, het trefpunt van de
duizenden motorrijders zijn die hier samenkomen voor een
weekend met veel animatie, wat Faro verandert in de

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

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

Ilha de São Miguel
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Heteluchtballonnenfestival Ribeira Grande - Feel
the Sky

Festival Walk & Talk Azoren

Begindatum 2015-07-01 Einddatum 2015-07-05

Website: http://walktalkazores.org/

Begindatum 2015-07-17 Einddatum 2015-08-02

Website: https://www.facebook.com/festivalbaloesRG
Het heteluchtballonnenfestival Ribeira Grande – Feel the Sky is
het eerste heteluchtballonnenfestival ooit gehouden op de
archipel van de Azoren. Van 1 tot 5 juli 2015 zal de gemeente
Ribeira Grande ongeveer 20 teams verwelkomen uit
verschillende

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

Centro de Portugal
Coimbra
Kunstfestival
Begindatum 2015-07-16 Einddatum 2015-07-27
Website: http://www.festivaldasartes.com
In juli is Coimbra toneel van het&nbsp;Kunstfestival,
georganiseerd door de Stichting Inês de Castro.Het is een
gevarieerd festival met talloze kunstuitingen: muziek,
schilderkunst, theater, literatuur, film, fotografie en nog veel
meer! Het

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

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

Águeda
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AgitÁgueda
Begindatum 2015-07-04 Einddatum 2015-07-26
Website:
Ieder jaar brengt het Agitágueda Festival veel kleur en vertier
naar deze stad in Midden-Portugal.Deze happening vindt plaats
in het centrum van Águeda, een stad aan de rivier. Het festival
raakte wereldberoemd door het originele Umbrella Sky

Óbidos
Middeleeuwse Markt

Óbidos Vila Natal

Datum nog bekend te maken.

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt

Website: http://www.obidosvilanatal.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

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

Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Begindatum 2015-06-06 Einddatum 2015-06-27
Website: http://www.madeiraislands.travel
In juni gaan amusement en cultuur hand in hand en veranderen
de hoofdstad van Madeira in een toneel vol attracties en
entertainment met onvergetelijke shows.&nbsp; Het Festival do
Atlântico, dat de hele maand juni duurt, is een evenement vol

Ilha de Porto Santo
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

Porto en het Noorden
Espinho

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

4/42

XIX Internationale Bijeenkomst van Levende
Standbeelden
Begindatum 2015-06-13 Einddatum 2015-06-14
Website: http://www.espinho.pt/
Door velen beschouwd als een van de beste festivals in zijn soort
ter wereld, is de Internationale Bijeenkomst van Levende
Standbeelden een bevoorrechte manier om kunst nader te
brengen tot het dagelijks leven. De "Levende Standbeelden"
blijven het

Porto
Begindatum 2015-07-04 Einddatum 2015-07-05

12e Internationaal Black&White Audiovisueel
Festival

Website: http://citywaterslide.pt/

Begindatum 2015-05-20 Einddatum 2015-05-23
Website: http://artes.ucp.pt/b%26w
Video, audio en zwart-wit fotografie van over de hele wereld zal
aanwezig zijn op de 12e editie van het Black&White Audiovisueel
Festival. De wereld gezien in twee kleuren, is het voorstel van de
Kunstschool aan de Katholieke Universiteit in Porto,

Slava's Snowshow

Serralves viert feest

Begindatum 2015-10-02 Einddatum 2015-10-03

Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-05-31

Website: http://coliseudoporto.pt/

Website: http://www.serralves.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.

Bezoek Porto en woon één van de grootste festivals bij op het
gebied van hedendaagse kunst. Er zijn activiteiten voor jong en
oud!In juni zal 40 uur lang het festival “Serralves em Festa”
worden gehouden, waarbij honderden artiesten uit

Slava’s Snowshow presenteert een fantastische wereld, bewoond
door bijzondere lolbroeken die

Santa Maria da Feira
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

Regio Lisboa
Lisboa
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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

Mafra
Begindatum 2015-02-07 Einddatum 2015-06-06
Website: http://www.palaciomafra.pt/

Palmela
Fig - Internationaal Reuzenfestival
Begindatum 2015-07-03 Einddatum 2015-07-05
Website: http://fig.cm-palmela.pt/homepage.html
Al in juni ontvangt de stad Pinhal Novo het bezoek van de
Reuzen, figuren die hier in de buurt al goed bekend zijn. Veel
animatie, in een viering van de volkscultuur, waar er geen tekort
is aan giganten en grote hoofden, theater, straatanimatie,

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

Beurzen
Alentejo
Beja
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Tweewekelijkse markt van Beja

Vlooienmarkt van Beja

Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23

Begindatum 2015-06-07 Einddatum 2015-06-07

Website: http://www.cm-beja.pt/

Website: http://www.cm-beja.pt/

De tweewekelijkse markt van Beja is een openbare markt
gelegen in Beja.

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

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

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

Centro de Portugal
Aveiro
Begindatum 2015-05-24 Einddatum 2015-05-24

Begindatum 2015-05-28 Einddatum 2015-05-28

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

Cantanhede
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

Coimbra
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Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23
Website: http://cm-coimbra.pt/

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

Porto en het Noorden
Barcelos
Wekelijkse markt van Barcelos
Begindatum 2015-05-21 Einddatum 2015-05-21
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
In de streek die voor zichzelf de titel van Hoofdstad van
Ambachtswerk opeist, is de wekelijkse markt de gebeurtenis die
het ritme van de stad begeleidt. Deze oude en historische
traditie, die teruggaat tot in 1412, werd goedgekeurd door D.
João

Espinho
Feira de Espinho - Markt van Espinho
Begindatum 2015-05-25 Einddatum 2015-05-25
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

Matosinhos
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Feira da Senhora da Hora Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23
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,

Ponte de Lima
Feira do Cavalo de Ponte de Lima
Begindatum 2015-06-25 Einddatum 2015-06-28
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Met op de achtergrond de rivier Rio Lima, wordt in juni één van
de grootste paardenbeurzen van Noord-Portugal
georganiseerd.De lange traditie van paardrijden in Ponte de Lima
is de aanleiding voor de totstandkoming van deze paardenbeurs,
die

Porto
Porto Belo Markt
Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23
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

Vila Nova de Cerveira
Markt van Vila Nova de Cerveira
Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23
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

Vila do Conde

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

9/42

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

Regio Lisboa
Estoril
FIARTIL – Internationale Handwerkbeurs van Estoril
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.estoril-portugal.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

Lisboa
FIA - Lissabon

Feira da Ladra - Vlooienmarkt in Lissabon

Begindatum 2015-06-27 Einddatum 2015-07-05

Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23

Website: http://fialisboa.fil.pt/

Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra

Een wereld van culturen verzamelt zich in meer dan 30.000 m2
binnen- en buitenruimte, in een reis door de beste smaken en
vaardigheden van Portugal en van tientallen landen, uit de vijf
continenten.
Gericht op professionals en liefhebbers van

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",

Bioscoop
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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

Centro de Portugal
Estarreja
Internationale bijeenkomsten van cinema,
televisie, video en multimedia in Avanca
Begindatum 2015-07-22 Einddatum 2015-07-26
Website: http://www.avanca.com/
De internationale bijeenkomsten van cinema, televisie, video en
multimedia in Avanca vinden dit jaar voor de 19e keer plaats en
kregen gedurende deze nagenoeg twee decennia erkenning als
een vrij en onafhankelijke ruimte, waarin de nationale creatie

Porto en het Noorden
Espinho
Cinanima - Internationaal Festival van
Animatiefilms

11e editie FEST - Festival Nieuwe Filmmakers |
Nieuwe films

Begindatum 2015-11-09 Einddatum 2015-11-15

Begindatum 2015-06-22 Einddatum 2015-06-28

Website: http://www.cinanima.pt

Website: http://miew.com.pt/fest/

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

FEST – Festival Nieuwe Filmmakers | Nieuwe Films is een unieke
viering van nieuwe cinema en nieuwe cineasten. Het evenement
beoogt het creëren van een ruimte waar jonge en veelbelovende
filmmakers hun werk kunnen weergeven en promoten, evenals

Vila do Conde
Curtas Vila do Conde - Internationaal
Cinemafestival
Begindatum 2015-07-04 Einddatum 2015-07-12
Website: http://festival.curtas.pt/
Als je van cinema houdt, is Vila do Conde uw bestemming in de
maand juli. In de 22e editie is het onweerlegbaar te denken aan
"Curtas Vila do Conde Internationaal Cinemafestival" als een van
de meest relevante festivals gewijd aan de concurrentie

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

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

Dans
Alentejo
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

Porto en het Noorden
Braga

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

12/42

Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-07-24
Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/20

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

Exposities
Rituelen met maskers (Collectie José de
Guimarães)
Begindatum 2015-01-01 Einddatum 2015-07-05
Website: http://www.ciajg.pt/index.php
José de Guimarães wordt beschouwd als een van de
belangrijkste Portugese beeldende kunstenaars in Hedendaagse
Kunst, met een brede en opmerkelijke loopbaan in de
schilderkunst, beeldhouwkunst en andere creatieve activiteiten,
en is een van de

Alentejo
Almodôvar
Begindatum 2015-05-08 Einddatum 2015-07-08
Website: http://www.cmalmodovar.pt/directorio/forum_cultural/pid=175/ppid=4/

Algarve
Faro
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Een blik op de spoorwegen in de Algarve
Begindatum 2014-11-03 Einddatum 2015-08-30

Begindatum 2014-10-03 Einddatum 2015-10-04

Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx

Website: http://www.cm-faro.pt/

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

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

Tavira
Mediterraan Dieet, cultureel erfgoed
Begindatum 2015-01-01 Einddatum 2015-06-30
Website: http://www.cm-tavira.pt/site/content/noticia-ne
wsletter/dieta-mediterr%C3%A2nica-patrim%C3%B3niocultural-milenar-em-exposi%C3%A7%C3%A3o
Het Mediterraan Dieet heeft zijn oorsprong in de Griekse term
díaita, wat betekent levensstijl.
In de afgelopen drieduizend jaar hebben menselijke
samenlevingen rond de Middellandse Zee een levensstijl
ontwikkeld, doorgegeven van generatie op

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

Braga
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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

Bragança
Begindatum 2015-02-07 Einddatum 2015-06-28
Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Guimarães
Guimarães noc noc
Begindatum 2015-04-25 Einddatum 2015-07-05

Begindatum 2015-10-03 Einddatum 2015-10-04

Website: http://www.ccvf.pt/

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.

Begindatum 2015-04-16 Einddatum 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876

Ponte de Lima
Internationaal Tuinfestival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Bezoek het Internationaal Tuinfestival en laat u tijdens deze
originele manifestatie verrassen door prachtig gecreëerde
tuinen.Het festival vindt plaats van mei tot en met oktober en
draait om de toewijding en passie voor de tuin en het tuinieren,

Porto
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Begindatum 2015-05-02 Einddatum 2015-06-16

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

Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/um-reali
smo-cosmopolita-o-grupo-kwy-na-colecao-de-serralves/

Begindatum 2015-03-13 Einddatum 2015-06-03

Begindatum 2015-06-19 Einddatum 2015-08-29

Website:

Website:

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

Begindatum 2015-05-15 Einddatum 2015-08-30

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

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/fernand
o-lanhas-fragmentos-algumas-obras-na-colecao-deserralves-2-2/

Begindatum 2015-02-03 Einddatum 2015-07-26

Begindatum 2015-03-14 Einddatum 2015-06-28

Website:

Website: http://www.ccalfandegaporto.com/

Begindatum 2015-05-16 Einddatum 2015-06-11

Begindatum 2015-02-06 Einddatum 2015-09-13

Website: http://galeriageraldes.blogspot.pt/

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/

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

Regio Lisboa
Cascais

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

16/42

Begindatum 2016-04-01 Einddatum 2015-06-30

Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-09-27

Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

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

Lisboa
"Waar ik opgroeide" van Pedro Carreira de Jesus
Begindatum 2015-05-21 Einddatum 2015-06-27

Begindatum 2015-01-31 Einddatum 2015-05-24

Website: https://www.ubi.pt/Evento/5796

Website: http://www.museudacidade.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

Arshile Gorky en de Collectie
Begindatum 2015-02-11 Einddatum 2015-05-24

Begindatum 2014-06-05 Einddatum 2015-05-31

Website: http://pt.museuberardo.pt/

Website:
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposicoes
Het Portret, het Stilleven, het Surrealisme en de Abstractie zijn
de vier grote thema's van deze tentoonstelling. Verschillende
werken van Portugese kunstenaars zoals Amadeo de SouzaCardoso, Mário Eloy, Vieira da Silva, Mário Cesariny of Paula

Begindatum 2014-10-31 Einddatum 2018-10-01

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

Website:

Website: http://www.museudearteantiga.pt/exhibitions/j
osefa-de-obidos

EXD15 - ExperimentaDesign

Het Water op de 18e-eeuwse Portugese Azulejo

Begindatum 2015-11-07 Einddatum 2015-12-22

Begindatum 2014-09-18 Einddatum 2015-06-28

Website: http://www.experimentadesign.pt

Website: http://www.museudoazulejo.pt/pt-PT/ExposAct/
ExposTemp/ExpoExterior/ContentDetail.aspx?id=1539

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

Het "Museu da Água - Mãe d'Água" van Amoreiras heeft een
tentoonstelling "Het water op de 18e-eeuwse Portugese Azulejo",
toegankelijk voor het publiek. De tentoonstelling verzamelt een
geheel van 19 Azulejo-panelen, voornamelijk uit de 18e eeuw,
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Feesten
Begindatum 2015-07-03 Einddatum 2015-07-05
Website:

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,

Redondo
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

Azoren
Angra do Heroísmo
Sanjoaninas-feesten
Begindatum 2015-06-19 Einddatum 2015-06-27
Website: http://www.sanjoaninas.pt
In juni, de Sanjoaninas-feesten is het grootste niet-religieuze
feest van de Azoren en vormt een aantrekkelijk visitekaartje voor
de vele toeristen die het eiland Terceira bezoeken om de lokale
tradities en gebruiken te ervaren en te beleven.De

Ilha de São Miguel
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Cavalhadas de São Pedro
Begindatum 2015-06-28 Einddatum 2015-07-29
Website: http://www.cm-ribeiragrande.pt/
In de straten van de stad Ribeira Grande (São Miguel - Azoren),
vindt een van de meest traditionele en merkwaardige feesten
van de streek plaats: de Cavalhadas, op de dag van São Pedro.
Het feest omvat een parade te paard, die lijkt geïnspireerd

Centro de Portugal
Ovar
Begindatum 2015-08-08 Einddatum 2015-08-08
Website:

Tomar
Festa dos Tabuleiros
Begindatum 2015-07-04 Einddatum 2015-07-13
Website: http://www.tabuleiros.org
Het Festa dos Tabuleiros wordt om de 4 jaar gehouden. Leg
alvast juli 2015 in uw agenda vast voor uw komst naar Tomar om
dit unieke evenement bij te wonen. De zegening van de
tabuleiros (manden of houten dienbladen), de versierde straten,
de spreien

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

Porto en het Noorden
Caminha
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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

Guimarães
Festas Gualterianas
Begindatum 2015-08-01 Einddatum 2015-08-05

Begindatum 2015-06-26 Einddatum 2015-06-28

Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com

Website: http://www.cm-guimaraes.pt/

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

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

Matosinhos
Senhor de Matosinhos Festiviteiten
Begindatum 2015-05-08 Einddatum 2015-05-31
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/pages/490
Gedurende ongeveer drie weken van religieuze festiviteiten en
ludieke, culturele en sportieve activiteiten, verlichten duizenden
lampen de feestruimte en de kerk Bom Jesus de Matosinhos,
werk van architect Nasoni, van waaruit een grootse processie

Ponte de Lima
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Vaca das Cordas
Begindatum 2015-06-05 Einddatum 2015-06-05
Website: http://vacadascordas.pontedelima.com/
Elk jaar verzamelen duizenden mensen zich in het oudste
Portugese dorp - Ponte de Lima - om de eeuwenoude " Vaca das
Cordas " bij te wonen. Volgens de traditie komt het dier (wat
meestal een stier is en geen koe, ondanks de naam van het
feest) met

Porto
Feesten ter ere van São João
Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-07-04
Website: http://short.visitporto.travel/saojoao
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,

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

Regio Lisboa
Lisboa
Stadsfeesten van Lissabon
Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-07-04
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Met de zomer in de lucht kondigen zich ook de stadfeesten van
Lissabon aan, die de stad veel gezelligheid brengen en de
straten met duizenden mensen doen vollopen. Santo António, de
beschermheilige van Lissabon, is het onderwerp van de feesten
van

Gastronomie en Wijnen
Alentejo
Santarém
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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

Azoren
Ponta Delgada
10 Fest - 10 Dagen - 10 Chef-koks

Wijn in de Azoren

Begindatum 2015-06-18 Einddatum 2015-06-27

Begindatum 2015-10-23 Einddatum 2015-10-25

Website: http://taste.visitazores.com/

Website: http://www.wineinazores.com/

Ponta Delgada zal weer gedurende 10 dagen de hoofdstad zijn in
Portugal van het goede eten. Een niet te missen ervaring om de
producten van de Azoren te proeven in deze 10 uitstekende
diners, ondertekend door Portugese chef-koks en chef-koks uit

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.

Centro de Portugal
Ferreira do Zêzere
Begindatum 2015-05-01 Einddatum 2015-05-31
Website: http://ferreiradozezere.net/eventos/festivalgastronomico-fava/3831

Figueira da Foz
Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-05-31
Website: http://www.streetfoodfest.pt/

Fundão
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Kersfestijn (Alcongosta)
Begindatum 2015-06-01 Einddatum 2015-06-30
Website: http://www.cm-fundao.pt/
Rood, sappig en smaakvol, zo zijn de kersen in de streek van
Fundão! In Alcongosta, een typisch dorp van de streek,
produceren ze deze vruchten die kleur en smaak geven aan dit
geanimeerd feest waar geen tekort is aan gastronomie en

Ílhavo
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

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

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

Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2015-07-02 Einddatum 2015-07-04
Website: http://www.sushifest.pt/

Muziek
Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Begindatum 2015-03-14 Einddatum 2015-07-04
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Geniet tijdens een bezoek aan de tradities en historische wortels
van de provincie Laag Alentejo van de beste gewijde muziek in
een paar van de mooiste monumenten van de regio.Het Terras
sem Sombra Festival is het belangrijkste festival voor gewijde

Sines
Festival Músicas do Mundo
Begindatum 2015-07-17 Einddatum 2015-07-25
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines organiseert jaarlijks in juli, het grootst
wereldmuziekevenement van Portugal, het Festival Músicas do
Mundo. Met als achtergrond het kasteel Castelo de Sines is dit
een festival dat de diversiteit en kwaliteit van culturele
expressies uit

Tróia
A Lontra Fest - 3e editie
Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-05-30
Website: https://www.facebook.com/alontrafest
De Romeinse ruïnes van Tróia ontvangen in mei "A Lontra Fest",
een festival dat de alternatieve muziek, gezongen in het
Portugees, wil promoten.
In haar 3e editie, zal een prachtig schouwspel van muziek,
geluidseffecten en 3D-mapping

Zambujeira do Mar
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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

Algarve
Loulé
Festival Med

Internationale Jazzfestival in Loulé

Begindatum 2015-06-24 Einddatum 2015-06-27

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.festivalmed.pt

Website:

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

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

Quarteira
Begindatum 2015-08-14 Einddatum 2015-08-14
Website: http://www.davidguetta.com/en

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

Ilha de Santa Maria
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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

Centro de Portugal
Aveiro
António Zambujo
Begindatum 2015-05-23 Einddatum 2015-05-23
Website: http://www.teatroaveirense.pt/
De Braziliaanse muzikant Caetano Veloso zei, in 2008, over de
fadozanger: "Het is een jonge fadozanger die, de traditie meer
intensiverend dan velen van zijn tijdgenoten, doet denken aan
João Gilberto en aan alles wat door hem aan de Braziliaanse

Caldas da Rainha
Begindatum 2015-06-27 Einddatum 2015-06-27
Website: http://www.ccc.com.pt/espetaculos/musica

Figueira da Foz
RFM SOMNII
Begindatum 2015-07-11 Einddatum 2015-07-12
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Ga in juli naar het RFM SOMNII in Figueira da Foz, een niet te
missen evenement dat zich voordoet als de grootste sunset aller
tijden.Twee dagen lang animeert RFM SOMNII het enorme
zandstrand Praia do Relógio in Figueira da Foz met het geluid
van

Idanha-a-Nova
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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

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

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

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

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

Águeda
Begindatum 2015-06-13 Einddatum 2015-07-25
Website: http://www.festim.pt/

Óbidos
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

Porto en het Noorden
Braga
Begindatum 2015-05-29 Einddatum 2015-05-29

Begindatum 2015-08-21 Einddatum 2015-08-21

Website: https://www.facebook.com/GNRation.pt

Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/21

Espinho
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41e Internationaal Muziekfestival van Espinho FIME
Begindatum 2015-06-27 Einddatum 2015-07-25
Website: http://www.musica-espinho.com/fime/
Over de meer dan drie decennia van bestaan, in stadia van
progressieve of meer abrupte ontwikkeling, wordt het
Internationaal Muziekfestival van Espinho steeds meer erkend
als een Festival met unieke karakteristieken van het land dat de
sympathie en

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,

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

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

Porto
Apocalyptica
Begindatum 2015-06-27 Einddatum 2015-06-27

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

Website: http://www.joanagama.com/quest.html

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
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Caixa Ribeira
Begindatum 2015-06-12 Einddatum 2015-06-13

Begindatum 2015-07-21 Einddatum 2015-07-21

Website: http://caixaribeira.pt/

Website: http://www.folefest.com/

Tien podia zullen gedurende twee dagen meer dan 40
fadozangers ontvangen: Palácio da Bolsa in de Zaal Árabe en
Pátio das Nações, Mercado Ferreira Borges in de Hard Club 1 en
2, Caixa Podium, Kerk van São Francisco, Fado à Janela (Kade
van

Verão na Casa

NOS Primavera Sound

Begindatum 2015-05-31 Einddatum 2015-09-05

Begindatum 2015-06-04 Einddatum 2015-06-06

Website: http://www.casadamusica.com

Website: http://www.nosprimaverasound.com

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

In juni vindt het NOS Primavera Sound in Porto plaats, met een
uitgebreid aanbod nationale en internationale artiesten.Het NOS
Primavera Sound wordt voorgesteld als de Portugese variant van
het San Miguel Primavera Sound Festival dat sinds 2001 in

Gezongen Gedichten

Happy Holi Porto - Kleurenfestival

Begindatum 2015-10-25 Einddatum 2015-10-25

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

Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0

Website: http://www.happyholifestival.com/

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

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

Begindatum 2015-10-30 Einddatum 2015-10-30
Website: http://www.coliseu.pt/

Viana do Castelo
Neopop 10e editie
Begindatum 2015-08-13 Einddatum 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/
Van 13 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

Vila Nova de Gaia
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MEO Marés Vivas
Begindatum 2015-07-16 Einddatum 2015-07-18
Website: http://maresvivas.meo.pt
"Stads, veelomvattend en onmisbaar" zijn de woorden waarmee
het Marés Vivas Festival wordt aangekondigd, dat plaats zal
vinden op de unieke plek Cabedelo aan de monding van de
Douro in Vila Nova de Gaia. Heeft u uw entreebewijs al
gekocht?De

Regio Lisboa
Cascais
Musa Cascais
Begindatum 2015-07-03 Einddatum 2015-07-04
Website: http://festivalmusa.org/
Het Musa Cascais Festival is nu al een voorbeeld voor wat betreft
duurzaamheid en muziek.
Door de jaren heen versterkte ze het geloof van een jonge
gemeenschap, die beseft dat het mogelijk is het anders en beter
te doen en die streeft naar een

Ericeira
Sumol Summer Fest
Begindatum 2015-07-03 Einddatum 2015-07-04
Website: http://www.sumolsummerfest.com
In juli wordt Ericeira overspoeld door de good vibes van het
Sumol Summer Fest.Behalve de bands die de duizenden stranden muziekliefhebbers tijdens deze twee dagen kunnen horen,
bestaan de ingrediënten van dit Festival ook uit zomer, warmte,

Estoril
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

Lisboa
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MAROON 5
Begindatum 2015-06-17 Einddatum 2015-06-17

Begindatum 2015-06-26 Einddatum 2015-06-26

Website:
http://arena.meo.pt/en/agenda/maroon-5_en/2137/

Website: http://www.bracodeprata.com/

De single “Maps” uit “V”, het vijfde album van Maroon 5, werd al
miljoenen keer bekeken op Youtube. Met dit album gaat de
Amerikaanse pop-rockband, winnaar van verschillende
Grammy’s, nog een keer op wereldtournee, met een passage in
ons

Happy Holi Lissabon - Kleurenfestival
Begindatum 2015-10-29 Einddatum 2015-10-29

Begindatum 2015-09-14 Einddatum 2015-09-14

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

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

Festival ao Largo

The Rake's Progress - Opera van Igor Stravinsky

Datum nog bekend te maken.

Begindatum 2015-05-29 Einddatum 2015-06-06

Website: http://www.festivalaolargo.com

Website: http://tnsc.pt/

In juni/juli kunt u op het plein Largo São Carlos shows van hoog
niveau bijwonen.Het “Festival op het Plein” brengt erudiete
kunst op straat met shows waar u gratis toegang toe heeft. Er is
symfonische muziek, dans en theater en op het

De schilderijen en gravures van de kunstenaar William Hogarth
vormden de inspiratie van dit kunstwerk, een getuigenis van het
vermogen van de componist om materialen een andere
gedaante te geven. In dit werk roepen twee jonge geliefden, Tom
en Anne,

Jazz in augustus
Begindatum 2015-07-31 Einddatum 2015-08-09

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

Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/

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

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

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://rockinrio-lisboa.sapo.pt/
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- en
entertainmentfestival ter wereld &nbsp;te ontvangen.&nbsp;Vijf
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Apocalyptica

Supertramp

Begindatum 2015-11-03 Einddatum 2015-11-03

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

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089

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

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

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,

Festival Super Bock Super Rock

Julio Iglesias

Begindatum 2015-07-16 Einddatum 2015-07-18

Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-05-30

Website: http://www.superbocksuperrock.pt

Website: http://arena.meo.pt/agenda/julioiglesias_pt/2227/

Super Bock Super Rock is, net zoals Rock, rebels! De editie van
2015 belooft vol verrassingen te zitten.Dit festival wordt door
velen “kamaleon” genoemd, omdat het door de jaren heen
steeds een nieuw jasje heeft aangetrokken. Het komt nu terug

Beschouwd als een van de grootste romantische zangers, keert
Julio Iglesias terug naar Lissabon om zijn talloze fans te verleiden
met zijn nieuw spektakel vol charme en glamour.
Na 300 miljoen platen wereldwijd verkocht te hebben, is het de

MEO Out Jazz
Begindatum 2015-05-02 Einddatum 2015-09-27
Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012
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

Oeiras
NOS Alive

Cool Jazz Festival

Begindatum 2015-07-09 Einddatum 2015-07-11

Datum nog bekend te maken.

Website: http://www.nosalive.com

Website: http://www.cooljazzfest.com

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

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

Sintra
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Festival de Sintra
Begindatum 2015-05-09 Einddatum 2015-06-07
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Woon het muzikale programma bij of het dansprogramma in een
koninklijk paleis... tijdens het Festival de Sintra, in de maanden
juni en juli.Hier kunt u enkele van de meest prestigieuze
kunstvormen van de klassieke muziek en dans meemaken, in
een

Sport
SATA Airlines Azores Islands Pro

Portugal Rally

Begindatum 2015-09-22 Einddatum 2015-09-27

Begindatum 2015-05-21 Einddatum 2015-05-24

Website: http://www.azoresislandspro.com

Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal

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

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 vijfde onderdeel van het Wereldkampioenschap
Rally’s van de FIA - de Internationale Autosport Federatie.

EuroHockey 2015 - Europees Kampioenschap
Veldhockey

Azores Trail Run

Begindatum 2015-07-19 Einddatum 2015-07-27

Website: http://www.azorestrailrun.com/2015/pt/

Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-05-30

Website: http://www.fphoquei.pt/
Italië, Zweden, Turkije, Wales, Gibraltar, Griekenland en WitRusland zijn een paar landen die deelnemen aan het Europees
Kampioenschap Veldhockey 2015 voor seniormannen. De
wedstrijd vindt plaats in Jamor (Oeiras), van 19 tot 27 juli.

De Azoren Trail Run vindt plaats in het Natuurpark van Faial Europese bestemming van topkwaliteit (EDEN) door de
EuropeseCommissie. De datum werd vastgelegd op 30 mei,
Europese dag van de Natuurparken, en zal samengesteld worden
uit twee proeven:

Dit is

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

Algarve
Vilamoura
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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

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

Ilha de São Miguel
Red Bull Cliff Diving

SATA Rallye Açores

Begindatum 2015-07-18 Einddatum 2015-07-18

Begindatum 2015-06-04 Einddatum 2015-06-06

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

Website: http://www.satarallyeacores.com

In juli kunt u op de Azoren getuige zijn van de behendigheid van
grote namen van de wereldtop klifduiken. In São Miguel, op het
eiland Ilhéu de Vila Franca do Campo, een natuurreservaat van
grote schoonheid in de krater van een uitgewerkte

De SATA Rally Azoren wordt gereden over een aantal van de
mooiste wegen van het eiland São Miguel. De Rally wordt al
meer dan 40 jaar gehouden en is een van de belangrijkste
onderdelen van de Portugese Rallykampioenschappen, waarbij
ook punten

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

Ponta Delgada
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AZAB 2015 - De Azoren en Terug
Begindatum 2015-06-06 Einddatum 2015-06-15
Website: http://azab.co.uk/
Het prachtige eiland van São Miguel wordt de protagonist van
een maritieme wedstrijd die van de zee het activiteitencentrum
zal maken.
De race "Os Açores e Voltar" is een regatta van categorie 1, van
ongeveer 2400 mijl, voor schepen met

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

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,

Manteigas
GranFondo SkyRoad - Serra da Estrela 2015

Estrela Grande Trail

Begindatum 2015-07-12 Einddatum 2015-07-12

Begindatum 2015-05-22 Einddatum 2015-05-24

Website: http://www.skyroad-granfondo.com/

Website: http://www.estrelagrandetrail.pt/

De "GranFondo SkyRoad - Serra da Estrela 2015" zal
plaatsvinden in het natuurpark van de Serra da Estrela, op 17
juli, met een bezoek aan een paar van de meest emblematische
plaatsen en landschappen van dit beschermd gebied. De
inspanning om één

Estrela Grande Trail is een evenement dat iedereen toelaat te
genieten van het beste wat op deze berg bestaat.
Het evenement bestaat uit 2 wedstrijden en een wandeling. De
wedstrijden worden gehouden in een scenario van middelhoge
berggebieden en
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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

Peniche
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

Tondela
Caramulo Motorfestival
Begindatum 2015-06-27 Einddatum 2015-06-28

Begindatum 2015-09-04 Einddatum 2015-09-06

Website: http://www.museu-caramulo.net/

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

Madeira
Funchal
MIUS - Madeira Islands Ultra SWim
Begindatum 2015-09-02 Einddatum 2015-09-06
Website: http://madeiraislandsultraswim.com/
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,

Ilha da Madeira
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Rally Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

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

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

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

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.

Porto en het Noorden
Braga
The Color Run (Braga)
Begindatum 2015-05-30 Einddatum 2015-05-30
Website: http://www.thecolorrun.pt/
The Color Run is niet alleen een wedstrijd, het is ook een groot
feest.
De 5 km van de wedstrijd kan al lopend, al wandelend of al
‘voortslepend’ gedaan worden en is een unieke ervaring die zich
minder richt op snelheid en veel meer op een

Espinho
Wereldkampioenschap Strandvoetbal
Begindatum 2015-07-09 Einddatum 2015-07-19
Website: http://www.fpf.pt/
Espinho zal de gastheer zijn van het Wereldkampioenschap
Strandvoetbal, in Portugal het grootste sportevenement van het
jaar, dat zal plaatsvinden op het strand Praia da Baía, in juli
2015.
De editie 2015 van de FIFA Beach Soccer World Cup

Guimarães
III Halve Marathon van Guimarães
Begindatum 2015-06-28 Einddatum 2015-06-28
Website:
http://runningwonders.com/meiamaratonaguimaraes/
De 3e editie van de Halve Marathon van Guimarães - Race van
de Veroveraars, vindt plaats op 28 juni 2015, vanaf 10:30 uur, in
Guimarães, met vertrek in Alameda Dr. Alfredo Pimenta.
De wedstrijd omvat een Halve Marathon (21 km), een

Matosinhos
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Neon Run Porto - Exponor
Begindatum 2015-06-13 Einddatum 2015-06-13
Website: http://www.neonrun.pt/
Op 13 juni 2015 zal de Neon Run aan Matosinhos een andere
kleur geven. De deelnemers worden uitgenodigd om een
mystieke tocht af te leggen tussen paviljoenen en tunnels, met
veel animatie, veel verf, en een groots eindfeest.
De Neon Run is een

Mirandela
Europese Grand Prix voor JetSki
Begindatum 2015-07-24 Einddatum 2015-07-26
Website: http://mirandela-jetski.com
Als u een liefhebber bent van jetskiën, moet u in de maand juli
Mirandela bezoeken en de Europese Grand Prix bijwonen, die
plaats vindt in de Rio Tua. Dit onderdeel van het Europese
kampioenschap is één van de meest gewaardeerde proeven op

Porto
Begindatum 2015-07-07 Einddatum 2015-07-12
Website: http://49er.org/event/2015-europeanchampionship/?event_id=5414

Terras de Bouro
Begindatum 2015-11-29 Einddatum 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao

Viana do Castelo
Portugees-Galicisch Kampioenschap Surf,
Bodyboard en Longboard
Begindatum 2015-05-24 Einddatum 2015-05-25
Website: http://www.surfingviana.com/
Op het hoogste competitieniveau verzamelen de wedstrijden van
het "Portugees-Galicisch kampioenschap Surf, Bodyboard en
Longboard" een honderdtal Portugese en Galicische deelnemers
in de stad Viana do Castelo.
Parallel met dit evenement vindt het

Vila Real
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FIA WTCC - Wereldkampioenschap Toerwagens
Begindatum 2015-07-10 Einddatum 2015-07-12
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
Ga in de maand juli naar Vila Real en ervaar de grote snelheden
van de machines die tijdens het wereldkampioenschap
toerwagens (World Touring Cars Championship) strijden om de
eerste plaats.Dit kampioenschap is onderdeel van de
wedstrijdkalender van

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

Almada
Neon Run - Almada
Begindatum 2015-06-06 Einddatum 2015-06-06
Website: http://www.neonrun.pt/
Op 6 juni arriveert in Almada de meest waanzinnige nachtrace
van Portugal.
Het evenement is een onderdeel van de gemeentevieringen en
vindt plaats in het Parque da Paz (park van de vrede). De
deelnemers worden uitgenodigd om een afstand van 5

Cascais
Internationale Springconcours van Estoril (CSI/5*)
Begindatum 2015-07-09 Einddatum 2015-07-11

Begindatum 2015-06-19 Einddatum 2015-06-21

Website: http://www.globalchampionstour.com

Website:

De liefhebbers van de paardensport mogen het Internationaal
Springconcours in juli in Cascais niet missen. De beste
springruiters ter wereld zullen van de partij zijn.Dit concours is
onderdeel van de Global Champions Tour die uit tien grote

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

Lisboa
Internationaal Springconcours in Lissabon

Volvo Ocean Race 2014-2015

Begindatum 2015-05-28 Einddatum 2015-05-31

Begindatum 2015-05-25 Einddatum 2015-06-07

Website: http://www.sociedadehipica.pt

Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/8_Lisbon.html

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

Lissabon zal de beste zeilers van de wereld ontvangen aan het
einde van de trans-Atlantische etappe van de prestigieuze Volvo
Ocean Race 2014/2015, die beschouwd wordt als de
belangrijkste zeilwedstrijd om de wereld. De Portugese hoofdstad
is

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

Theater
Centro de Portugal
Viseu
Begindatum 2015-04-30 Einddatum 2015-06-07
Website: http://www.cm-viseu.pt/index.php/diretorio/cult
ura/projectos-municipais/festival-teatro

Porto en het Noorden
Porto
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FIMP - Internationale Marionettenfestival
Begindatum 2015-06-05 Einddatum 2015-06-05

Datum nog bekend te maken.

Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=785

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

Begindatum 2015-06-30 Einddatum 2015-07-04

Begindatum 2015-06-10 Einddatum 2015-06-14

Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=790

Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=787

Begindatum 2015-06-13 Einddatum 2015-06-13
Website:
https://www.facebook.com/TeatroMunicipaldoPorto.cmp

Santa Maria da Feira
Imaginarius - Internationaal Straattheaterfestival
Begindatum 2015-05-22 Einddatum 2015-05-23
Website: http://www.imaginarius.pt/
Met een duurzame weg van 14 jaar in het promoveren van
straatkunst in Portugal, is Imaginarius het bevoorrechte podium
van vermaarde nationale en internationale artiesten en
bedrijven, die de openbare plek van Santa Maria da Feira
verkiezen om hun

Regio Lisboa
Lisboa
FIMFA – Internationaal festival van marionetten en
animatievormen
Begindatum 2015-05-07 Einddatum 2015-05-24
Website: http://fimfalx.blogspot.com
Tijdens de FIMFA in mei wordt Lissabon overspoeld door
marionetten uit de hele wereld.Professionele gezelschappen met
internationale faam uit allerlei landen tonen hun creaties in een
vernieuwende programmering waarbij rekening is gehouden met
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