Muziek
Algarve
Loulé
Festival Med
Begindatum 2016-06-30 Einddatum 2016-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Kom aan het begin van de zomer naar Loulé (Algarve) en luister
naar de klanken en proef de smaken van verscheiden
landen.Gedurende vijf dagen brengt het Festival Med vrolijkheid
in het historische centrum van Loulé. Het festival rekent op de
komst van beroemde namen uit de “world of music”. Onder het
thema “muziek en nog veel meer” presenteert het Festival Med
ook andere kunstvormen, waaronder exposities van
kunstnijverheid en dans- en straattoneelvoorstellingen. Om het
culturele avontuur door verscheiden landen compleet te maken,
zullen er op een plein in het historische centrum van Loulé
verschillende restaurants zijn, waar u de traditionele keuken van
elk van de landen kunt proeven. Met zijn slingerende straten,
waar Arabische invloeden nog duidelijk zichtbaar zijn, is Loulé
gedurende vijf dagen een mix van verschillende culturen, die
toch ook heel veel raakvlakken hebben.

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2016-02-27 Einddatum 2016-02-28
Website: http://www.teatrotivolibbva.pt/

Muziek
Porto en het Noorden
Gondomar
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New Year Revealed - Porto
Begindatum 2015-12-31 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.geniusymeios.pt/
Mega Hits en Revealed, uitgever van Hardwell,
vertegenwoordigen New Year Revealed in de altijd
langverwachte nacht van het einde van het jaar, 31 december.
Dit feest belooft veel animatie te brengen naar het ‘Pavilhão
Multiusos de Gondomar’ tussen 22.00 en 5.00 uur in de ochtend.
In deze productie zullen zeven artiesten van het label optreden:
Dannic brengt zijn kenmerkende grooves en Sick Individuals zal
het publiek meeslepen op zijn progressieve sounds. Julian Calor,
Joey Dale, een van de Revealed sterren die meer succes heeft
gehad in Portugal, Tom & Jame, Thomas Newson en Manse
feesten ook mee.
Dit is het oudejaarsavondfeest dat Revealed wereldwijd
vertegenwoordigt. De Hardwell sterren komen samen om een
uniek spektakel te creëren, ook met confettikanonnen en
vuurwerk. Een niet te missen feest om het jaar 2016 op de beste
manier te beginnen!

Guimarães
Begindatum 2015-12-12 Einddatum 2015-12-12
Website: http://www.thegift.pt/

Porto
Glenn Miller Orchestra (Porto)

Machine Head

Begindatum 2016-02-20 Einddatum 2016-02-20

Begindatum 2016-02-07 Einddatum 2016-02-07

Website: http://glennmillerorchestra.com/

Website: http://www.machinehead1.com/

Het Glenn Miller Orkest stelt zich op 20 februari voor in het
Colosseum van Porto.

Machine Head treedt op in het Colosseum van Porto op 7
februari.

De cerca 20 muzikanten laten het muzikale erfgoed en de
herinnering aan de Amerikaanse tromboniste die in 1944
verdween, niet uitdoven.

Het concert is een onderdeel van de Europese tournee An
Evening with Machine Head. Het zijn twee uur durende
optredens zonder opening bands, waar de grootste klassiekers
en een paar minder bekende nummers gespeeld worden.

Grootse successen zoals Moonlight Serenade, In The Mood,
Tuxedo Junction of Chattanooga Choo Choo worden herdacht.
Het resultaat is een zeer leuke en swingende nacht voor de
liefhebbers van jazz.

De Noord-Amerikanen van Machine Head, onder leiding van
Robb Flynn, worden erkend als een van de grootste live bands
van vandaag.

The Magical Music of Disney
Begindatum 2015-12-09 Einddatum 2015-12-09

Begindatum 2015-09-26 Einddatum 2015-12-19

Website: http://www.coliseu.pt/

Website: http://www.culturgest.pt/arquivo/2015/expos/fl
orian_hecker.html

De magie van Kerstmis vieren in familie met de betoverende
wereld van Disney is het voorstel van het Lissabon Film Orkest,
dat op 9 december weer het podium beklimt in het Coliseu do
Porto, met het concert "The Magical Music of Disney".
Verwacht wordt dat dit spektakel vol zal zijn van momenten
bedoeld om dromen, emoties en fantasieën op te wekken.
Geregisseerd door Nuno Sá, neemt het Lissabon Film Orkest naar
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het Coliseu do Porto thema’s mee van verschillende
bioscoopklassiekers met het Disney-merk, zoals "The Lion King",
"The Little Mermaid", "Pirate of the Caribbean", "Mary Poppins",
"Beauty and the Beast," "Aladdin" en "Frozen", die zonder twijfel
de kinderen en de volwassenen zullen bekoren.
Op het podium zullen 60 musici staan die de soundtracks zullen
vertolken, gesynchroniseerd met de beelden van de beroemde
films die worden geprojecteerd op het scherm, een "waarlijk
magische, muzikale reis en een Kerst die bijzonder is voor alle
gezinnen".

Exposities
Azoren
Angra do Heroísmo
Begindatum 2015-10-03 Einddatum 2016-01-31

Begindatum 2015-09-19 Einddatum 2016-01-31

Website: http://museu-angra.azores.gov.pt/

Website: http://www.azorestoday.com/2015/09/26/exposi
cao-visoes-o-interior-do-olho-humano/

Muziek
Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2015-12-07
Website: http://www.madeiradig.com/

Exposities
Centro de Portugal
Coimbra
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Begindatum 2015-10-31 Einddatum 2015-11-29
Website: https://www.facebook.com/ANOZEROcoimbra

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-28
Website: https://www.ccb.pt/

Muziek
Alentejo
Portalegre
Begindatum 2016-01-23 Einddatum 2016-01-23
Website: http://caeportalegre.blogspot.pt/

Azoren
Ponta Delgada
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Kerstklassiekers
Begindatum 2015-12-06 Einddatum 2015-12-06
Website: http://coralsaojose.no.sapo.pt/
Het traditioneel concert Kerstklassiekers van het ‘Coral de São
José’ wordt opnieuw gevierd in Ponta Delgada, op 6 december.
Het concert zal plaatsvinden in twee delen: een eerste, met
werken van klassieke componisten uit de 18e en 19e eeuw, en
het tweede deel met kerstliederen, met originele arrangementen
voor koor en orkest.
Het koor wordt gekenmerkt door zijn divers kwaliteitsrepertoire.
Er zijn ongeveer 65 zangstemmen, vergezeld door twee solisten:
Sara Braga Simões, sopraan; Carlos Llabres Carreras, tenor; én
door het Symfonieorkest van Ponta Delgada, met een formatie
van 53 muzikanten.

Centro de Portugal
Aveiro
Begindatum 2015-11-24 Einddatum 2015-11-24
Website: http://www.teatroaveirense.pt/

Idanha-a-Nova
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-12-12
Website: http://foradolugar.pt/

Exposities
Centro de Portugal
Leiria
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Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-12-27
Website: https://www.facebook.com/visitleiria

Torres Vedras
Begindatum 2015-10-30 Einddatum 2016-01-16
Website: http://www.cmtvedras.pt/agenda/detalhes/60060/

Porto en het Noorden
Guimarães
Begindatum 2015-10-17 Einddatum 2016-02-14
Website: http://www.ccvf.pt/

Penafiel
Begindatum 2015-11-06 Einddatum 2015-12-31
Website: http://penafiel.bibliopolis.info/AgendaCultural/t
abid/387/EntryId/19/Exposicoes.aspx

Muziek
Algarve
Faro
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Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.teatrodasfiguras.pt/

Centro de Portugal
Guarda
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-05
Website: http://www.tmg.com.pt/

Porto en het Noorden
Espinho
Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2015-12-04
Website: http://musica-espinho.com/auditorio/2015/09/21
/orquestra-de-jazz-da-epme-rodgers-and-hammerstein-th
e-sound-of-music-daniel-dias-paulo-perfeito-direccaomusical/

Gondomar
Bryan Adams
Begindatum 2016-01-26 Einddatum 2016-01-26
Website: https://www.bryanadams.com/splash-getup
De zanger Bryan Adams komt in januari terug naar Portugal. Hij
treedt de 26e op in Gondomar, in het Pavilhão Multiusos.
De muzikant brengt thema's uit zijn laatste album "Get Up", van
eind oktober 2015.
U kunt rekenen op succesnummers zoals "Summer of 69" en
"Run to You". Het laatste concert in Potugal van de artiest was in
Rock in Rio Lissabon, in 2012.

Andere
Regio Lisboa
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Lisboa
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-12-02
Website: http://www.campopequeno.com/

Dans
Centro de Portugal
Viseu
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.teatroviriato.com/

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

Exposities
Porto en het Noorden
Bragança
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Begindatum 2015-10-29 Einddatum 2015-12-31
Website: http://historia-e-arte.blogspot.pt/

Muziek
Alentejo
Portalegre
Begindatum 2016-04-09 Einddatum 2016-04-09
Website: http://caeportalegre.blogspot.pt/

Gastronomie en Wijnen
Begindatum 2015-11-06 Einddatum 2016-05-29
Website: http://www.portoenorte.pt/

Dans
Begindatum 2015-11-26 Einddatum 2015-11-26
Website: http://www.foriente.pt/

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
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Begindatum 2015-10-07 Einddatum 2016-01-04
Website: http://www.palaciodabolsa.com/

Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-10-31 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.realbodies.pt/

Muziek
Alentejo
Beja
Begindatum 2016-06-09 Einddatum 2016-06-11
Website: http://smsf-portugal.net/

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

Zambujeira do Mar
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MEO Sudoeste
Begindatum 2016-08-03 Einddatum 2016-08-07
Website: http://sudoeste.meo.pt
Het Festival Sudoeste, het grootste zomerfestival van Portugal,
wordt gehouden in de maand augustus in Zambujeira do Mar,
een vissersstadje aan de kust van de Alentejo. De plaats staat
bekend om de mooie stranden en de milde temperaturen.
Gedurende vier dagen treden tijdens dit festival verschillende
type bands op. Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes met
elektronische muziek.

Dans
Centro de Portugal
Torres Vedras
De Notenkraker - Russisch Klassiek Ballet
Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2015-12-04
Website: http://www.cm-tvedras.pt/outros/teatrocine/
Deze kerst, op 4 december in het Cinema-Teatro Cine in Torres
Vedras, zal het prachtige klassieke ballet De Notenkraker het
publiek bekoren met het geprezen en prestigieuze klassieke
Russische Ballet onder leiding van Evgenya Bespalova, en
samengesteld uit een cast van internationale sterdansers die
lichaam geven aan dit gezelschap dat het meesterschap en de
ervaring van internationale balletdansers verenigt met de
brutaliteit van jonge opkomende talenten in het panorama van
de klassieke dans.
De opstelling van De Notenkraker vereeuwigt de genie Pyotr
Tchaikovsky, zichtbaar in de melodieënpartituur zoals "Dans van
de Suikerfee" en "De Bloemenwals".
Deze klassieke productie is onweerstaanbaar en
vertegenwoordigt het onvergetelijke en memorabele moment
van deze kerst. Een spektakel om in familie van te genieten,
maar vooral om niet te missen!

Muziek
Centro de Portugal
Albergaria-a-Velha
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Begindatum 2015-09-17 Einddatum 2015-12-17
Website: http://apps.www.dorfeu.pt/outonalidades

Alcobaça
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-05
Website: https://www.facebook.com/Centro-CulturalGonçalves-Sapinho-256003334112

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

Porto en het Noorden
Espinho
Begindatum 2016-03-11 Einddatum 2016-03-11
Website:
https://www.facebook.com/events/1701701540047868/

Dans
Regio Lisboa
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Almada
Begindatum 2015-12-29 Einddatum 2015-12-30
Website: http://www.ctalmada.pt/cgi-bin/wnp_db_dynami
c_record.pl?dn=db_temporada&sn=temporada_15&orn=1
76

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2015-12-13
Website: http://www.ojm.pt/pt/

Exposities
Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2015-09-26 Einddatum 2016-01-11
Website: http://www.guerreirosdexian.com/

Muziek
Porto en het Noorden
Guimarães
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Begindatum 2016-01-09 Einddatum 2016-01-09
Website: http://www.ccvf.pt/

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-10-07 Einddatum 2015-12-18
Website: http://casamericalatina.pt/2015/09/16/increiblena-casa-da-america-latina/

Muziek
Porto en het Noorden
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Begindatum 2016-08-17 Einddatum 2016-08-20
Website: http://www.paredesdecoura.com
In Augustus vier dagen lang feest. Mis het Festival Paredes de
Coura niet! Voornamelijk alternatieve rockbands presenteren
zich hier in dit natuurlijk amfitheater aan het rivierstrand Praia
Fluvial do Tabuão, vlakbij het stadje Paredes de Coura, in de
regio Porto en Noord-Portugal.

Sport
Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-29
Website: http://arena.meo.pt/

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2015-12-20 Einddatum 2015-12-20
Website: http://www.casadamusica.com/

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
Carnaval

Romeo en Julia

Begindatum 2016-06-16 Einddatum 2016-06-26

Begindatum 2016-04-24 Einddatum 2016-05-15

Website: http://www.cnb.pt/

Website: http://www.cnb.pt/

Het Camões Theater presenteert tussen 16 en 26 juni 2016
‘Carnaval’, een compositie gebaseerd op Carnaval van de Dieren
van Camille Saint-Saëns (1835-1921).

Het Camões Theater presenteert van 24 april tot 15 mei 2016
Romeo en Julia.

Dit werk onderscheidt zich door de combinatie van composities
van de auteur met composities van andere schrijvers, die
herleefd worden op een parodistische toon en vermomd met
namen van dieren. Verschillende hedendaagse Portugese
componisten componeren een origineel thema dat is gekoppeld
aan de veertien muzikale bewegingen van het Carnaval van de
Dieren. Elk van de gastcomponisten zal zijn compositie beginnen
op het einde van het voorgaande thema en het meenemen naar
het volgende thema. De schommeling tussen realiteit en farce
houdt zowel een artistieke geste als een carnavalspak staande,
of, aan de andere kant, het bestaan van een personage of een
mythologisch wezen.

Dit historisch verhaal wordt verteld door het Nationaal Ballet, in
een samenwerking met het Nationaal Theater D. Maria II. Rui
Horta, een artiest wiens parcours zich focust op de dans maar
die ook in het theater te zien is, speelt de hoofdrol in deze show
van dans, theater, live muziek en toneelarchitectuur.
Het is een moderne herinterpretatie en verschillend van het
klassieke werk, maar toch is de tekst van Shakespeare erin
verwerkt. Het stuk houdt zich trouw aan de twee grote kwesties
die het aanpakt – de irrationaliteit en de afhankelijkheid van de
mens ten opzichte van de liefde (de passie) en de dood (het
geweld).

Het is in dit kader dat het dansspektakel deze traditionele en
religieuze carnaval in vraag stelt, met de toevoeging van andere
thema's zoals de dieren, de maskers, de dood en het ritueel van
de viering van het leven en de aanvaarding van de dood, die ook
een fascinerend aspect van de christelijke cultuur vormen.
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Muziek
Algarve
Faro
Begindatum 2015-12-23 Einddatum 2015-12-23
Website: http://www.teatrodasfiguras.pt/

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

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2015-10-08 Einddatum 2016-02-21
Website: http://www.ateliermuseujuliopomar.pt/

Andere
Centro de Portugal
Viseu
Bruit De Couloir
Begindatum 2015-12-11 Einddatum 2015-12-12
Website: http://www.teatroviriato.com/
Het Viriato Theater in Viseu presenteert op 11 en 12 december
Bruit De Couloir, in een spektakel dat ontworpen werd voor de
jongsten onder ons, maar dat zeker zo boeiend is voor de
volwassenen.
Bruit de Couloir vertegenwoordigt de "geruchten" en dient als
een metafoor voor de vraag over de zin van het leven en de
evolutie van de kindertijd tot aan de adolescentie, het actieve
leven, de veroudering en ten slotte de dood. Door hedendaagse
dans en jongleren vertolkt de kunstenaar Clément Dazin de
dood, de wijsheid en de melancholie van het leven, om in vrijheid
en lichtheid de verschillende perioden van de mens voor de
geest te roepen en de negativiteit die eraan gekoppeld is weg te
halen.
Na het spektakel biedt Clément Dazin een theoretisch-praktische
bijeenkomst over de bewegingstechniek bij een lage snelheid,
over de sensaties die de beweging kan veroorzaken en wat ze
betekenen.

Muziek
Alentejo
Benavente
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Begindatum 2016-03-04 Einddatum 2016-03-04
Website: http://www.darknessdamnationdeath.com/

Algarve
Lagoa
Begindatum 2015-12-31 Einddatum 2016-01-01
Website: http://www.cm-lagoa.pt/

Bioscoop
Regio Lisboa
Almada
Festival van de Franse Cinema
Begindatum 2015-10-08 Einddatum 2015-11-29
Website: http://festadocinemafrances.com/16a/
Tussen 8 oktober en 29 november zal het Festival van de Franse
Cinema 60 films vertonen in 18 steden van Portugal.
De 16e editie van het evenement opent in Lissabon met de
filmsessie "Le dernier loup" van Jean-Jacques Annaud, die dit jaar
de sponsor van het evenement is. In het totaal zijn er 15
vertoningen en 41 premières.
Het evenement vindt ook zijn weg langs Braga, Almada,
Portimão, Porto, Aveiro, Évora, Santarém, Coimbra, Leiria, Faro,
Viana do Castelo, Setúbal, Beja, Caldas da Rainha, Guimarães,
Seixal en São Pedro do Sul.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2015-09-22 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.bnportugal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1068%3Amostra--aldo-manu
zio-ca-1450-1515-o-inventor-do-italico--22-set-31-dez&cat
id=165%3A2015&Itemid=1088&lang=pt

Andere
Regio Lisboa
Palmela
Begindatum 2015-11-06 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.cm-palmela.pt/

Exposities
Regio Lisboa
Oeiras
Begindatum 2015-10-05 Einddatum 2015-12-31
Website: http://parquedospoetas.cm-oeiras.pt/

Muziek
Algarve
Lagos
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Begindatum 2015-12-31 Einddatum 2016-01-01
Website: http://www.cm-lagos.pt/

Andere
Porto en het Noorden
Braga
Kerstdorp DiverLanhoso
Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2015-12-27
Website: http://www.diver.com.pt/
Het DiverLanhoso Adventure Park ontvangt weer van 4 tot 27
december 2015 het Kerstdorp, elke week van vrijdag tot zondag
en op sommige maandagen.
Met een programma voor de hele dag, op maandag en vrijdag
van 10.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.30 uur
tot 18.00 uur, zal dit kerstdorp kunnen rekenen op een heleboel
animatie en magie! In het bijzonder thematische huizen,
gebaseerd op het kort verhaal; natuursportactiviteiten; het
circus, een theaterstuk; de concerten en optredens;
straatanimatie; de workshops en wedstrijden, en zelfs een
kerstmarkt.
De gelegenheid voor veel plezier en feest, en om dit
Avonturenpark te leren kennen in de kerstperiode!

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
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Kerstthema's

Banda Sinfónica Portuguesa - Kerstmuziek

Begindatum 2015-12-18 Einddatum 2015-12-18

Begindatum 2015-12-19 Einddatum 2015-12-19

Website: http://www.casadamusica.com/

Website: http://www.casadamusica.com/

Het Symfonieorkest brengt op 18 december kerstthema’s in de
Casa da Música van Porto.

Casa da Música ontvangt op 19 december, om 18.00 uur, de
Banda Sinfónica Portuguesa voor een concert gewijd aan
Kerstmis.

Op het programma klassiekers zoals fragmenten uit het
Assepoesterballet van Prokofiev; en Winterdromen, symfonie nr.
1 van Tchaikovsky.
De muzikale leiding van Andrew Gourlay creëert een kerstsfeer
door het bewerken van kerstliederen. Voorbeeld is de
interpretatie van Tchaikovsky, waarin een landschap bedekt met
sneeuw in een reis verbeeld door de componist tussen SintPetersburg en Moskou wordt voorgesteld.

Begindatum 2015-11-25 Einddatum 2015-11-25
Website: http://www.casadamusica.com/

Een van de meest prestigieuze Portugese solisten op
internationaal niveau, de sopraan Elisabete Matos, is de eregast.
Het concert brengt enkele van de meest beroemde aria’s van het
repertoire en brengt de geest van de 19e eeuw van de Italiaanse
bel canto en de Spaanse zarzuela terug. De band wordt geleid
door de ervaren Spaanse dirigent José Pascual Vilaplana.
In deze voorstelling krijgt u stukjes uit de opera's La Forza del
Destino, Un Ballo in Maschera, Lady Macbeth e Aïda de Verdi;
Norma de Bellini; Madame Butterfly de Puccini; Cavalleria
Rusticana de Mascagni. En ook fragmenten uit zarzuelas El
Tambor de Granaderos de Chapi; El Huésped del Sevillano de
Guerrero; La del Soto del Parral de Soutullo/Vert; La Gran Vía de
Chueca/Valverde; La Boda de Luis Alonso e La Tempranica de
Giménez; Los Gavilanes de Bretón.

Andere
Algarve
Albufeira
Begindatum 2015-12-31 Einddatum 2016-01-01
Website: http://www.cm-albufeira.pt/

Loulé
Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2015-12-30
Website: http://www.cm-loule.pt/

Centro de Portugal
Guarda
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Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2016-01-06
Website: http://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx

Leiria
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2016-01-03
Website: https://www.facebook.com/municipioleiria/

Marinha Grande
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-12-06
Website:
https://www.facebook.com/associacao.casalgalego/

Seia
Begindatum 2015-12-06 Einddatum 2016-01-06
Website:

Beurzen
Algarve
Loulé
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-19
Website: http://www.cm-loule.pt/

Andere

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

22/85

Centro de Portugal
Viseu
Begindatum 2015-11-30 Einddatum 2016-01-06
Website: http://cm-viseu.pt/

Exposities
Algarve
Lagos
Begindatum 2015-10-27 Einddatum 2015-12-30
Website: https://centroculturaldelagos.wordpress.com/

Beurzen
Centro de Portugal
Fundão
Begindatum 2015-12-12 Einddatum 2015-12-13
Website: http://www.cm-fundao.pt/

Exposities
Algarve
Vila Real de Santo António
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Begindatum 2015-10-18 Einddatum 2015-12-30
Website: https://ciipcacela.wordpress.com/

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2016-04-20 Einddatum 2016-04-20
Website: http://www.ludovicoeinaudi.com/

Andere
Centro de Portugal
Seia
Cabeça, Kerstdorp
Begindatum 2015-12-01 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/
Het eerste kerstdorp dat 100% duurzaam is vindt u dit jaar
wederom gedurende de hele maand december in Cabeça, in de
buurt van Seia.
Het feest is uniek in het land op het gebied van decoratie: alle
gebruikte materialen werden uit de natuur genomen. En het is
ook het eerste Led-dorp van Portugal. Alle deze decoratie,
waaronder de beroemde wol van de "Serra da Estrela" die het
dorp volledig versiert, is gemaakt en bereid door de
dorpsbewoners, die vervolgens, tegen de tijd van het
evenement, de bezoekers in hun huizen ontvangen.
Aldus wordt een sfeer gecreëerd die zowel magisch als
vertrouwd is, met ook nog muziekspektakels, theaterstukken,
bioscoopsessies, wandelingen, en vele andere activiteiten.

Muziek
2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com
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Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2016-04-16 Einddatum 2016-04-16
Website: http://www.coliseu.pt/

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Begindatum 2016-07-14 Einddatum 2016-07-16
Website: http://maresvivas.meo.pt
"Stads, veelomvattend en onmisbaar" zijn de woorden waarmee
het Marés Vivas Festival wordt aangekondigd, dat plaats zal
vinden op de unieke plek Cabedelo aan de monding van de
Douro in Vila Nova de Gaia. Heeft u uw entreebewijs al
gekocht?De benaming "stads" is te danken aan de nabijheid van
Gaia en Porto, waardoor het festival eenvoudig met het
openbaar vervoer is te bereiken. "Veelomvattend" slaat op de
verscheidenheid aan befaamde artiesten die op dit festival
gehoord kunnen worden en die het festival "onmisbaar" maken
voor een breed publiek uit alle hoeken van Portugal alsook uit
Spanje en de rest van Europa. Het Marés Vivas Festival ligt in
een prachtige natuuromgeving vlakbij het strand en bekommert
zich daarom niet alleen om muziek, maar ook om de natuur en
het milieu. In 2010 werd het het 100R-certificaat toegekend.

Andere
Algarve
Vila Real de Santo António
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2016-01-06
Website: http://www.cm-vrsa.pt/

Muziek
Regio Lisboa

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

25/85

Ericeira
Sumol Summer Fest
Datum nog bekend te maken.
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,
vakantie en zee, op een welbekende surfplek met de beste
golven van het Portugal.Over overnachtingen hoeft men zich ook
geen zorgen te maken, want festivalgangers die de tweedaagse
pas kopen, kunnen ervoor kiezen op de Ericeira Camping te
kamperen met een prachtig uitzicht op de zee bij Ribeira de
Ilhas.

Estoril
Estoril Jazz - Jazz op een zomerdag
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.projazz.pt
Woon de jazzconcerten bij tijdens de Estoril Jazz en laat u
verleiden door de glamour van het kosmopolitische Estoril. De
beste internationale musici en bands treden hier tijdens dit
festival in Mei/Juni op, met speciale Noord-Amerikaanse
bijdragen.

Lisboa
Begindatum 2016-04-29 Einddatum 2016-04-29

Begindatum 2016-02-28 Einddatum 2016-02-28

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

Website: http://www.symphonyx.com/site/

Andere
Porto en het Noorden
Espinho
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Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2016-01-02
Website: http://portal.cm-espinho.pt/

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2016-02-15 Einddatum 2016-02-15

Begindatum 2016-03-04 Einddatum 2016-03-04

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

Website: http://www.culturgest.pt/

Begindatum 2016-02-12 Einddatum 2016-02-14

Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-28

Website: https://www.facebook.com/pages/Teatro-Thalia

Website: http://www.culturgest.pt/

Exposities
Porto en het Noorden
Braga
Begindatum 2015-11-22 Einddatum 2015-12-31
Website:
https://www.facebook.com/events/501696349991996/

Muziek
Regio Lisboa
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Lisboa
Begindatum 2016-04-12 Einddatum 2016-04-12

Begindatum 2016-04-21 Einddatum 2016-04-21

Website: https://www.facebook.com/fatfreddysdropnz/

Website: http://www.ludovicoeinaudi.com/

Winterfestival
Begindatum 2016-01-16 Einddatum 2016-01-16

Begindatum 2016-02-20 Einddatum 2016-02-20

Website: http://www.coliseulisboa.com/

Website: http://www.festivaldeinverno.pt/
Op 20 februari 2016 ontvangt de Campo Pequeno arena alweer
het Winterfestival, een muziekfestival dat plaatsvindt in een tijd
van het jaar met weinig festivals.

Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2015-12-05
Website: https://www.facebook.com/barreirorocks

Dit festival dat al plaatsvond in februari 2014 belooft veel
nieuwtjes te brengen met een verrassend programma, en is
gericht om aan alle smaken te voldoen. Het is een festival met
een onderscheidend concept in verschillende aspecten.
Het Winterfestival wordt alweer het eerste festival van het jaar
en belooft de stad Lissabon en het hele land in beweging te
brengen.

Sport
Centro de Portugal
Miranda do Corvo
Begindatum 2016-01-29 Einddatum 2016-01-31
Website: http://trilhos.abutres.net/pt/

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
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Deafheaven
Begindatum 2016-03-05 Einddatum 2016-03-05

Begindatum 2016-05-07 Einddatum 2016-05-07

Website: https://www.facebook.com/deafheaven/

Website: https://www.facebook.com/OfficialJackandJack/

Deafheaven treedt op 5 maart op in Porto, in de Hard Club.
Het concert maakt deel uit van de tour ter promotie van de
songs van het nieuwe album New Bermuda.
De groep, die in de voorbije jaren al door Portugal trok, mengt de
agressie van black metal met de openhartigheid van de
shoegaze.

Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2016-03-30 Einddatum 2016-03-30

Begindatum 2016-02-03 Einddatum 2016-02-07

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

Website: http://tnsc.pt/

Begindatum 2016-01-30 Einddatum 2016-01-30

Begindatum 2015-12-09 Einddatum 2015-12-09

Website: http://www.gmcs.pt/palaciofoz/

Website: http://www.themerseybeatles.com/

Begindatum 2016-01-09 Einddatum 2016-01-09
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31324

Exposities
Porto en het Noorden
Bragança
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Begindatum 2015-11-14 Einddatum 2016-02-24
Website: http://museu.presidencia.pt/expo_arquivo_detai
l.php?ID=3284

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2016-05-08 Einddatum 2016-05-08
Website: https://www.facebook.com/OfficialJackandJack/

Exposities
Porto en het Noorden
Vila Nova de Gaia
Begindatum 2015-11-07 Einddatum 2016-01-10
Website: http://www.calem.pt/

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Bryan Adams

Deafheaven

Begindatum 2016-01-25 Einddatum 2016-01-25

Begindatum 2016-03-04 Einddatum 2016-03-04

Website: https://www.bryanadams.com/splash-getup

Website: https://www.facebook.com/deafheaven/

De zanger Bryan Adams komt in januari terug naar Portugal. Hij
treedt de 25e op in Lissabon, in de MEO Arena.

Deafheaven treedt op 4 maart op in Lissabon, in de RCA Club.

De muzikant brengt thema's uit zijn laatste album "Get Up", van
eind oktober 2015.
U kunt rekenen op succesnummers zoals "Summer of 69" en
"Run to You". Het laatste concert in Potugal van de artiest was in
Rock in Rio Lissabon, in 2012.

Het concert maakt deel uit van de tour ter promotie van de
songs van het nieuwe album New Bermuda.
De groep, die in de voorbije jaren al door Portugal trok, mengt de
agressie van black metal met de openhartigheid van de
shoegaze.

Begindatum 2016-05-21 Einddatum 2016-05-21
Begindatum 2016-01-23 Einddatum 2016-01-23
Website: https://www.ccb.pt/

Website:
http://www.metropolitana.pt/Homepage-4242.aspx

Begindatum 2015-12-29 Einddatum 2015-12-29
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31319

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-12-23 Einddatum 2015-12-23
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31321

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert

Begindatum 2016-01-03 Einddatum 2016-01-03

Begindatum 2016-01-01 Einddatum 2016-01-01

Website: http://www.metropolitana.pt/OrquestraMetropolitana-de-Lisboa-4249.aspx

Website: http://www.metropolitana.pt/OrquestraMetropolitana-de-Lisboa-4249.aspx

Het Metropolitana Orkest van Lissabon treedt op in de MEO
Arena, in Lissabon, op 3 januari.

Het Metropolitana Orkest van Lissabon treedt op in de CCB, in
Lissabon, op 1 januari.

De muzikanten, onder leiding van dirigent Sebastian Perłowski,
toasten op het jaar 2016 met interpretaties van beroemde
walsen, marsen en polka's.

De muzikanten, onder leiding van dirigent Sebastian Perłowski,
toasten op het jaar 2016 met interpretaties van beroemde
walsen, marsen en polka's.

Het nieuwjaarsconcert, idee dat ontstond in de salons van
Wenen, ontvangt het jaar met melodieën van hoop en goede wil.

Het nieuwjaarsconcert, idee dat ontstond in de salons van
Wenen, ontvangt het jaar met melodieën van hoop en goede wil.

New Year Revealed - Lissabon
Begindatum 2015-12-31 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.geniusymeios.pt/
Mega Hits en Revealed, uitgever van Hardwell,
vertegenwoordigen New Year Revealed in de altijd
langverwachte nacht van het einde van het jaar, 31 december.
Dit feest belooft veel animatie te brengen naar de MEO Arena te
Lissabon tussen 22.00 en 5.00 uur in de ochtend.
In deze productie zullen zeven artiesten van het label optreden:
Dannic brengt zijn kenmerkende grooves en Sick Individuals zal
het publiek meeslepen op zijn progressieve sounds. Julian Calor,
Joey Dale, een van de Revealed sterren die meer succes heeft
gehad in Portugal, Tom & Jame, Thomas Newson en Manse
feesten ook mee.
Dit is het oudejaarsavondfeest dat Revealed wereldwijd
vertegenwoordigt. De Hardwell sterren komen samen om een
uniek spektakel te creëren, ook met confettikanonnen en
vuurwerk. Een niet te missen feest om het jaar 2016 op de beste
manier te beginnen!

Andere
Alentejo
Almodôvar
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-29
Website: http://www.cm-almodovar.pt/

Muziek
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Regio Lisboa
Lisboa
Machine Head
Begindatum 2016-02-08 Einddatum 2016-02-08
Website: http://www.machinehead1.com/
Machine Head treedt op in het Coliseu dos Recreios in Lissabon,
op 8 februari.
Het concert is een onderdeel van de Europese tournee An
Evening with Machine Head. Het zijn twee uur durende
optredens zonder opening bands, waar de grootste klassiekers
en een paar minder bekende nummers gespeeld worden.
De Noord-Amerikanen van Machine Head, onder leiding van
Robb Flynn, worden erkend als een van de grootste live bands
van vandaag.

Exposities
Centro de Portugal
Viseu
Begindatum 2015-10-31 Einddatum 2015-12-13
Website: https://www.facebook.com/carmo81

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Begindatum 2016-02-06 Einddatum 2016-02-06

Begindatum 2016-10-14 Einddatum 2016-10-14

Website: http://www.thetallestmanonearth.com/

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31621

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-05-26 Einddatum 2015-05-29
Website: http://www.ifema.es/arcolisboa_01/

Sport
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2015-12-13
Website: http://www.gpnataledp.com/

Muziek
Porto en het Noorden
Porto
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info@visitportugal.com

34/85

NOS Primavera Sound
Begindatum 2016-06-09 Einddatum 2016-06-11
Website: http://www.nosprimaverasound.com
In juni vindt het NOS Primavera Sound in Porto plaats, met een
uitgebreid aanbod nationale en internationale artiesten.Het NOS
Primavera Sound wordt voorgesteld als de Portugese variant van
het San Miguel Primavera Sound Festival dat sinds 2001 in
Barcelona wordt gehouden. Het kenmerkt zich door een grote
verscheidenheid aan muziekstijlen en nieuwe groepen. Er komen
zowel kleine lokale bands als internationaal bekende artiesten
met een lange carrière.De acts vinden plaats op verschillende
podia. Naast het hoofdpodium – het NOS-podium -, is er het ATPpodium 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.&nbsp;

Regio Lisboa
Cascais
Begindatum 2016-01-15 Einddatum 2016-01-15
Website: https://www.facebook.com/greenleafrocks/

Lisboa
Begindatum 2016-04-09 Einddatum 2016-04-09

Begindatum 2016-03-05 Einddatum 2016-03-05

Website: http://www.camane.com/engine.php?cat=1

Website: http://www.bluespills.com/index.php/en/

Glenn Miller Orchestra (Lissabon)
Begindatum 2016-02-18 Einddatum 2016-02-18

Begindatum 2016-05-02 Einddatum 2016-05-02

Website: http://glennmillerorchestra.com/

Website: http://muse.mu/

Het Glenn Miller Orkest stelt zich op 18 februari voor in de CCB,
in Lissabon.
De cerca 20 muzikanten laten het muzikale erfgoed en de
herinnering aan de Amerikaanse tromboniste die in 1944
verdween, niet uitdoven.
Grootse successen zoals Moonlight Serenade, In The Mood,
Tuxedo Junction of Chattanooga Choo Choo worden herdacht.
Het resultaat is een zeer leuke en swingende nacht voor de
liefhebbers van jazz.

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
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Andere
Porto en het Noorden
Santa Maria da Feira
Reis door de Middeleeuwen naar Santa Maria da
Feira
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.viagemmedieval.com
Ieder jaar in augustus waan je je in Santa Maria da Feira in een
Middeleeuwse burcht waar ridders met zware harnassen grote
zwaarden meetorsen en elkaar in toernooien
bevechten.Gedurende twaalf dagen is het historische centrum
omgetoverd in een grote Middeleeuwse markt waar u kooplui,
handwerklieden, smeden, bakkers, muilezeldrijvers en
likeurverkopers zult vinden. In het kasteel worden scenes
vertoond uit het alledaagse leven van die tijd en buiten kunt u
deelnemen aan de befaamde feestmalen en lekkernijen uit
andere tijden proeven. Op straat treft u acrobaten, musici,
jongleurs en vuurspuwers die u van hun kunsten laten genieten
en u het gevoel geven ver terug te zijn gereisd in de tijd.

Feesten
Azoren
Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Begindatum 2016-04-27 Einddatum 2016-05-02
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
Woon de feesten bij op São Miguel, op de Azoren, ter ere van
Senhor Santo Cristo. De beeltenis van Christus uit het klooster
Convento da Esperança, in Ponta Delgada, wordt in de processie
gedragen op de vijfde zondag na Pasen en er zijn grote
dansfeesten en er is veel verlichting.

Andere
Centro de Portugal
Coimbra
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Queima das Fitas
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.turismo-centro.pt,
http://www.queimadasfitascoimbra.org
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.

Gastronomie en Wijnen
Centro de Portugal
Óbidos
Het Chocoladefestival
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Zoetekauwen mogen de kans om Óbidos te bezoeken tijdens het
Internationale Chocolade Festival zeker niet voorbij laten
gaan!Gedurende een aantal dagen veranderen de straten van dit
middeleeuwse stadje in heuse etalages vol taarten en bonbons,
die iedereen kan proeven en kopen.Voor de kleintjes is er een
“Kinderchocoladehuis” waar ludieke en pedagogische spelletjes
worden gedaan. Er is daar ook een keuken waar zij van alles van
chocolade kunnen maken.&nbsp;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.
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Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2016

Muziekdagen in Belém

Begindatum 2016-05-20 Einddatum 2016-05-28

Begindatum 2016-04-22 Einddatum 2016-04-24

Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt

Website: http://www.ccb.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- een van
de belangrijkste muziekfestivals.Vijf feestelijke dagen lang wordt
het Parque da Bela Vista omgetoverd tot een rock-stad. Het feest
biedt meer dan alleen twaalf uur feest, verspreid over
verschillende podia; er is muziek voor alle leeftijden en in alle
smaken. Op het podium “Palco Mundo” treden grote namen uit
de internationale muziekwereld op, in de tent "“Tenda
Electrónica” staan de beste nationale en internationale DJ’s en
VJ’s en het podium “Hot Stage” is gereserveerd voor alternatieve
optredens van bekende artiesten en erkende
muziektalenten.&nbsp;Naast het bijwonen van de concerten
kunnen gezinnen ook een aangename dag doorbrengen in de
prachtige groene omgeving en genieten van de aangeboden
activiteiten. Zoals bijvoorbeeld in “Espaço Radical”, waar
enthousiastelingen kunnen snowboarden op echt sneeuw, en in
“Espaço Kids”, waar genoeg activiteiten zijn om de kleintjes
bezig te houden.Datum: 20, 21, 26, 27 en 28 Mei 2016

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.

Bioscoop
Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Begindatum 2016-04-25 Einddatum 2016-05-01
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Kom naar het Madeira Film Festival, met speciale aandacht voor
de ecologische bescherming van de natuurlijke bronnen. Op dit
festival worden onafhankelijke speelfilms, korte films en
documentaires vertoond met de natuur als onderwerp. Op
Madeira is het grootste reservaat laurierbossen van onze planeet
te vinden, als een echt “levend relikwie”, dat door de UNESCO is
ingeschreven op de lijst van het werelderfgoed. Het filmfestival
heeft een exclusief karakter en is vernieuwend en internationaal,
hetgeen te maken heeft met de sterke binding tussen het eiland
en Engeland en met de Amerikaanse markt. Dat laatste komt
vooral door de overeenkomsten die zijn gesloten met een aantal
gerenommeerde Amerikaanse filmfestivals. Het Madeira Film
Festival wordt gehouden op een zeer prestigieuze plaats – het
Hotel Reid’s Palace - geassocieerd aan het merk “OrientExpress”.&nbsp;Een internationaal erkende jury zal de beste
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films van het festival belonen met een “Laurissilva”.

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

Andere
Algarve
Quarteira
Algarve Nature Week
Begindatum 2016-05-13 Einddatum 2016-05-22
Website: http://www.algarvenatureweek.pt
Mis in mei de Algarve Nature Week niet, een volledig aan
natuurtoerisme gewijd evenement dat de aandacht vestigt op de
schoonheid van de Algarve.Het evenement is ideaal voor wie van
een actieve vakantie in een wilde omgeving houdt. Gedurende
negen dagen worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals
wandeltochten, vogel- en walvisspotten, boot- en fietstochten,
paard- en ezelrijden, tochtjes door de lucht of zelfs onder water.
Het zijn meer dan negentig openluchtactiviteiten in acht
accommodatiegelegenheden, waarvan enkele op het platteland.
Dit alles voor een vriendenprijs waardoor u aan (bijna) alle
activiteiten kan meedoen.Het evenement biedt verder nog een
gratis toegankelijke beurs in het Passeio das dunas in
Quarteira&nbsp;met enkele bedrijven die in de Algarve actief zijn
op het gebied van de natuur. Het is een uitstekende gelegenheid
om deze bedrijven te leren kennen en het ervaringsprogramma
te ontdekken, dat zij voor u hebben uitgedacht.Algarve Nature
Week. Van de Algarve houden was nog nooit zo natuurlijk!
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Azoren
Horta
Week van de Zee
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Gedurende een hele week in augustus vormt de zee het
uitgangspunt voor het grootste evenement op het eiland Ilha do
Faial. Het watersportfestival is het belangrijkste onderdeel van
de Week van de Zee en omvat wedstrijden in de meest
uiteenlopende watersporten, zoals zwemmen, duiken, waterpolo,
regatta’s van zeilboten en van walvisvaarders, roeien, kanoën,
jetskiën en sportvissen. Aan land is het spektakel compleet met
muziekvoorstellingen en folklore, exposities, handwerkmarkten
en gastronomie. Een enorm vuurwerk boven de Baía da Horta
sluit de feestweek op spetterende wijze af.

Beurzen
Porto en het Noorden
Ponte de Lima
Feira do Cavalo de Ponte de Lima
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Met op de achtergrond de rivier Rio Lima, wordt in juni één van
de grootste paardenbeurzen van Noord-Portugal
georganiseerd.De lange traditie van paardrijden in Ponte de Lima
is de aanleiding voor de totstandkoming van deze paardenbeurs,
die jaarlijks een groot aantal bezoekers en standhouders trekt.
Deelnemers zijn onder andere fokkers van raspaarden, zowel van
Portugese als van buitenlandse rassen. Tegelijkertijd met het
festival worden door gerenommeerde ruiters ook nationale
kampioenschappen mennen, horseball en springen
verreden.Naast de paardensportactiviteiten wordt er tijdens deze
beurs ook aandacht besteed aan gastronomie, kunstnijverheid
en animatiekunsten.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Festival Super Bock Super Rock
Begindatum 2016-07-14 Einddatum 2016-07-16
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Super Bock Super Rock is, net zoals Rock, rebels! De editie van
2016 belooft vol verrassingen te zitten.Dit festival wordt door
velen “kamaleon” genoemd, omdat het door de jaren heen
steeds een nieuw jasje heeft aangetrokken. Het komt nu terug
naar de Tejo, naar het Parque das Nações, om opnieuw het
model van de grote festivals in Portugal radicaal te
veranderen.Het festival vertoont een totaal vernieuwend formaat
voor de grote festivals in Portugal, met een modern, stads en
kosmopolitisch concept. In 2016 garandeert Super Bock Super
Rock zoals altijd een programma dat gevuld is met de meest
buitengewone internationale en Portugese artiesten.

Bioscoop
Regio Lisboa
Lisboa
MONSTRA 2015
Begindatum 2016-03-03 Einddatum 2016-03-13
Website: http://www.monstrafestival.com
Ga in maart naar het Monstra festival in Lissabon en ontdek het
beste van de &nbsp;internationale animatiefilmwereld.Het
festival duurt een week en biedt een gevarieerd programma met
o.a. terugblikken van auteurs en van andere landen, sessies voor
kinderen en jongeren, exposities, scholing
(workshops/masterclasses) en een aantal transversale shows
waar animatie zich met andere kunstvormen
vermengt.Tegelijkertijd wordt het Monstrinha (het Monstra voor
de kleintjes) gehouden met een heel bijzonder programma voor
scholen en gezinnen.

Andere
Porto en het Noorden
Santa Maria da Feira
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Perlim - Een Droomboerderij
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2016-01-03
Website: http://www.perlim.pt
Een open deur naar een magische wereld - dat is Perlim - Een
Droomboerderij in Santa Maria da Feira. Deze lokatie is bedacht
om unieke, gedenkwaardige ervaringen voor heel het gezin te
creëren.&nbsp;Volwassenen duiken in de magie die in ons aller
geheugen gegraveerd staat, en kinderen laten hun beste
fantasieën naar boven komen en stimuleren zo hun verbeelding
en creativiteit, in een nauw samenzijn met hun
ouders.&nbsp;Perlim - Een Droomboerderij is open van
woensdag t/m zondag en brengt de figuren en verhalen uit de
kinderwereld, fabels, legendes, sprookjes en de betovering van
Kerstmis, die nog steeds ieders aandacht vangen, tot leven.

Beurzen
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Rommelmarkt, Antiquiteitenen Verzamelaarsbeurs van Faro
Begindatum 2015-12-19 Einddatum 2015-12-19
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
Op de derde zaterdag van elke maand ontvangt Faro de
"Merkado da Avenida – Rommelmarkt, Antiquiteiten- en
Verzamelaarsbeurs van Faro. Rond 10 uur worden in de Avenida
5 de Outubro van Faro de plaids uitgespreid en de stands
opgezet. Verantwoordelijken van dit evenement zijn een
opstandige generatie geboren in de jaren 70 en 60 in diezelfde
straat. Hier groeiden zij op, speelden ze en bleven ze wonen.
Naast het vinden van allerhande spullen uit andere tijden - van
antiek tot verzamelobjecten -, is het een bevoorrecht moment
om een aantal van de plaatselijke inwoners te leren kennen en
nieuwe vrienden te maken in de stad.

Porto en het Noorden
Espinho
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Feira de Espinho - Markt van Espinho
Begindatum 2015-11-30 Einddatum 2015-11-30
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
De markt van Espinho is een van de grootste wekelijkse markten
van het land, die elke maandag plaatsvindt en een groot stuk
van de Avenida 24 in beslag neemt. Hier vindt u van alles wat:
van groenten en fruit tot vis en vlees, van kleding tot decoratie,
gereedschap, handdoeken en lakens.
Op maandag leiden alle wegen naar de markt. Gewoon kijken
naar het komen en gaan van de mensen of vragen waar het is.
Iedereen weet waar het is.
Mis de koopjes niet op één van de grootste markten in het land!

Vila Nova de Cerveira
Markt van Vila Nova de Cerveira
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
Op de markt van Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho, zal u
vinden wat u nodig hebt voor uzelf, voor uw gezin en voor uw
thuis. Eenmaal per week wordt het rustige dorp bezocht door
honderden mensen die van overal komen. Aangezien het een
van de grootste markten van het noorden is, komen de bezoeken
vooral uit de grote steden van het noorden van Portugal en uit
Galicië.
Dit wekelijks evenement vindt elke zaterdag plaats, en duurt
bijna de hele dag.

Sport
Porto en het Noorden
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Begindatum 2015-11-29 Einddatum 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
De Gerês Marathon heeft unieke kenmerken. Naast de idyllische
plek waar ze plaatsvindt – op de wegen van het unieke Nationale
Park van Portugal, in het hart van Gerês – wordt snelheid
gecombineerd met niveauverschil, wat een heel andere en
hogere moeilijkheidsgraad oplevert in vergelijking met de
gebruikelijke marathon.
Lopen in Gerês heeft altijd, op elk moment van het jaar, een
bijzondere charme, maar het kleurenpalet dat het Nationale Park
aan het eind van de herfst opfleurt, creëert zulke prachtige en
boeiende landschappen, dat het deze wedstrijd even mooi maakt
als ze moeilijk is!
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Beurzen
Porto en het Noorden
Barcelos
Wekelijkse markt van Barcelos
Begindatum 2015-11-26 Einddatum 2015-11-26
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 in datzelfde jaar. En sindsdien paradeert elke donderdag op
het grootste plein van de stad, een diversiteit van populaire
kunst en ambacht, van aardewerk, borduurwerk, weefkunst en
mandenmakerij, tot houtsnijwerk en smeedijzerwerk.
Het is ook daar dat het product van de kleine groentetuinen van
in de omstreken afgezet wordt. Het is trouwens voor de versheid
van de groenten en voor de verse eitjes uit eigen tuin dat de
meest verstandige huisvrouwen op donderdagochtend, vroeg,
zeer vroeg, bijna wanneer de haan kraait, naar het markplein
hollen.
Om deze redenen is de Feira de Barcelos een van de
belangrijkste factoren van toeristische attractie in de gemeente
en een inspiratiebron voor dichters, schrijvers en kunstenaars.
Over het marktterein van Barcelos, bestaat ook deze
wetenswaardigheid: dit plein werd geclassificeerd door IGESPAR
als een Monument van Publiek Belang, met veel dank aan deze
wekelijkse gebeurtenis.

Matosinhos
Feira da Senhora da Hora - Senhora da Hora Markt
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
De Feira da Senhora da Hora is een publieke markt gelegen in
Matosinhos en is een aantrekkingspool voor duizenden mensen
van alle sociale groepen.
Hier wordt iedere zaterdagochtend een breed scala aan
groenten, fruit, vlees, vis, brood, kleding, schoeisel, tapijten,
vaatwerk, sieraden, enz., verkocht. Als u naar deze markt gaat
koopt u gegarandeerd van alles wat tegen een geweldige prijs.
Kom deelnemen aan deze culturele activiteit van onze mensen,
opgeluisterd met populaire muziek en geroep van de
marktkramers.

Porto
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Porto Belo Markt
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Geïnspireerd door de Portobello markt in Londen, vindt de Porto
Belo markt elke zaterdag plaats op het emblematische Carlos
Alberto plein in het centrum van Porto.
Dit wekelijks evenement wordt bijgewoond door volwassenen en
kinderen, die op zoek gaan naar de meest uiteenlopende
objecten. Het meest transversale aanbod – dat schommelt
tussen de meest recente ontwerpen van nationale designers tot
de meeste antieke verzamelaarstukken – komt vrolijk samen in
tientallen kraampjes die de ruimte bezetten. Hier vindt u
langspeelplaten en CD's, 'vintage' kleding, antiek, biologische
producten, boeken en tijdschriften.
De markt bestaat al sinds 2010 en is een must-be voor de lokale
bevolking. De toegang is gratis en de gezellige sfeer
gegarandeerd.

Regio Lisboa
Lisboa
Feira da Ladra - Vlooienmarkt in Lissabon
Begindatum 2015-11-24 Einddatum 2015-11-24
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Hier is tweedehands de specialiteit. Bij zonsopgang worden
tenten, kraampjes of doeken verspreid over de grond die vorm
geven aan het openluchtfeest in Lissabon, tweemaal per week:
op dinsdag en zaterdag leiden alle wegen naar de "Feira da
Ladra", de vlooienmarkt, die al bestaat sinds het begin van de
eeuw, op het veld van Santa Clara. De ideale toegang is door de
São Vicente boog, waar de beroemde tram 28 stopt. Geniet van
de rit!
Meubilair, schroot, boeken en tijdschriften, kleding, van de
oudste langspeelplaten tot de meest recente CD's, schilderijen,
kunstwerken en alles wat je maar bedenken kan.
Wees niet bang om te onderhandelen: het maakt deel uit van het
spel.

Exposities
Porto en het Noorden
Braga
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70 ukeleles 70 artiesten
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87
Verschillende Portugese artiesten werden uitgedaagd: 70
ukeleles omzetten in 70 kunstwerken. Deze rondtrekkende,
nationale groepstentoonstelling is het resultaat van deze
uitdaging en een manier om aan de ukelele, een kleine
snaarinstrument dat de Portugese diaspora vergezelde en zich
over de hele wereld verspreidde, meer bekendheid geven.
Opgenomen in een aantal activiteiten gepromoot door de
Culturele Vereniging en het Museum van de Ukelele, met het
doel om de bevolking bewust te maken van de patrimoniale
rijkdom van dit instrument, komt de tentoonstelling nu in het
stadstheater Baltazar Dias, in Funchal, nadat ze andere plaatsen
op het continent heeft aangedaan.

Feesten
Azoren
Angra do Heroísmo
Sanjoaninas-feesten
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.sanjoaninas.pt
In juni, de Sanjoaninas-feesten is het grootste niet-religieuze
feest van de Azoren en vormt een aantrekkelijk visitekaartje voor
de vele toeristen die het eiland Terceira bezoeken om de lokale
tradities en gebruiken te ervaren en te beleven.De Sanjoaninas
stammen uit de 16e eeuw en hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in de cultuur van de eilandengroep. De festiviteiten
beginnen met de openingsparade en de optocht van de koningin
en duren voort meerdere dagen. In die periode zijn er tal van
culturele, etnografische, recreatieve en sportieve
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).

Gastronomie en Wijnen
Regio Lisboa
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Lisboa
Belém Street Food
Begindatum 2015-11-29 Einddatum 2015-11-29
Website: http://www.jf-belem.pt/
Elke laatste zondag van de maand, tussen 10:00 en 21.00 uur,
vindt de Belém Street Food plaats op het plein van de
hoofdingang van het Museu dos Coches (koetsenmuseum) in
Lissabon.
Dit is een innovatief project georganiseerd door de gemeente,
die in eenzelfde ruimte een gastronomische expositie op wielen
beoogt.
De entree is gratis. Het evenement belooft diversiteit en
animatie voor deze nieuwe openbare ruimte.

Feesten
Centro de Portugal
Coimbra
Feest van de Heilige Koningin
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.visitcentro.com
In de maand juli van de even jaren viert Coimbra het feest van
haar beschermheilige en koningin, Rainha Santa Isabel. Het feest
duurt ongeveer een maand waarin u allerlei optredens en
exposities kunt bezoeken, over markten met plaatselijke
lekkernijen en handwerk kunt slenteren, sportwedstrijden kunt
bijwonen en nog véél meer. Het hoogtepunt wordt gevormd door
de Heilige Mis, opgedragen ter ere van de Rainha Santa, waarbij
een enorme draagbaar van zo’n duizend kilo door 24 mannen
langs de hoofdwegen van de Igreja da Graça naar het Convento
de Santa Clara–a-Nova wordt gedragen. Deze route heeft de
koningin D. Isabel de Aragão zelf vele malen afgelegd toen ze in
de veertiende eeuw in Coimbra woonde.

Sport
Madeira
Ilha da Madeira
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Rally Vinho da Madeira
Begindatum 2016-07-28 Einddatum 2016-07-30
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Het Europese Rallykampioenschap voert august door het
adembenemend mooie landschap van het eiland Madeira. Dit
Rallykampioenschap bestaat uit tien wedstrijden in evenzoveel
Europese landen en is het oudste internationale kampioenschap
georganiseerd door de FIA (Internationale Federatie voor de
Autosport). De Rally Vinho da Madeira is één van de
belangrijkste onderdelen van het kampioenschap en het grootste
auto-evenement in de regio. Duizenden mensen trekken naar de
bergen op zoek naar het beste plekje om de voertuigen voorbij
te zien komen. De naam van de rally verwijst naar één van de
voornaamste producten van het eiland Madeira; de zoete
Madeirawijn, die al in de 18e eeuw hoog gewaardeerd werd aan
de Europese hoven om zijn smaak en onmiskenbare aroma.

Regio Lisboa
Lisboa
Internationaal Springconcours in Lissabon
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.sociedadehipica.pt
In mei is Hipódromo do Campo Grande het podium voor CSIO Concours Hippique Internationale Officiel van
Lissabon.Geïntegreerd in de kalender van de Federation
Equestre Internationale (FEI), de CSIO Lissabon is een
kwalificatiewedstrijd voor de Europese Kampioenschappen,
Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.

Andere
Centro de Portugal
Fátima
Bedevaarten naar Fátima
Begindatum 2016-05-12 Einddatum 2016-05-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
De verschijningen in Fátima hebben van deze plaats één van de
grootste Mariavereringscentra gemaakt. De grootste
manifestaties van gelovigen vinden plaats op 13 mei (bijzonder
zijn: op 12 mei in de avond de kaarsprocessie, en op de 13e de
“vaarwelprocessie” die de feestelijkheden afsluit) en op 13
oktober.
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Feesten
Centro de Portugal
Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Begindatum 2016-03-23 Einddatum 2016-03-27
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
De Heilige Week Semana Santa de Óbidos is gewijd aan de
kruisweg en het sterven van Jezus Christus en wordt beschouwd
als een van de indrukwekkendste religieuze uitingen in dit deel
van Portugal, waarbij de stad Óbidos wordt overspoeld door
gelovigen en aanhangers van deze traditie.De feestelijkheden
beginnen met de inmiddels eeuwenoude processie Procissão da
Ordem Terceira die plaatsvindt aan het begin van de Vastentijd
en wordt gevormd door diverse, overdadig met bloemen
versierde draagbaren. Op Palmzondag trekt de processie van de
Senhor dos Passos door de straten van Óbidos, binnen en buiten
de stadsmuren, met als eindpunt de kerk Igreja da Misericórdia
waar vlakbij de lijdensweg op de heuvel van Golgota, waar Jezus
werd gekruisigd, wordt uitgebeeld.Het hoogtepunt van de
plechtigheden vindt plaats op Goede Vrijdag met de ontroerende
processie van de begrafenis van de Heer, Procissão do Enterro
do Senhor, die slechts wordt verlicht door een paar toortsen op
belangrijke punten langs de route. De ceremoniën eindigen op
Paaszondag met een kerkelijke processie waarin de verschillende
parochies en deelgemeenten zijn vertegenwoordigd.

Madeira
Carnaval op Madeira
Begindatum 2016-02-03 Einddatum 2016-02-10
Website: http://carnaval.visitmadeira.pt
Carnaval begint officieel de vrijdag ervóór en eindigt pas&nbsp;
de dinsdag erna en besmet het hele eiland met een intense
vreugde.&nbsp;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!&nbsp;
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Andere
Centro de Portugal
Óbidos
Óbidos Vila Natal
Begindatum 2015-12-04 Einddatum 2016-01-03
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Bezoek Óbidos tijdens de kersttijd en ga een magische wereld
binnen!Met de intrede van de maand december, wordt het stadje
Óbidos gevuld met licht, kleur en fantasie; het verandert in een
droomoord, waar iedereen - jong en oud - magische dingen
beleeft, tussen het spelen en genieten door... Het huis van de
Kerstman, de kerststal, shows, spellen, ijsbanen, springkussens...
er is te veel om op te noemen! Dit alles en nog veel meer wacht
op uw bezoek in Óbidos, zodat u en uw gezin bijzondere
herinneringen zullen bewaren aan deze Kerst.

Feesten
Porto en het Noorden
Braga
Feesten van de Heilige Week - Braga
Begindatum 2016-03-24 Einddatum 2016-03-27
Website: http://www.semanasantabraga.com
Beleef de Heilige Week (Semana Santa) in de eeuwenoude stad
Braga, in de regio Porto en Noord-Portugal. De stad wordt
versierd en de "Passos", altaren in de straten, worden voorzien
van bloemen en lichtjes, en vullen zo de grootsheid van de
kerken op een prachtige manier aan.

Exposities
Algarve
Silves
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FIESA
Begindatum 2015-03-20 Einddatum 2016-05-29
Website: http://www.fiesa.org
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 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.

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

Centro de Portugal
Óbidos

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

51/85

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

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

Andere
Regio Lisboa
Lisboa
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Architectuur Triënnale van Lissabon
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.trienaldelisboa.com
Mis de Architectuur Triënnale van Lissabon niet! Dit is het
grootste evenement in zijn soort op het Iberische Schiereiland.
Deze Triënnale wordt in 2016 voor de vierde keer gehouden en
heeft als basis het hoge niveau en de ontwikkelingen van de
Portugese architectuur. Het is bovendien een forum voor
discussies over hedendaagse architectuur.

Sport
Halve marathon Douro Vinhateiro
Begindatum 2016-05-15 Einddatum 2016-05-15
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.

Feesten
Centro de Portugal
Monsanto
Feest van de Kruizen of van het Kasteel
Datum nog bekend te maken.
Website:
Elk jaar in mei wordt in Monsanto het "Festa das Cruzes - of
Festa do Castelo -" (Feest van de Kruizen of van het Kasteel)
gevierd ter herdenking van de heldhaftige standvastigheid van
de bevolking tijdens de belegering van het dorp. Volgens de
overlevering vluchtte de bevolking in de tweede eeuw voor
Christus het kasteel binnen en verbleef daar gedurende de zeven
jaar dat de Romeinen het kasteel belegerd hielden. Om de vijand
ervan de overtuigen dat ze zich door honger niet zouden
overgeven, gooiden ze een kalf naar beneden dat ze hadden
vetgemest met het graan dat hen restte. De list slaagde en de
aanvallers braken de belegering op. De bevolking herdenkt deze
gebeurtenis op 3 mei (De Dag van het Heilige Kruis) of op de
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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.

Bioscoop
Porto en het Noorden
Porto
Fantasporto - Internationaal Filmfestival van Porto
Begindatum 2016-02-25 Einddatum 2016-03-05
Website: http://www.fantasporto.com
Bereid u voor op fantasie met Fantasporto, het Internationaal
Filmfestival van Porto, in de maanden februari in maart. De
verbeelding, de fantasie en science fiction overspoelen de stad
tijdens Fantasporto, dat beschouwd wordt als één van de beste
festivals op het gebied van fantasiefilms.

Sport
Regio Lisboa
Lisboa
Halve Marathon van Lissabon
Begindatum 2016-03-20 Einddatum 2016-03-20
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
In maart wordt de Halve Marathon van Lissabon gehouden. Het
parcours loopt ook over de brug Ponte 25 de Abril, waar een
prachtig uitzicht is over de stad. Deze beproeving is onderdeel
van de Officiële Kalender van de internationale organisatie AIMS.
De marathon wordt gelopen door de beste atleten van de wereld
en gaat over een afstand van 21.097 meter. Het parcours loopt
vanaf het plein Largo da Portagem, aan de overkant van de
Taag, tot aan de finish bij het monument Mosteiro dos Jerónimos.
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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Bioscoop
Regio Lisboa
Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Begindatum 2016-04-20 Einddatum 2016-05-01
Website: http://www.indielisboa.com
In April, ontdek nieuwe makers en stromingen van de wereldfilm
tijdens de Indie Lisboa - Internationale Festival voor
Onafhankelijke Films.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Begindatum 2015-11-12 Einddatum 2015-12-20
Website: http://www.experimentadesign.pt
Ieder twee jaar wordt in Lissabon het internationale evenement
ExperimentaDesign gehouden, gewijd aan design, architectuur
en hedendaagse cultuur. Tijdens de ExperimentaDesign zijn
werken te zien van allerlei verschillende kunstvormen, zoals
ambient design, architectuur, visuele kunst, film, grafisch en
industrieel design, fotografie, multimedia, muziek en videokunst.

Feesten
Madeira
Funchal

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

55/85

Bloemenfeest op Madeira

Oud & Nieuw op Madeira

Begindatum 2016-04-07 Einddatum 2016-04-13

Begindatum 2015-12-01 Einddatum 2016-01-06

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

Website: http://www.madeiraislands.travel

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

Als er één plaats is in de wereld waar men het leven viert, dan is
dat op Madeira. Met oudejaarsnacht wordt het einde gevierd van
nog een cyclus van 365 dagen die intens beleefd
zijn.&nbsp;&nbsp;De christelijke kersttradities vermengen zich
met de vreugde van de komst van een nieuw jaar, in een rijk en
gevarieerd programma met culturele, etnografische en artistieke
manifestaties die tijdens de hele maand december gehouden
worden en tot Driekoningen voortduren. Het amfitheater van
Funchal wordt omgetoverd tot een ware kerststal verlicht met
duizenden lichtjes die door de hele stad lopen en die de stad een
onwerkelijke en ongekend sfeer geeft. Laat u bekoren door de
winkels in Funchal en door de opwinding rond de kerstinkopen...
Hier is van alles te koop: van internationale topmerken tot
kunstnijverheid. Funchal in openlucht winkelcentrum. Het eiland
is één groot feest: in de hotels, bars en straten. Het nieuwe jaar
wordt gevierd met een vuurwerkshow dat 10 minuten duurt en
die de lucht boven Funchal in alle kleuren schildert. Bij het
ontwaken de volgende dag, zult u zich geen betere plaats
kunnen wensen om het nieuwe jaar in te beginnen!&nbsp;

Porto en het Noorden
Porto
Feesten ter ere van São João
Begindatum 2016-06-01 Einddatum 2016-06-30
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,
verbonden met de zonnewende in de zomer.

Viana do Castelo
Feesten ter ere van Senhora da Agonia
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.vianafestas.com
In Viana do Castelo kunt u meedoen aan de Festas da Senhora
da Agonia. U mag de verschillende optochten, die de stad in
augustus opvrolijken, niet missen.Drie dagen lang vult de stad
zich met duizenden mensen die de verering van de Maagd
Virgem da Agonia meemaken, die vooral door de vissers wordt
aangeroepen opdat ze de zee goedgezind blijft.

Regio Lisboa
Lisboa
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Stadsfeesten van Lissabon
Begindatum 2016-06-01 Einddatum 2016-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Met de zomer in de lucht kondigen zich ook de stadfeesten van
Lissabon aan, die de stad veel gezelligheid brengen en de
straten met duizenden mensen doen vollopen. Santo António, in
Lissabon zeer vereerd en beschouwd als een heuse
stadsbeschermheilige, is het onderwerp van de feesten van
Lissabon die hun hoogtepunt vinden op 12 juni, met de optocht
van volksmarsen op de Avenida da Liberdade. Op 13 juni in de
middag vindt de processie plaats ter ere van de
beschermheilige, die beter bekend staat als de heilige van de
huwelijken; zijn beeld wordt door de straten rondom de
kathedraal (Sé) rondgedragen en dit is dan ook het religieus
hoogtepunt van dit volksfeest.De avonden zijn uitermate gezellig
door alle festiviteiten in de typische wijken van Lissabon, zoals
Castelo, Mouraria, Graça, Alfama, Ajuda en Bairro Alto. Er is veel
volksmuziek en dans in de straten, die versierd zijn met
gekleurde slingers en bollen en heerlijk ruiken naar gegrilde
sardientjes en de majoraanstruiken. Ook typisch voor dit
volksfeest zijn de papieren anjers en de versjes over Santo
António.Juni is de feestmaand bij uitstek... De festiviteiten gaan
de hele zomer door en bieden veel leuke evenementen, zoals
fado- en jazzvoorstellingen, fado-optredens in de trams van de
stad, film- en theaterfestivals, sportwedstrijden en exposities.

Gastronomie en Wijnen
Regio Lisboa
Lisboa
Lisbon Fish and Flavours
Begindatum 2016-04-07 Einddatum 2016-04-17
Website: http://www.peixemlisboa.com
Als u een fijnproever bent, mag u, in april, de volgende editie
van “Peixe em Lisboa” (Vis in Lissabon) niet missen!Gedurende
elf dagen is de beurs “Peixe em Lisboa” toegankelijk voor
iedereen die innovatieve gastronomische creaties met vis en
zeevruchten wil proeven in een ontspannen omgeving - gezellig
voor familie en vrienden. U kunt er deelnemen aan grote
gastronomische presentaties, de beste restaurants van de regio
leren kennen en het werk van de grote chefs proeven, alsook
genieten van de entertainment en live muziek, of een boek lezen
en van een lekker wijntje genieten.Als u een fijnproever bent,
mag u dit niet missen!

Sport
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Regio Lisboa
Lisboa
Tall Ships’ Race
Begindatum 2016-07-22 Einddatum 2016-07-25
Website: http://www.tallshipslisboa.net/
Vanaf 22 juli 2016 ontvangt Lissabon de Grote Zeilbotenrace,
waarbij meer dan 50 boten op de Taag zullen liggen.Deze grote
race, die in 2016 zijn 60e verjaardag viert, begint tussen 7 en 10
juli in het Belgische Antwerpen en gaat verder naar Lissabon,
waar de zeilboten zich tot 25 juli zullen bevinden. De race gaat
dan op weg naar Spanje, waar twee havens zullen worden
aangedaan: Cádiz (van 28 t/m 31 juli) en La Coruña (van 11 t/m
14 augustus), de laatste etappe van deze grootse
wedstrijd.&nbsp;Lissabon gaat feest vieren en de Taag wordt
nog geanimeerder. Van 22 t/m 25 juli wordt er een officieel
feestprogramma georganiseerd met o.a. bezoeken aan de
zeilboten en als hoogtepunt een Scheepsoptocht op de rivier.
Een niet te missen show.

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
evenement is bedoeld om dans en volkscultuur op een
dynamische en interactieve manier te promoten. Bezoekers
kunnen deelnemen aan workshops muziek, dans, theater en
kunstnijverheid, waardoor ze met de cultuur en de tradities van
verschillende landen kennis kunnen maken. Het festival wordt
gehouden midden in de natuur. Er is voor de deelnemers een
camping ingericht en er zijn veel activiteiten te ondernemen,
zoals het ontdekken van het natuurlijk, historisch en
archeologisch erfgoed van deze schitterende regio.

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

Porto en het Noorden
Porto
Serralves viert feest
Begindatum 2016-06-04 Einddatum 2016-06-05
Website: http://www.serralves.pt
Bezoek Porto en woon één van de grootste festivals bij op het
gebied van hedendaagse kunst. Er zijn activiteiten voor jong en
oud!In juni zal 40 uur lang het festival “Serralves em Festa”
worden gehouden, waarbij honderden artiesten uit verschillende
kunstgenres worden samengebracht. Er is muziek, opera, dans,
performance, theater, nieuwe circusvormen, literatuur, film,
video, fotografie, ateliers, begeleide bezoeken en
exposities.Maar het feest beperkt zich niet alleen tot Serralves...
het gaat voorbij de museummuren en verspreidt zich over de
benedenstad van Porto. Daar wordt de bezoeker verrast met
theater, muziek en animatie op straat. Mis het niet!

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Há Fado no Cais - Tânia Oleiro
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-05
Website: https://www.ccb.pt/
Tânia Oleiro werd in 1979 geboren in Lissabon. Ze herinnert zich
uit haar kinderjaren de Fado die gezongen werd door haar
moeder, wat haar er toe bracht van kinds af aan begeesterd te
zijn voor deze muziek.
Als ze nauwelijks 10 jaar oud was, begon ze haar carrière als
Fado-zangeres, met het winnen van de "Grande Noite do Fado"
in Setúbal. Ze nam deel aan Fado-avonden en diverse Fadoamateurwedstrijden. Ze was de winnaar van de 1e Fadowedstrijd in de stad Odivelas en van de 1e Fado-bijeenkomst van
Almada, in 2002. In datzelfde jaar sloot ze haar academische
opleiding af en werden nieuwe mogelijkheden gecreëerd, altijd
met de droom haar beroep van lerares te kunnen combineren
met dat van Fado-zangeres.
In 2012 werd ze opgenomen in de Urbanas-compilatie van Diogo
Clemente. Momenteel werkt ze aan haar eerste plaat, wat een
chronologisch overzicht zal zijn van het repertoire dat ze in de
afgelopen 11 jaar ontwikkeld heeft.

Dans
Centro de Portugal
Estarreja
Het Zwanenmeer
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2015-12-13
Website: http://www.cineteatroestarreja.com/
Het Zwanenmeer komt op 13 december naar het Cine Teatro de
Estarreja.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!
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Regio Lisboa
Montijo
De Notenkraker - Russisch Klassiek Ballet
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-27
Website: http://www.mun-montijo.pt/
Deze kerst, op 27 november in het Cinema-Teatro Joaquim
d’Almeida in Montijo, zal het prachtige klassieke ballet De
Notenkraker het publiek bekoren met het geprezen en
prestigieuze klassieke Russische Ballet onder leiding van
Evgenya Bespalova, en samengesteld uit een cast van
internationale sterdansers die lichaam geven aan dit gezelschap
dat het meesterschap en de ervaring van internationale
balletdansers verenigt met de brutaliteit van jonge opkomende
talenten in het panorama van de klassieke dans.
De opstelling van De Notenkraker vereeuwigt de genie Pyotr
Tchaikovsky, zichtbaar in de melodieënpartituur zoals "Dans van
de Suikerfee" en "De Bloemenwals".
Deze klassieke productie is onweerstaanbaar en
vertegenwoordigt het onvergetelijke en memorabele moment
van deze kerst. Een spektakel om in familie van te genieten,
maar vooral om niet te missen!

Sintra
Het Zwanenmeer
Begindatum 2015-12-19 Einddatum 2015-12-19
Website: http://ccolgacadaval.pt/
Het Zwanenmeer komt op 19 december naar het Cultureel
Centrum van Olga Cadaval.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!

Exposities
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Porto en het Noorden
Porto
Begindatum 2015-09-03 Einddatum 2016-01-04
Website: http://www.shoppingcidadedoporto.com/

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Mamma Mia
Begindatum 2016-01-12 Einddatum 2016-01-24
Website: http://www.campopequenotauromaquia.com/
Dit spektakel, gecreëerd door Catherine Johnson, geënsceneerd
door Phyllida Lloyd en gechoreografeerd door Anthony Van
Laast, kreeg de muziek en teksten van de ex-ABBA Benny
Andersson en Bjorn Ulvaeus, en gaat internationaal op tournee
langs verschillende steden, waaronder Lissabon, vanaf 12 januari
2016.
Het scenario van de musical is een idyllisch Grieks eiland en als
soundtrack krijgt u de onvergetelijke liedjes van ABBA, Mamma
Mia! De musical ging in 1999 in première, in West End, en in
2001 op Broadway. Het is een van de vijf musicals die gelijktijdig
in Londen en New York liep, gedurende meer dan tien jaar.

Dans
Centro de Portugal
Coimbra
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Het Zwanenmeer
Begindatum 2015-12-16 Einddatum 2015-12-16
Website: http://www.tagv.pt/
Het Zwanenmeer komt op 16 december naar het Teatro
Académico Gil Vicente - Coimbra.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!

Regio Lisboa
Sintra
Doornroosje
Begindatum 2015-12-07 Einddatum 2015-12-07
Website: http://ccolgacadaval.pt/
Het Centro Cultural Olga Cadaval opent op 7 december zijn
deuren voor het Russisch Nationaal Ballet dat een van de meest
tedere liefdesverhalen uit de geschiedenis brengt: een betoverde
prinses valt in een diepe slaap en zal alleen maar ontwaken
wanneer een prins haar wekt met een kus.
Het Russisch Nationaal Ballet werd in 1989 opgericht door Sergei
Radchenko en heeft een repertoire van klassieke balletten die al
25 jaar lang over de hele wereld gebracht worden.
Het ballet in vier bedrijven met een proloog "Doornroosje" is een
van de bekendste producties van het gezelschap. Met muziek
van Piotr Tchaikovsky kan de versie van het sprookje van de
Gebroeders Grimm rekenen op een libretto van Charles Perrault,
een choreografie van Marius Petipa en een uitstekende
uitvoering van de balletdansers van het Russisch Nationaal
Ballet.
Doornroosje is een niet te missen kerstspektakel.

Beurzen
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Alentejo
Beja
Vlooienmarkt van Beja
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-05
Website: http://www.cm-beja.pt/
De Vlooienmarkt van Beja vindt plaats op de Praça da República
van Beja, op de eerste zaterdag van elke maand, en is alleen
bedoeld voor de verkoop van antiek en ambachtswerk: van
platen tot meubilair en serviesgoed, speelgoed, fotografisch
materiaal en een overvloed aan voorwerpen tegen een
aantrekkelijk prijsje.
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in oude spulletjes en antiek,
is dit een markt die niet gemist mag worden.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-12-19 Einddatum 2015-12-19
Website: http://arena.meo.pt/en/agenda/thegift-20-anos_en/2483/

Beurzen
Madeira
Funchal
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Ambachtelijke beurs van Funchal
Begindatum 2015-12-17 Einddatum 2015-12-17
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Eenmaal per maand, op de derde donderdag, vindt de
ambachtelijke beurs plaats op de ‘Mercado dos Lavradores’ in
Funchal.
Dit is een beurs die de hele dag plaatsvindt van 9.00 tot 18.00
uur, wat u de mogelijkheid biedt verschillende regionale
producten te ontdekken en te kopen, waaronder wollen artikelen,
handgemaakte sieraden, glasobjecten (hedendaagse juwelen),
haakwerk, borduurwerk, vlechtwerk, en nog veel meer.

Andere
Porto en het Noorden
Viana do Castelo
Honingmarkt
Begindatum 2015-12-12 Einddatum 2015-12-12
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/
De honingmarkt vindt plaats op 12 december, op de Praça da
República van Viana do Castelo, vanaf 15:00 uur.
Dit is een unieke kans om ambachtelijke gastronomische
producten te vinden, met inbegrip van zoetigheden en drankjes
gemaakt met honing. De animatie zal verzorgd worden door de
Etnografische Groep van Areosa en door de ‘Ronda Típica’ van
Meadela.
De organisatie door de Etnografische Groep van Areosa en door
de ‘Ronda Típica’ van Meadela, heeft ook de steun van het
stadsbestuur van Viana do Castelo.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
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Mariza
Begindatum 2015-12-07 Einddatum 2015-12-07
Website: http://arena.meo.pt/agenda/mariza-mundotour_pt/2364/
Wordt beschouwd als een van de meest representatieve
vertolkers van Fado in ons land. Deze volleerde artiest is in staat
een heel publiek te hypnotiseren met de fado die ze met hart en
ziel zingt. Mariza ontving onlangs de Womex 2014 prijs in
Santiago de Compostela.
Fenomeen herkend door het publiek en door de critici van over
de hele wereld, werd ze al meerdere malen genomineerd voor de
Grammy Music Awards, onderscheiden met drie BBC prijzen voor
beste Europese muzikale artiest en ook nog met de MIDEM
European Boarder Breaker Award.
De fadozangeres werd in 2005, jaar waarin ze "Album
Transparante" lanceerde, door de toenmalige President van de
Republiek Jorge Sampaio onderscheiden als Commandeur van de
Orde van de Infant D. Henrique en, vijf jaar later, werd ze
onderscheiden door de Franse Regering met een ridderschap in
de Orde van Kunst en Letteren – in hetzelfde jaar waarin ze
"Fado Tradicional"uitgaf.

Beurzen
Porto en het Noorden
Viana do Castelo
Vlooienmarkt van Viana do Castelo
Begindatum 2015-12-05 Einddatum 2015-12-05
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/venda-solidaria-2
Altijd op de eerste zaterdag van de maand, biedt de
vlooienmarkt van Viana do Castelo een beetje van alles: boeken,
oude klokken, beelden, postzegels, oude munten of briefkaarten.
De entree is gratis, wat de toegang tot het evenement
gemakkelijker maakt.
Naast het brede scala aan producten die er te koop zijn, kan de
bezoeker ook genieten van diverse gerechten uit de regio en de
plaatselijke cultuur leren kennen.

Bioscoop
Centro de Portugal
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Idanha-a-Nova
Alentejo, Alentejo
Begindatum 2015-12-07 Einddatum 2015-12-07
Website: http://www.cm-idanhanova.pt/
Sérgio Tréfaut presenteert op 7 december om 9.30 uur, in het
Cultureel Centrum Raiano de Idanha-a-Nova "Alentejo, Alentejo",
bekroond met de ‘Prémio de Melhor Filme Português Indielisboa
2014’ prijs.
Deze film toont tientallen amateurgroepen die regelmatig
bijeenkomen om oude liederen te repeteren en om de mode van
de huidige tijd te improviseren.
De zang uit de Alentejo, beschouwd door UNESCO als
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid, werd geboren in
tavernes en op het veld, en werd gedurende verschillende
generaties doorgegeven. In de afgelopen decennia doken nieuwe
groepen op in de periferie van Lissabon en in verscheidene
emigratielanden. Veel van die groepen worden samengesteld uit
tieners en kinderen, waaruit blijkt dat deze zang onder de hele
bevolking leeft.
Alentejo, Alentejo, met deelname van groepen zoals Os
Camponeses de Pias, Cantadores de Aldeia Nova de São Bento,
Grupo da Casa do Povo de Serpa en Os Ceifeiros de Cuba, is een
unieke reis van muzikale uitdrukking waarbij gerekend mag
worden op de passie van de vertolkers.

Beurzen
Regio Lisboa
Sintra
Rota d'Artes - Kunst, Natuurlijke & Bioproducten
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: https://www.facebook.com/Rotadartes
Elke 2e en 4e zaterdag vindt tussen 10.00 en 19.00 uur de Rota
d’Artes– Kunst, Natuurlijke en Bioproducten – plaats in de
Alameda dos Combatentes da Grande Guerra (onbekende
soldaat – Correnteza).
Op deze markt vindt u natuurlijke en biologische producten
(groenten en andere) en verschillende kunstwerken (schilderijen,
beeldhouwwerk, keramiek, fotografie, illustratie en eigentijds
ambachtswerk).
Doel is om tussen de maanden september en december 2015 bij
de plaatselijke gemeenschap en het grote publiek dit soort
producten te promoten.
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Andere
Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Begindatum 2016-06-04 Einddatum 2016-06-25
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
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.&nbsp;

Dans
Centro de Portugal
Torres Vedras
Elke Dans, Iedereen Danst: Op de vleugels van de
Droom
Begindatum 2015-12-19 Einddatum 2015-12-19
Website: http://www.cm-tvedras.pt/
Op 19 december presenteert het Cine Theater van Torres Vedras
"Elke Dans, Iedereen Danst: Op de Vleugels van de Droom", een
spektakel van poëtische dans.
Dit spektakel vertegenwoordigt een poëtische ruimte gewijd aan
de stilte van lichamen van verschillende maten, uitdrukkingen,
gevoelens en gebaren die, vertaald in beweging, uitgeput
dansen!
Een creatie van Eliana Campos en Gonçalo Lobato en de
interpretatie door de studenten APECI Torres Vedras, met muziek
van Simon & Garfunkel; Beethoven; Growling Machines;
Stromae; Chick Corea & Gary. Uitgangspunt is de stilte van het
lichaam en het geluid van de beweging.
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Regio Lisboa
Barreiro
Soul Jukebox - Jaarlijkse Show Russkii Klub 2015
Begindatum 2015-12-19 Einddatum 2015-12-19
Website:
https://sites.google.com/site/russkiiklubportugal/
Op 19 december, om 21.30 uur, beklimt Soul Jukebox – Jaarlijkse
Show Russkii Klub 2015, opnieuw het podium van het
Gemeentelijk Auditorium Augusto Cabrita.
Dit spektakel dient om het werk voor te stellen dat gedurende
een heel jaar in Russkii Klub ontwikkeld werd, en het biedt het
publiek de kans om de prestaties van de volgende generatie
balletdansers te bekijken, en, dit jaar mag gerekend worden op
choreografieën gewijd aan de beste soul en rhythm & blues
muziek.
In dit spektakel van Marina Popova, zijn balletdansers van alle
leeftijden en niveaus van opleiding de tolken van kleine
choreografieën gevuld met momenten waar de verscheidenheid
van de meest vrije bewegingen van jazz, hip hop of hedendaagse
dans zich kruisen met uitdrukkingen van een strikt formele
beweging, zoals de klassieke dans of de balzaaldans.

Beurzen
Algarve
Monchique
Feira da Terra - Lokale producten van Monchique
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2015-12-13
Website: http://www.cm-monchique.pt/
Op de 2e en 4e zondag van elke maand vindt de Feira da Terra
plaats, in de Largo dos Chorões in Monchique.
Het is een markt van gevarieerde producten die altijd plaatsvindt
in de ochtend, en die bekendheid wil geven aan de producten
van lokale teelt en fabricatie. Dé gelegenheid om lokale, meestal
biologische producten te bekijken en te kopen.
Lokaal geproduceerd vers fruit en verse groenten, worstjes uit de
streek, huisgemaakt gebak, de beroemde honing van de regio en
houten handwerk, typisch van Monchique, zijn een paar van de
delicatessen die op de tweewekelijkse markt te vinden zijn.

Muziek
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Regio Lisboa
Lisboa
Enrique Iglesias
Begindatum 2015-12-13 Einddatum 2015-12-13
Website: http://arena.meo.pt/
Enrique Iglesias, de beroemde Latijnse zanger die
verantwoordelijk is voor de recente hit "Bailando", steelt op 13
december de show in de Meo Arena.
De zoon van Julio Iglesias heeft wereldwijd al meer dan 100
miljoen platen verkocht, en 10 studioalbums en twee
succescompilaties uitgebracht. De zanger heeft niet alleen 10
wereldtours op zijn naam staan, hij stond bovendien al 26 keer
op de eerste plaats van de "Billboard Latin Songs Chart" top.
Het concert in Portugal brengt songs van het laatste album, "Sex
& Love" van maart 2014. In Europa zijn 16 concerten vastgelegd,
5 daarvan in het Verenigd Koninkrijk.

Exposities
Alentejo
Évora
Begindatum 2015-09-19 Einddatum 2016-01-10
Website: http://www.cm-evora.pt/

Centro de Portugal
Torres Vedras
Begindatum 2015-09-17 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.cm-tvedras.pt/

Feesten
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Centro de Portugal
Abrantes
Festa da Marioneta
Begindatum 2015-10-03 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.artemrede.pt/v3/index.php/pt/
Tussen 3 oktober en 28 november stelt het Feest van de
Marionet van Artemrede acht spektakels voor, twee workshops
en een tentoonstelling, in 11 gemeenten van Portugal.
Abrantes, Alcobaça, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, OeirasCarnaxide, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço en
Palmela ontvangen een vermakelijk en vrolijk programma voor
een publiek van alle leeftijden.
Nadruk wordt gelegd op het spektakel “Descobridores”, waarin
Filipa Mesquita toont hoe de magie van het moederschap speelt
onder verschillende volkeren en culturen van de wereld.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Ghost
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://ghost-official.com/
Een van de meest geliefde groepen in de moderne heavy metal,
Ghost, speelt in de Paradise Garage, in Lissabon, op 28
november om 20.00 uur.
Tot grote vreugde van de fans combineert de Zweedse band
zware kwaliteitsmuziek met theatervoorstellingen.
Ghost kreeg al ware complimenten van legendarische rocknamen zoals James Hetfield, Phil Anselmo en Dave Grohl. Ze
hebben ook al deelgenomen aan concerten samen met Iron
Maiden en Metallica.

Beurzen
Madeira
Funchal
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Alfarrabista markt van Funchal

Gastronomiebeurs van Madeira

Begindatum 2015-11-26 Einddatum 2015-11-26

Begindatum 2015-12-10 Einddatum 2015-12-10

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

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

Een keer per maand, op de vierde donderdag van de maand,
vindt de Alfarrabista markt plaats op de ‘Mercado dos
Lavradores’ in Funchal.

Eens per maand, op de tweede donderdag, vindt de
Gastronomiebeurs van Madeira plaats op de ‘Mercado dos
Lavradores’ in Funchal.

Het is een markt die de hele dag plaatsvindt, van 9.00 tot 18.00
uur, wat u de mogelijkheid biedt verschillende producten te
ontdekken en te kopen, voornamelijk antieke of gebruikte zoals
bijvoorbeeld oude boeken en munten voor verzamelaars.

Dit is een beurs die de hele dag plaatsvindt van 9.00 tot 18.00
uur, wat u de mogelijkheid biedt verschillende regionale en
eigengemaakte gastronomische producten te ontdekken en te
kopen zoals bijvoorbeeld de ‘Bolos de Noiva e de Mel’.

Het is ook een kans om de beroemde ‘Mercado dos Lavradores’
te leren kennen, gebouwd in de 30 jaren van de 20e eeuw,
volgens het project van Edmundo Tavares (1892-1983), een
sierlijke combinatie van Art Deco en modernisme.

Het is ook een kans om de beroemde ‘Mercado dos Lavradores’
te leren kennen, gebouwd in de 30 jaren van de 20e eeuw
volgens het project van Edmundo Tavares (1892-1983), een
sierlijke combinatie van Art Deco en modernisme.

Vlooienmarkt van Funchal
Begindatum 2015-12-03 Einddatum 2015-12-03
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Eens per maand, op de eerste donderdag, vindt de Vlooienmarkt
plaats op de ‘Mercado dos Lavradores’ in Funchal.
Dit is een beurs die de hele dag plaatsvindt van 9.00 tot 18.00
uur, wat u de mogelijkheid biedt verschillende oude producten te
ontdekken en te kopen.
Het is ook een kans om de befaamde ‘Mercado dos Lavradores’
te leren kennen, gebouwd in de 30 jaren van de 20e eeuw
volgens het project van Edmundo Tavares (1892-1983), een
sierlijke combinatie van Art Deco en modernisme.

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Kodaline
Begindatum 2016-03-06 Einddatum 2016-03-06
Website: https://www.facebook.com/KodalinePortugal
Kodaline treedt op 6 maart 2016 op in het Colosseum van
Lissabon. De Ierse band keert terug naar Portugal na de
première in ons land met een concert op NOS Alive'15.
Na de release van het succesvolle debuutalbum "In a Perfect
World", die rechtstreeks op de eerste plaats van de Ierse TOP en
op de derde van de Britse TOP kwam, kwam hun tweede
langspeelplaat na de release op de vierde plaats van de Britse
TOP.
Kodaline mag rekenen op Steve Garrigan (zang, gitaar,
keyboard, mandoline en mondharmonica), Mark Prendergast
(gitaar, zang en keyboards), Vinny May (drums en percussie) en
Jason Boland (bas en zang).
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Sport
Madeira
Funchal
Europees Kampioenschap Aangepast Zwemmen
Begindatum 2016-05-24 Einddatum 2016-06-04
Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/
Het eerste Europees Kampioenschap Aangepast Zwemmen zal
georganiseerd worden in Madeira, in het Olympisch
Zwembadencomplex van Funchal. Onder de
verantwoordelijkheid van het International Paralympic
Committee voor zwemmen, brengt de wedstrijd ongeveer 500
zwemmers naar de streek, samen met de ondersteunende
teams.
Vastgelegd tussen 24 mei en 4 juni 2016, is dit een goede
gelegenheid om te genieten van alweer een wedstrijd op hoog
niveau, in een van de mooiste streken van het land.

Gastronomie en Wijnen
Madeira
Funchal
De Essentie van Wijn - Funchal
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
Het evenement "Essentie van Wijn" keert voor de derde keer
terug naar Funchal. Met een mix van leren, didactiek en
experimenteren nodigt deze bijeenkomst u uit voor nieuwe
ervaringen.
Meer dan 1000 wijnen van meer dan 100 nationale en
internationale producenten, en 30% ervan in absolute première.
Een mogelijkheid tot proeven en praten met iemand die meer
weet, op één van de meest representatieve wijnproeverijen ooit
gehouden in Funchal.
Workshops, becommentarieerde proeverijen en live
keukenpresentaties. Laat u begeleiden door gerenommeerde
experts, breid uw zintuiglijke ervaring uit en word een
veeleisende kenner!
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Sport
Madeira
Funchal
Marathon van Funchal
Begindatum 2016-01-31 Einddatum 2016-01-31
Website: http://www.funchalmarathon.com/
De Marathon van Funchal is een belangrijk internationaal
sportevenement dat plaatsvindt in Madeira op 31 januari. Dit
sportief initiatief bestaat uit drie proeven: de Marathon van
Funchal (42.195,00 meter), de Halve Marathon van Funchal
(21.097,50 meter) en de Mini Marathon van Funchal (5.900
meter).
In navolging van vorige edities, zal de wedstrijd op een vlak
parcours plaatsvinden, bijna helemaal in een gesloten circuit en
in een fantastisch landschapskader, dat voorziet in een gezonde
vriendschappelijke competitie tussen atleten van verschillende
nationaliteiten.

Andere
Madeira
Funchal
Belmond Reid´s Auto Classic Auto Show
Begindatum 2016-05-07 Einddatum 2016-05-08
Website: http://www.classicautoshowfunchal.net/
Een reis naar het verleden is wat " Belmond Reid´s Auto Classic
Auto Show" ons voorstelt, een jaarlijkse
automobieltentoonstelling, vertegenwoordiger van de
geschiedenis van oude en klassieke voertuigen in de regio, zoals
auto's, motorfietsen en fietsen geproduceerd tot 1980.
Een prijs toekennen aan de beste en mooiste exemplaren,
tentoongesteld aan het publiek tussen de Estrada Monumental
en de Largo da Paz, is het doel van dit initiatief. Op de laatste
dag van het evenement, tussen de 14.30 en 18.00 uur, zal de
race " Rampa dos Barreiros" plaatsvinden, een eerbetoon aan
een oude sportwagenrace, gehouden in 1935.

Exposities
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Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-04-22 Einddatum 2017-10-08

De onderzeese kabel in een oceaan van
connectiviteiten

Website: http://www.oceanario.pt/

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

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
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Doornroosje
Begindatum 2015-12-11 Einddatum 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/
Het auditorium van het Cultureel Centrum van Belém opent op
11 en 12 december zijn deuren voor het Russisch Nationaal
Ballet dat een van de meest tedere liefdesverhalen uit de
geschiedenis brengt: een betoverde prinses valt in een diepe
slaap en zal alleen maar ontwaken wanneer een prins haar wekt
met een kus.
Het Russisch Nationaal Ballet werd in 1989 opgericht door Sergei
Radchenko en heeft een repertoire van klassieke balletten die al
25 jaar lang over de hele wereld gebracht worden.
Het ballet in vier bedrijven met een proloog "Doornroosje" is een
van de bekendste producties van het gezelschap. Met muziek
van Piotr Tchaikovsky kan de versie van het sprookje van de
Gebroeders Grimm rekenen op een libretto van Charles Perrault,
een choreografie van Marius Petipa en een uitstekende
uitvoering van de balletdansers van het Russisch Nationaal
Ballet.
Doornroosje is een niet te missen kerstspektakel.

Beurzen
Alentejo
Beja
Tweewekelijkse markt van Beja
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.cm-beja.pt/
De tweewekelijkse markt van Beja is een openbare markt
gelegen in Beja.
Hier wordt op de eerste en vierde zaterdag van elke maand een
breed scala aan kleding en schoenen voor alle leeftijden en
smaken verkocht. Naar deze markt gaan is een garantie om
mode te kopen aan de beste prijs.
Kom en leer deze markt kennen die ook deel uitmaakt van onze
culturele wortels!

Centro de Portugal
Aveiro
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De Markt van de 28e - Aveiro

Rommelmarkt van Aveiro

Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28

Begindatum 2015-11-29 Einddatum 2015-11-29

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

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

Dit is de enige maandelijkse markt met traditioneel karakter die
plaatsvindt in Aveiro.

Op de vierde zondag van elke maand (uitgezonderd in
december: op de zondag voor Kerstmis), legt de Rommelmarkt
beslag op Aveiro. Hier kunt u de meest diverse soorten
voorwerpen kopen zoals postzegels, boeken, vinylplaten,
kandelaars, meubels, textiel, en nog veel meer.

Daar stromen niet alleen de essentiële huishoudelijke producten
toe, maar ook rustieke meubels, kleding en schoeisel,
tuinartikelen en keukengereedschap, in tenten of "barakken".
Vele honderden kopers worden aangetrokken en blokkeren het
wegverkeer volledig.
"De markt van de 28e" kan niet altijd op zijn dag plaatsvinden en
daarom wordt de kalender al wel eens aangepast.

Gewoonlijk vindt ze plaats op verschillende plaatsen van de stad,
zoals op de Praça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas, Praça 14
de Julho, in de Rua Tenente Resende, Rua Mendes Leite en Largo
Dr. Jaime Magalhães Lima.

Exposities
Regio Lisboa
Lisboa
De loopgraaf
Begindatum 2014-10-31 Einddatum 2018-10-01
Website:
Dit evenement is geen documentaire tentoonstelling, maar een
themaspektakel uniek in Portugal, met behulp van realistische
scenario's en zeer realistische figuren, waar niet alleen met groot
realisme de loopgraaf gesimuleerd wordt, maar ook een echte
oorlogszone, inclusief het ontploffen van bommen, branden,
explosies, dit alles met behulp van verschillende apparatuur voor
speciale effecten van licht en geluid die normaal in de film
gebruikt worden.
De realistische figuren geven nauwkeurig het dagelijks leven van
de soldaten in de loopgraaf weer, hoe ze sliepen, hoe ze aten,
hoe de gewonden verzorgd werden, hoe ze met hun hygiëne
omgingen, de momenten van rust en ontspanning, tot de
simulatie van een echt oorlogsscenario.

Beurzen
Centro de Portugal
Coimbra

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

77/85

Vlooienmarkt van Coimbra
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://cm-coimbra.pt/
De rommelmarkt van Coimbra vindt plaats op de Praça do
Comércio op de vierde zaterdag van iedere maand.
Hier wordt vooral antiek verkocht, van keramische producten tot
juwelen, goudsmeedproducten, huishoudelijke apparaten en
boeken, die een prominente plaats innemen. Ook de
verzamelaars en postzegelhandelaren zijn aanwezig.

Andere
Madeira
Funchal
Nacht van de Markt
Begindatum 2015-12-23 Einddatum 2015-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Het is in deze Nacht, de Nacht van de Markt op 23 december, dat
veel eilandbewoners naar de boerenmarkt gaan en naar het hele
gebied er rond om de laatste kerstgeschenken te kopen, die
uiteindelijk verwikkeld raken in deze animatie tot aan het einde
van de nacht…
De omliggende straten zijn afgesloten voor het verkeer en zijn
bezet door verschillende kerstkraampjes, die de nacht sieren
met kleuren en smaken van regionale producten. Bloemen, fruit,
groenten, zelfgemaakte jam, vleesbroodjes, wijn en knoflook en
een verscheidenheid aan typische drankjes, zoals de beroemde
regionale ‘poncha’, zijn een paar van de prachtige producten van
Madeira die te koop zijn.
Verschillende muziek- en volksdansgroepen animeren om 23.00
uur de ‘Praxa do Peixe’ met traditionele kerstliederen, die samen
met alle bars en restaurants die open blijven en, vooral, met de
vreugde van de eilandbewoners, deze bijzondere avond
opfleuren.
Een reden te meer voor een bezoek aan dit prachtige eiland!

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

Dans
Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Het Zwanenmeer
Begindatum 2015-11-20 Einddatum 2015-12-20
Website: http://www.ccc.com.pt/espetaculos
Het Zwanenmeer komt op 20 december naar het Cultureel
Centrum van Caldas da Rainha.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!

Porto en het Noorden
Porto
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Het Zwanenmeer
Begindatum 2015-11-28 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.coliseu.pt/
Het Zwanenmeer komt op 28 november naar het Coliseum van
Porto.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!

Muziek
Regio Lisboa
Lisboa
Begindatum 2015-11-27 Einddatum 2015-11-28
Website: http://www.vodafonemexefest.com/

Oeiras
EDP CoolJazz
Datum nog bekend te maken.
Website: http://www.cooljazzfest.com
Warme zomeravonden, mooie tuinen en goede muziek... Lijkt u
dat niet een perfecte combi?Goede combinaties en hoge
kwaliteit: dat is het motto van het Cool Jazz Festival. Tijdens dit
festival worden enkele van de beste hedendaagse zangers en
musici gepresenteerd op unieke locaties in de buurt van
Lissabon. De voorstellingen zijn in de open lucht op prachtige
locaties. Vóór of na de voorstellingen kunt u de regio verkennen,
die vroeger de favoriete vakantiebestemming was van koningen
en adel. Er zijn bezienswaardigheden genoeg: prachtige
paleizen, mooie musea, levendige of rustige stranden, heerlijke
restaurants en veel vermaak. U zult hier niet snel weer weg
willen!

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

80/85

Setúbal
Begindatum 2016-01-23 Einddatum 2016-01-23
Website: http://www.forumluisatodi.pt/?ai1ec_event=257
7-2&instance_id=

Andere
Regio Lisboa
Lisboa
Kerstcircus 2015
Begindatum 2015-12-26 Einddatum 2015-12-27
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Op 26 en 27 december komt het kerstcircus opnieuw naar
Lissabon, met het voorstel om samen met het Coliseu dos
Recreios mee te reizen in het avontuur van het oudste spektakel
ter wereld, het circus... om heldere lachsalvo’s, gekleurde hoge
hoeden en de meest verscheiden bronnen van plezier te delen,
waar alleen maar meesterlijke dromen thuishoren...
Het Coliseu dos Recreios levert al meer dan 123 jaar aan de stad
Lissabon een geselecteerd circusspektakel van erkende
internationale kwaliteit en het is in dit kader dat het aan alle
geïnteresseerden mooie familiemomenten aanbiedt.
Mis dit spektakel niet! Het is de enige plek in de wereld waar je
met je ogen open dromen kan!

Muziek
Regio Lisboa
Setúbal
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Begindatum 2015-12-06 Einddatum 2015-12-06
Website: http://www.forumluisatodi.pt/

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

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
De Notenkraker - Russisch Klassiek Ballet
Begindatum 2015-12-23 Einddatum 2015-12-25
Website: http://www.teatrotivolibbva.pt/
Deze kerst, op 22, 23 en 25 december in het Teatro Tivoli in
Lissabon, zal het prachtige klassieke ballet De Notenkraker het
publiek bekoren met het geprezen en prestigieuze klassieke
Russische Ballet onder leiding van Evgenya Bespalova, en
samengesteld uit een cast van internationale sterdansers die
lichaam geven aan dit gezelschap dat het meesterschap en de
ervaring van internationale balletdansers verenigt met de
brutaliteit van jonge opkomende talenten in het panorama van
de klassieke dans.
De opstelling van De Notenkraker vereeuwigt de genie Pyotr
Tchaikovsky, zichtbaar in de melodieënpartituur zoals "Dans van
de Suikerfee" en "De Bloemenwals".
Deze klassieke productie is onweerstaanbaar en
vertegenwoordigt het onvergetelijke en memorabele moment
van deze kerst. Een spektakel om in familie van te genieten,
maar vooral om niet te missen!

Muziek
Regio Lisboa
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Lisboa
The Magical Music of Disney

Carminho

Begindatum 2015-12-26 Einddatum 2015-12-26

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

Website: http://www.campopequeno.com/

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

De magie van Kerstmis vieren in familie met de betoverende
wereld van Disney is het voorstel van het Lissabon Film Orkest,
dat op 26 december weer het podium beklimt in de Campo
Pequeno, met het concert "The Magical Music of Disney".

Campo Pequeno ontvangt op 27 november de fado in zijn
puurste essentie met een concert van de artieste Carminho. De
zangeres zal haar derde studioalbum voorstellen, Canto,
samengesteld in november 2014.

Verwacht wordt dat dit spektakel vol zal zijn van momenten
bedoeld om dromen, emoties en fantasieën op te wekken.

Het succesverhaal van Carminho begon in 2009, wanneer ze
haar eerste album Fado uitgaf, en dat beschouwd wordt als "de
grootste openbaring van de fado van de afgelopen tien jaar". Het
werk werd door het Britse tijdschrift Songlines als één van de
tien "Beste Album 2011" genoemd.

Geregisseerd door Nuno Sá, neemt het Lissabon Film Orkest naar
het Coliseu do Porto thema’s mee van verschillende
bioscoopklassiekers met het Disney-merk, zoals "The Lion King",
"The Little Mermaid", "Pirate of the Caribbean", "Mary Poppins",
"Beauty and the Beast," "Aladdin" en "Frozen", die zonder twijfel
de kinderen en de volwassenen zullen bekoren.
Op het podium zullen 60 musici staan die de soundtracks zullen
vertolken, gesynchroniseerd met de beelden van de beroemde
films die worden geprojecteerd op het scherm, een "waarlijk
magische, muzikale reis en een Kerst die bijzonder is voor alle
gezinnen".

Haar nieuwste album bevestigt de toekomst van de zangeres,
die nu al een van de Portugese artiesten van groter
internationaal belang is.
Een niet te missen spektakel!

Exposities
Centro de Portugal
Penela
Begindatum 2015-12-01 Einddatum 2015-12-31
Website:

Muziek
Regio Lisboa
Oeiras
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NOS Alive
Begindatum 2016-07-07 Einddatum 2016-07-09
Website: http://www.nosalive.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 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.

Andere
Regio Lisboa
Lisboa
Paardenshows
Begindatum 2015-07-20 Einddatum 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/
De Portugese school Arte Equestre (EPAE) zal regelmatig vanaf
20 juli in de manege Henrique Calado spektakels en trainingen
organiseren, open voor het hele publiek.
Tijdens de spektakels, kan het publiek aanwezig zijn op de
trainingen, evenals op de wekelijkse spektakels en gala’s. De
bezoekers kunnen ook het educatieve werk bekijken dat
dagelijks door de ruiters wordt uitgevoerd.
In de spektakels worden verschillende choreografieën en
oefeningen voorgesteld, zoals ook de carrousel en de lange
teugel. Alles op het ritme van thematische liederen, speciaal
uitgezocht voor de voorstellingen.

Dans
Regio Lisboa
Lisboa
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Het Zwanenmeer
Begindatum 2015-11-29 Einddatum 2015-11-29
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Het Zwanenmeer komt op 29 november naar het Coliseu dos
Recreios.
Vol romantiek en schoonheid wordt het beschouwd als het
spectaculairste onder de klassieke balletten, een dramatisch
ballet in vier bedrijven van de Russische componist Tchaikovsky
met een libretto van Vladimir Begitchev en Vasily Geltzer. Zijn
populariteit is ingegeven door de muziek, maar ook door de
inventieve en expressieve choreografie die, een verband
leggend tussen het menselijk lichaam en de bewegingen van een
zwaan, zijn genialiteit, zijn choreografisch potentieel en artistieke
creativiteit onthult.
Het Zwanenmeer vertelt het verhaal van een prins die de ideale
vrouw zoekt en in de figuur van de zwaan de zachtheid en de
vrouwelijke charme ziet, wat bij hem waanzinnige verliefdheid
opwekt. Maar in feite is de zwaan de gedaanteverandering van
een mooie betoverde prinses, een echt romantische poëtisch
thema.
Om niet te missen!
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