Alles over Portugal
Huisdieren

Invoerbepalingen

Toegang tot Portugal van honden en katten afkomstig uit EUlidstaten Het overleggen van een paspoort afgegeven door een
bevoegd dierenarts/door de bevoegde autoriteit is noodzakelijk;
in dat paspoort dient:- de naam en het adres van de (...)

EU-LANDENReizigers afkomstig uit EU-landen, kunnen in hun
bagage de volgende goederen meenemen, mits deze voor
persoonlijk gebruik zijn en niet de volgende waarden
overschrijden:Tabaksproducten: 800 sigaretten, 400 cigarillo´s,
200 sigaren, 1 (...)

Met de auto
Portugal beschikt over een uitgebreid wegennet, bestaand uit
snelwegen (AE), hoofdwegen (IP), verbindingswegen (IC),
nationale wegen (EN) en gemeentelijke wegen.Er zijn twee
soorten snelwegen:- De traditionele snelwegen met tolpoortjes
waar u (...)

Met de trein
De Portugese Spoorwegen "CP - Comboios de Portugal"
(www.cp.pt) hebben een uitgebreid spoorwegnet, dat over heel
Portugal verspreid is. Daarnaast zijn er ook internationale
verbindingen naar Vigo, Madrid en Parijs.Met de diverse
aangeboden (...)

Paspoorten en visa
Burgers van de Europese Unie en uit IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland hebben slechts een persoonlijk
identiteitsbewijs nodig om Portugal in te komen.Minderjarigen
dienen naast een identiteitsbewijs tevens een verklaring van (...)

Met de bus
U kunt ook met de bus naar Portugal reizen. De internationale
busverbindingen naar Portugal worden verzorgd door de
ondernemingen Eurolines (www.eurolines.fr) en Intercentro
(www.internorte.pt).In Portugal zijn alle steden en grotere
plaatsen door (...)

Met het vliegtuig
Dankzij de bevoorrechte geografische ligging van Portugal, is het
land opgenomen als reisbestemming door veel buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen die vliegen op de volgenden
Portugese luchthavens:Lissabon - Luchthaven Portela - Tel.: 218
413 (...)

Terugbetaling BTW - Tax free
Bezoekers die woonachtig zijn in landen buiten de EU, kunnen
een teruggave krijgen van de BTW (IVA in het Portugees) over de
gekochte goederen die meereizen in hun persoonlijke bagage.
Slechts particulieren hebben recht op deze teruggave.Om voor
(...)
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Evenementen
37e Gastronomisch Festival van Santarém

Algarve Classic Festival

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

Begindatum 2017-10-27 Einddatum 2017-10-29

Het beste uit de Portugese keuken onder de mensen brengen is
het belangrijkste doel van het Gastronomisch Festival van
Santarém. Dit jaar wordt van 19 t/m 29 oktober alweer de 37e
editie gehouden. Het festival concentreert zijn aandacht nu voor
de (...)

De liefhebbers van klassieke auto’s hebben de gelegenheid te
genieten van het mooie weer in de Algarve en een evenement bij
te wonen waar elk jaar ongeveer 500 bestuurders aan meedoen.
Het Algarve Classic Festival is niet alleen bedacht voor de (...)

Bodyboard Girls Experience
Website: http://asramsurfmadeira.com/
Begindatum 2017-09-23 Einddatum 2017-09-24
De surfvereniging van de autonome regio Madeira (ASRAM)
organiseert in samenwerking met de Ludens Club van Machico
de 5e editie van het "Bodyboard Girls Experience", een jaarlijkse
ontmoeting om het bodyboarden voor vrouwen en het eiland
Madeira te (...)

Festival Viver Porto de Mós 2017 (Porto de Mós te
beleven)
Website: http://www.municipio-portodemos.pt
Begindatum 2017-09-22 Einddatum 2017-09-24
Op 22, 23 en 24 september zal in het Park Admiral Victor Crespo
Trigueiros het festival Viver Porto de Mós worden gehouden met
diverse activiteiten van culturele, sportieve, sociale en
recreatieve aard.

Cacilhas Agrobio Markt
Website: http://www.agrobio.pt
Begindatum 2017-09-13 Einddatum 2017-09-13
Elke woensdag vanaf 14:00 uur, vult het Terminal Fluvial de
Cacilhas, in Cacilhas, kleuren en smaken met zijn "Agrobio
Markt".
Toegewijd aan biologische producten, streeft deze markt niet
alleen naar de producten, maar ook naar de kleine (...)

Natuurfestival van Madeira
Website: http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt
Begindatum 2017-10-03 Einddatum 2017-10-08
Het Madeira Nature Festival (Natuurfestival van Madeira)
promoot een week lang toeristische activiteiten in verband met
de natuur. Hierbij wordt aandacht geschonken aan activiteiten
die rechtstreeks contact met het bijzondere rijke natuurlijke (...)

Het Festival Viver Porto de Mós heeft als (...)

Alentejo
Elvas
Feest van Sint Matteüs van Elvas, 2017
Website: https://www.cm-elvas.pt
Begindatum 2017-09-20 Einddatum 2017-10-01
De 2017de editie van Sint Matteüs in Elvas vindt plaats van 20
september tot 1 oktober met een programma dat muzikale
optredens en entertainment voor alle leeftijden omvat.
Het terrein van het feest zal worden verdeeld in twee
verschillende (...)

Estremoz
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Keuken van Ganhões 2017
Website: http://www.cm-estremoz.pt
Begindatum 2017-11-30 Einddatum 2017-12-03
De 15de editie van "Keuken van Ganhões" wordt gehouden van
30 november tot 03 december 2017 op het Parque de Feiras e
Exposições van Estremoz.
Gewijd aan de gastronomische specialiteiten in de provincie
Estremoz is dit een evenement waarin u (...)

Grândola
Maandelijkse markt van Grândola
Website: http://www.cm-grandola.pt
Begindatum 2017-10-09 Einddatum 2017-10-09
De Maandelijkse markt van Grândola wordt gehouden op de
tweede maandag van de maand op het terrein van het Parque de
Feiras e Exposições van Grândola.
Na de onderbreking in de maanden augustus en september keert
het door de gemeente gepromote (...)

Viana do Alentejo
Honingmarkt
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/
Begindatum 2017-12-09 Einddatum 2017-12-09
De honingmarkt vindt plaats op 9 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 (...)

Algarve
Albufeira
10ª Grande Mostra de Vinhos de Portugal
Website: http://www.cm-albufeira.pt
Begindatum 2018-05-01 Einddatum 2018-05-31
De beste nationale wijnen zullen centraal staan in EMA - Espaço
Multiusos de Albufeira, in de 10º editie van de Grote Voorstelling
van de Wijnen van Portugal, tijdens de maand mei van 2018.
Aan dit evenement dat door de Confraria do Bacchus (...)
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Alcoutim
Alcoutim, Terra de Fronteira
Website: http://www.cm-alcoutim.pt
Begindatum 2017-01-01 Einddatum 2017-12-31
De openluchttentoonstelling "Alcoutim, Terra de Fronteira"
(Alcoutim, een grensgemeente) kan van 1 januari tot 31
december 2017 in de straten van het centrum bezichtigd
worden.
Ze maakt deel uit van het project "Algarve - Van Koninkrijk naar
Regio" (...)

Lagoa
4º Internationaal Gitaarfestival van Lagoa
Website: http://www.festivalguitarralagoa.pt/
Begindatum 2017-09-17 Einddatum 2017-10-22
Het "4º Internationaal Gitaarfestival van Lagoa" belooft eens te
meer de stad leven in te blazen, deze keer van 17 september tot
22 oktober 2017.
Op het programma staat een verscheidenheid aan muzikale
uitdrukkingen die door nationale en (...)

Tavira
Mediterraan dieet - duizendjarig cultureel erfgoed
Website: http://museumunicipaldetavira.cm-tavira.pt
Begindatum 2013-02-25 Einddatum 2017-12-31
In het Gemeentelijk Museum van Tavira loopt van 25 februari
2013 tot 31 december 2017 de tentoonstelling "Mediterraan
dieet - duizendjarig cultureel erfgoed"
De vraag die in deze tentoonstelling beantwoord wordt, is niet
méér of minder dan "Wat (...)

Azoren
Ilha de São Miguel
Festival Walk & Talk Azoren
E-mail: communication@walktalkazores.org Website:
http://www.walktalkazores.org/
Begindatum 2017-09-29 Einddatum 2017-10-07
Het delen, de natuur, cultuur en gemeenschap zijn enkele
kenmerken die het Festival Walk & Talk Azoren bepalen, een
bevoorrecht podium van de Atlantische Oceaan voor de publieke
kunst.
Tientallen creatievelingen uit meerdere locaties, sectoren en (...)

Centro de Portugal
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Alcobaça
Internationaal Congres “450-jarig bestaan van de
Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Alcobaça”
Website: http://mosteiroalcobaca.pt
Begindatum 2017-10-20 Einddatum 2017-10-21
Het mythische Klooster van Alcobaça ontvangt op 20 en 21
oktober 2017 het Internationale Congres "450-jarig bestaan van
de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Alcobaça”.
Dit congres wordt georganiseerd door het Directoraat-generaal
Cultureel (...)

Alenquer
Cuca Roseta
Website: http://cucaroseta.com
Begindatum 2017-09-02 Einddatum 2017-09-22
Cuca Roseta, één van de opmerkelijkste en meest erkende
stemmen uit de hedendaagse fado, heeft voor de maand
september van 2017 een volgeboekte agenda met concerten
zowat over het hele land.
Op haar repertoire staat haar eerste plaat "Raiz", in (...)

Arruda dos Vinhos
Arruda Street Food Festival
Website:
https://www.facebook.com/ArrudaStreetFoodFestival/
Begindatum 2017-09-22 Einddatum 2017-09-24
Het Street Food Festival wordt gehouden van 22 tot 24
september in het gemeentepark (Jardim Municipal) van Arruda
dos Vinhos.
Dit evenement is bedoeld om Street Food mensen bijeen te
brengen en het Portugese publiek kennis te laten maken met de
(...)

Estarreja
Doornroosje | Russian Classical Ballet

Russisch Leger van Sint-Petersburg

Website: http://www.cineteatroestarreja.com

Website: http://www.cineteatroestarreja.com/

Begindatum 2017-11-24 Einddatum 2017-11-24

Begindatum 2018-01-10 Einddatum 2018-01-10

Het Bioscooptheater van Estarreja ontvangt op 24 november
rond 21.30 uur het beroemde ballet “Doornroosje” van het
bejubelde balletgezelschap Russian Classical Ballet.

Het koor, ballet en orkest van het Russische leger van SintPetersburg presenteert zich op 10 januari 2018 in het
Bioscooptheater van Estarreja.

Het gaat om een van de allertederste liefdesverhalen: een
betoverde prinses (...)

De meer dan 100 artiesten laten een kleurrijke, energieke show
zien, die al door meer dan 30 miljoen (...)
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Figueira da Foz
De liederen van Leonard Cohen
Website: http://www.ccolgacadaval.pt/
Begindatum 2017-09-21 Einddatum 2017-09-29
Op 21 september 2017, de dag waarop Leonard Cohen 83 jaar
zou geworden zijn, brengen de musici David Fonseca, Jorge
Palma, Márcia, Mazgani, Miguel Guedes en Samuel Úria hem
hulde met een voorstelling die verscheidene steden aandoet.
Deze musici, (...)

Idanha-a-Velha
ZIEN - De Kapelsteeg
Website: http://www.travessadaermida.com
Begindatum 2017-07-22 Einddatum 2017-10-01
In de tentoonstelling VER – Travessa da Ermida (ZIEN – De
Kapelsteeg) is een aanzienlijke verzameling van werken uit de
collectie Travessa da Ermida bijeengebracht, een cultureel
project dat sinds 2008 een actieve rol vervult in Lissabon onder
(...)

Marinha Grande
DNA Signature
Website: http://www.cm-mgrande.pt
Begindatum 2017-05-20 Einddatum 2017-11-12
De Duitse kunstenaar Klaus U. Hilsbecher toont van 20 mei t/m
12 november 2017 zijn expositie in het Glasmuseum van
Marinha Grande.
Deze kunstenaar heeft al diverse internationale prijzen in de
wacht gesleept en is nu voor de eerste keer in (...)

Porto de Mós
Neon Run Porto de Mós
Website: http://www.neonrun.pt
Begindatum 2017-09-23 Einddatum 2017-09-23
Het dorp van Porto de Mós bereidt zich voor om door een andere
golf te worden binnengevallen, vol van kleur, licht en geluid.
Op 23 september 2017 zal Neon Run een andere kleur geven
aan de dorpsstraten. De deelnemers worden uitgenodigd om een
(...)
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Seia
Treinen in de Beira Alta
Website: https://www.cm-seia.pt
Begindatum 2017-04-11 Einddatum 2018-03-15
De tentoonstelling "Treinen in Beira Alta" loopt in het Museu
Natural da Electricidade (Electriciteitsmuseum) in Seia van 11
april 2017 tot 15 maart 2018.
In samenwerking met het Nationale Spoorwegmuseum, leidt de
tentoonstelling ons binnen in de (...)

Tomar
Manobras - 1º Internationaal Festival voor
Marionetten en Animatiefiguren
Website: http://www.cm-tomar.pt
Begindatum 2017-09-24 Einddatum 2017-10-24
"Manobras - 1º Internationaal Festival van Marionetten en
Animatiefiguren" doet Tomar, de stad van de tempeliers, aan
van 24 september tot 24 oktober 2017.
Voor de eerste editie heeft het festival een druk programma, met
performances uit (...)

Torres Novas
32e Markt van Gedroogde Vruchten
Website: http://cm-torresnovas.pt
Begindatum 2017-10-04 Einddatum 2017-10-08
De 32e nationale markt voor gedroogde vruchten wordt
gehouden van 4 tot 8 oktober op de Praça 5 de Outubro in Torres
Novas; evenals de laatste paar edities is de markt gratis
toegankelijk.
Het evenement wordt al sinds 1985 zonder onderbreking (...)

Torres Vedras
Tocht door de wijngaarden
Website: http://www.greentrekker.pt
Begindatum 2017-09-24 Einddatum 2017-09-24
In het seizoen van de druivenpluk treft u hier een tocht van 5 uur
over ongeveer 15 km om kennis te maken met de wijnroutes van
de streek Torres Vedras.
Op 24 september wordt deze dagtocht gehouden met als
vertrekpunt het dorp Ribaldeira. De route (...)
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Viseu
Warm najaar
Website: http://zunzum-ac.pt/
Begindatum 2017-10-04 Einddatum 2017-10-08
Het "warme najaar" komt aan in het Park Aquilino Ribeiro Park in
Viseu tussen 04 en 08 October.
Georganiseerd door Zunzum - culturele vereniging en in
samenwerking met de gemeente Viseu, is dit een festival om de
komst van de herfst te vieren. (...)

Madeira
Funchal
3de Editie Echotrail van Madeira

XXXIII Appelfeest

Website: http://ecotrailmadeira.com

Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-peroBegindatum 2017-09-16 Einddatum 2017-09-17

Begindatum 2017-10-28 Einddatum 2017-10-28
De stad Funchal ontvangt de Ecotrail, een internationale
wedstrijd die door steden als Parijs, Brussel, Madrid en Oslo gaat.
Dit is een variant van trailrunning, gekenmerkt doordat deze een
stedelijk circuit omvat. De wedstrijd in Funchal is een (...)

Het Appelfeest is een plattelandsevenement dat plaatsvindt in
het dorp Ponta do Pargo, op 16 en 17 september, waar de
boeren uit verschillende locaties zich verzamelen en het succes
van de appeloogst transformeren in een geanimeerd feest.
Het feest (...)

Porto en het Noorden
Braga
Jay-Jay Johanson
Website: http://jayjayjohanson.tumblr.com/
Begindatum 2017-10-10 Einddatum 2017-10-14
De bekende Zweedse zanger Jay-Jay Johanson doet op deze
tournée vijf Portugese steden aan. Hiermee viert hij in 2017 de
20 º verjaardag van zijn eerste album "Whiskey".
Op zijn eerste album, dat in 1996 uitgebracht is, staan thema's
zoals "So (...)

Bragança
A Cidade e as Serras (De Stad en de Bergen)
Website: http://www.cm-braganca.pt
Begindatum 2017-09-01 Einddatum 2017-12-31
Het fotografisch werk van Georges Dussaud wordt in het
Centrum voor Fotografie Georges Dussaud in Bragança van 1
september tot 31 december 2017 tentoongesteld. Zijn werk
vertelt het verhaal van het eigentijdse van de streek Trás-osMontes, in wat (...)
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Chaves
Lichaam, Abstractie en Taal in de Portugese Kunst
Website: http://www.nadirafonso.com
Begindatum 2017-04-28 Einddatum 2017-10-15
29 werken, uit de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw, van de
hand van verscheidene Portugese kunstenaars, worden in het
Museu de Arte Contemporânea (Museum voor Hedendaagse
Kunst) Nadir Afonso in Chaves van 28 april tot 15 oktober 2017
(...)

Espinho
NL EDP Espinho wedloop 2017
Website: http://www.runporto.com/pt/eventos/corrida-10
kms-espinho/edp-corrida-de-espinho-2017/
Begindatum 2017-10-08 Einddatum 2017-10-08
De tweede editie van de EDP Espinho wedloop alwaar 10
kilometer zullen worden gelopen in eerbetoon aan António Leitão
is gepland voor 8 oktober om 10.00 uur in de stad Espinho.
Het evenement zal bestaan uit een getimede wedloop van 10 km
en een (...)

Matosinhos
Comic Con

Moontosinhos

Telefoon: 964520034

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

Website: https://www.comic-con-portugal.com

Begindatum 2017-10-04 Einddatum 2017-10-04

Begindatum 2017-12-14 Einddatum 2017-12-17
Een van de grootste popcultuurfestivals vindt plaats in Leça da
Palmeira. Dit festival staat in het teken van o.a. films, tv-series,
videogames, tekenfilms, cosplay, anime, manga en muziek.

De stad Matosinhos organiseert weer een evenement in het licht
van de volle maan. “Moontosinhos” vindt eens te meer op 4
oktober, van 21.30u tot 00.00u plaats, voor een nachtelijk
bezoek onder de begeleiding van de bekende historicus Joel
Cleto. (...)

Comic Con Portugal 2017 kan rekenen op Portugese en (...)

Porto
14e EDP Porto Marathon

24e Heilige Silvester

Website: http://www.maratonadoporto.com/

Website: http://runporto.com/

Begindatum 2017-11-05 Einddatum 2017-11-05

Begindatum 2017-12-17 Einddatum 2017-12-17

Maak u klaar voor een weekend van recreatie en wedstrijd in een
van de grootste evenementen gewijd aan hardlopen met als
geplande datum 5 november.

Mais uma vez o atletismo popular aproxima as pessoas e liberta
a mente das preocupações do dia-a-dia. Desta forma uma das
principais artérias da Invicta enche-se de luz e cor, num cenário
magnífico que atrai centenas de pessoas todos os anos. (...)

En er is ruimte voor iedereen gezien het feit dat de wedstrijd
bestaat uit drie duidelijk (...)

bROTHERS iN bAND- The Very Best of diRE sTRAITS
Website: http://www.coliseu.pt

AutoClássico Porto 2017
Website: http://www.exponor.pt
Begindatum 2017-10-05 Einddatum 2017-10-08
In EXPONOR in Porto wordt alweer AutoClássico Porto
georganiseerd. Het is méér dan een tentoonstelling, Het is een
echte parade van klassieke voertuigen.
Zo zijn we bij de 15º editie beland van wat de grootste
tentoonstelling in zijn soort (...)

Begindatum 2018-04-13 Einddatum 2018-04-13
"bROTHERS iN bAND" wordt beschouwd als de beste
internationale voorstelling die hulde brengt aan dIRE sTRAITS en
komt op 13 april 2018 naar het Coliseu van Porto.
De groep treedt voor het eerst in Portugal op met een
schitterende voorstelling die (...)

Charles Bradley and His Extraordinaires
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CannaDouro
Website: http://cannadouro.pt/
Begindatum 2017-11-18 Einddatum 2017-11-19
"CannaDouro - Internationale Cannabisbeurs van Porto" vindt op
18 en 19 november 2017 plaats in Alfândega..
Deze beurs wil de hennep opnieuw in Porto en zelfs in Portugal
invoeren. In het verleden speelden deze gebieden een
belangrijke rol voor de (...)

Website: http://www.coliseu.pt
Begindatum 2017-11-23 Einddatum 2017-11-23
Het ongelofelijk indrukwekkende concert van Charles Bradley
and His Extraordinaires zal op 23 november 2017 op de planken
komen van het Coliseu in Porto.
Met het “masker” van Black Velvet, een imitatie van James
Brown, ontdekte uitgever en (...)

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

Dulce Pontes
Website: http://www.coliseu.pt/
Begindatum 2017-10-11 Einddatum 2017-10-11
Het Coliseu de Porto opent zijn deuren voor de bekende
zangeres Dulce Pontes met haar nieuwe album Peregrinação
("Pelgrimstocht") op 11 oktober 2017.
Na de voorstelling van haar nieuwe plaat in verscheidene
internationale steden, is het nu de (...)

Markt Biologische Producten Porto
Begindatum 2017-10-01 Einddatum 2017-10-01
Elke zaterdag wordt er in het boerderijdeel van de Parque da
Cidade, het grootste stadspark van Portugal in het centrum van
Porto, een markt gehouden met biologische landbouwproducten.
Ongeacht het weer, iedere zaterdag is er ’s ochtends en ’s (...)

Miguel Bombarda Gelijktijdige Openingen
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
Begindatum 2017-09-23 Einddatum 2017-09-23
De Miguel Bombarda straat is een van de meest trendy
verkeersaders van de nieuwe tijden en een must voor alle
kunstliefhebbers. Hier vindt u kunstgaleries en nieuwe trends op
het gebied van handel.
Om de twee maanden wordt feest gevierd in de (...)

Begindatum 2017-12-18 Einddatum 2017-12-18
Het Coliseu van Porto brengt het "Kerstconcert" op 18 december
2017 om 21.30u.
Dit kerstconcert is het tweede luik in een reeks van drie
concerten, die het resultaat is van een artistieke samenwerking
tussen het Coliseu van Porto en het Orquestra (...)

MEXE – Internationale bijeenkomst van Kunst en
Gemeenschap
Website: https://www.apele.org/
Begindatum 2017-09-18 Einddatum 2017-09-24
De "MEXE – Internationale bijeenkomst van Kunst en
Gemeenschap” die gepland is tussen 18 en 24 september heeft
zich ontwikkeld als een van de onmisbare nationale en
internationale ruimten voor ontmoeting en verdieping in het
kader van (...)

Nick Mauss: Intricate Others
Website: https://www.serralves.pt
Begindatum 2017-06-22 Einddatum 2017-09-24
Nick Mauss, kunstenaar gevestigd in New York, brengt zijn eerste
solotentoonstelling in Portugal naar de Serralves Stichting in
Porto, tussen 22 juni en 24 september 2017.
Voor deze tentoonstelling, " Nick Mauss: Intricate Others ", heeft
de (...)

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

Porto Belo Markt

Begindatum 2018-01-06 Einddatum 2018-01-06

E-mail: mercadoportobelo@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Begindatum 2017-09-16 Einddatum 2017-09-16

Met het nieuwjaarsconcert op 6 januari 2018 luidt het Coliseu
van Porto het nieuwe jaar in. Tegelijk is dit een afsluiting van een
reeks van drie klassieke concerten, resultaat van een artisitieke
samenwerking tussen het Coliseu van Porto en het (...)

Porto/Post/Doc
Website: https://www.portopostdoc.com
Begindatum 2017-11-27 Einddatum 2017-12-03
Port / Post / Doc: Film & Media Festival is een festival van de
cinema van de werkelijkheid van Porto dat plaats zal vinden van
27 november tot 3 december 2017 in twee van de belangrijkste
culturele centra van de stad: het Teatro Municipal do Porto (...)

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 (...)

Queer Porto
Website: http://queerlisboa.pt/os-festivais
Begindatum 2017-10-04 Einddatum 2017-10-08
Het Internationaal Festival van Queer Cinema is het eerste
nationale festival dat opgericht is met het specifieke doel van
het weergeven van nieuwe filmische voorstellen over het gaythema.
Het festival heeft als doel een aantal van de meest (...)
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Vila Nova de Gaia
Gaia Miniaturas - Miniaturen- en
poppenhuizenbeurs
Website: http://3maisarte.blogspot.pt/
Begindatum 2017-09-30 Einddatum 2017-10-01
De 2º editie van "Gaia miniaturas - miniaturen- en
poppenhuizenbeurs" vindt weer plaats in de ruimte 3+ arte,
Cooperativa Artística e Cultural, CRL, in Vila Nova de Gaia, op 30
september en 1 oktober 2017.
Deze beurs en tentoonstelling voeren het (...)

Vila Real
7e Internationale Solidariteitsloop
Website: http://corridasolidaria.helpo.pt/
Begindatum 2017-10-15 Einddatum 2017-10-15
De 7e editie van de Solidariteitsloop zal in 6 steden plaatsvinden
op 15 oktober: Vila Real (Portugal), Maputo, Nampula, Pemba,
Ilha de Moçambique (Moçambique) en de stad São Tomé op het
eiland São Tomé e Príncipe.
De internationale Dag voor (...)

Vila do Conde
Markt Vila do Conde
Website: http://www.cm-viladoconde.pt
Begindatum 2017-09-29 Einddatum 2017-09-29
De wekelijkse markt in Vila do Conde wordt elke vrijdag
gehouden in de Mercado Municipal (gemeentelijke marktplaats).
Hier is wekelijks een breed aanbod van o.a. tuinbouwproducten,
vruchten, vlees, vis, brood, kleding, schoenen, tapijten,
aardewerk (...)

Regio Lisboa
Amadora
Amadora Agrobio Markt
Website: http://www.agrobio.pt
Begindatum 2017-09-06 Einddatum 2017-09-06
Elke woensdag vanaf 4:00 uur Tot 8:00 uur, vult het park Delfim
Guimarães, in Amadora, kleuren en smaken met zijn "Agrobio
Markt".
Toegewijd aan biologische producten, streeft deze markt niet
alleen naar de producten, maar ook naar de kleine (...)
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Costa de Caparica
Atlantisch Almada - Een Duik in de Oceaan
Website: http://www.m-almada.pt
Begindatum 2017-07-28 Einddatum 2018-02-28
De bedoeling van deze tentoonstelling die op 28 juli, de Dag van
de Natuurbescherming, geopend is, is de bezoeker te laten
kennis maken met de biodiversiteit van de Atlantische kuststrook
van Almada en hem bewustwording bij te brengen voor het (...)

Lisboa
1e Leadership Summit Lisbon

Africa Dance

Website: http://leadershipsummitlisbon.com

Website: http://www.campopequeno.com

Begindatum 2017-09-26 Einddatum 2017-09-26

Begindatum 2017-10-14 Einddatum 2017-10-14

Het Congrescentrum van Lissabon heet de eerste editie van de
“Leadership Summit Lisbon” welkom. Op deze internationale
topconferentie komen generaties bij elkaar om kennis over
leiderschap te vergaren. Het initiatief, waarbij 1500 aanwezigen
(...)

Op dit dansfestival zal Lissabon overspoeld worden door de
Afrikaanse ritmes. Die avond belooft herinneringen op te roepen
aan de heerlijkste klanken van dat continent. Bovenaan op de
affiche staat Bonga, één van de meest geprezen Angolese (...)

Avey Tare

Alter Bridge
Website: http://www.coliseulisboa.com
Begindatum 2017-10-29 Einddatum 2017-10-29
De "Last Hero Tour" van de bekende hardrockband Alter Bridge
bereikt haar eindpunt op 29 oktober in Coliseu dos Recreios in
Lissabon.
Het Noord-Amerikaanse kwartet bouwt al méér dan tien jaar lang
aan een stevige carrière met geslaagde opnames (...)

Website: http://www.zedosbois.org/
Begindatum 2017-11-21 Einddatum 2017-11-22
De galerie Zé dos Bois in Lissabon opent haar deuren voor de
voorstelling van de nieuwe album "Eucalyptus" van Avey Tare.
Met "tonaliteiten" van folk, country, pop en electro-akoestische
muziek bevindt Avey Tare zich met het album "Eucalyptus" in
(...)

Buika

Big Band Junior Jazz

Website: http://www.coliseulisboa.com

Website: https://www.ccb.pt
Begindatum 2017-12-03 Einddatum 2017-12-03
Met dit concert wordt Big Band Júnior 2017/2018 voorgesteld. Bij
elke nieuwe editie treden nieuwe jonge talenten op maar ook
musici die al bij vorige edities van het Orquestra Escola deel
uitmaakten.
Big Band Júnior, ook wel BBJ genaamd, stelt (...)

Carmina Burana en Requiem
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Begindatum 2018-03-10 Einddatum 2018-03-10
"Carmina Burana en Requiem" worden in het Coliseu dos
Recreios in Lissabon op 10 maart 2018 om 18.00 u opgevoerd.

Begindatum 2017-09-29 Einddatum 2017-09-29
De komst van de herfst brengt op 29 september de
buitengewone stem van Buika naar het Coliseu dos Recreios in
Lissabon.
Haar nieuwe album met als titel "Para Mi" is een EP met vijf
ongelofelijke thema's waar de flamenco overheerst en die in dit
(...)

De Bush
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda.aspx
Begindatum 2017-10-11 Einddatum 2017-10-11

Carmina Burana is het beroemdste werk van de Duitse
componist Carl Orff. Het is geïnspireerd op verzameling van
zowat driehonderd (...)

De Engelse groep Bush heeft zijn eerste Europese toer
aangekondigd en zal op 11 oktober optreden in de Coliseu dos
Recreios in Lissabon. Met deze tournee presenteren zij hun
nieuwe album “Black and White Rainbows” met eigen nummers
dat in maart (...)

De verleiding van de moderniteit

Enid Blyton (1897-1968): De Vijf 75 jaar

Website: http://www.museuartecontemporanea.gov.pt

Website: http://www.bnportugal.pt

Begindatum 2017-04-27 Einddatum 2018-04-15

Begindatum 2017-07-24 Einddatum 2017-10-07

Het Nationaal Museum van hedendaagse kunst van het Chiado in
Lissabon opent zijn deuren voor de tentoonstelling De verleiding
van de moderniteit tussen 27 April 2017 en 15 April 2018.
Deze tentoonstelling gecureerd door Maria de Aires Silveira (...)

Naar aanleiding van de 75º verjaardag van de publicatie van "De
Vijf" brengt de Nationale Bibliotheek van Portugal in Lissabon
een terugblik op het leven en werk van Enid Blyton, van 24 juli
tot 7 oktober.
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Feira da Ladra - Vlooienmarkt in Lissabon

Het was in 1942 dat Enid Blyton (...)

Telefoon: +351 218 170 800

Geneé Competition 2017

E-mail: dmau.dmf@cm-lisboa.pt Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Begindatum 2017-09-16 Einddatum 2017-09-16

Website: https://www.rad.org.uk/achieve/thegenee/genee-2017
Begindatum 2017-09-07 Einddatum 2017-09-16

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", (...)

La Royal Academy of Dance porta per la prima volta in Portogallo
la "“Geneé Competition”. L'evento attrae i giovani più talentuosi
di tutto il mondo, che durante varie giornate avranno
l'opportunità unica di competere con i più prestigiosi (...)

John Legend "Darkness & Light Tour"
Website: http://arena.meo.pt

Kerstcircus 2017
Website: http://www.coliseulisboa.com
Begindatum 2017-12-04 Einddatum 2017-12-26

Begindatum 2017-10-14 Einddatum 2017-10-14
John Legend, de bejubelde zanger en componist met meerdere
platinaplaten op zijn erelijst, winnaar van een Oscar, van een
Golden Globe en van 10 Grammys komt met zijn grootste
Europese tournée ooit naar MEO Arena in Lissabon op 14 oktober
2017. (...)

Kwartet Casals
Website: https://gulbenkian.pt
Begindatum 2017-09-30 Einddatum 2017-09-30
Het Quartet Cuarteto Casals bestaande uit Vera Martinez en Abel
Tomás viool, Jonathan Brown altviool en Arnau Tomàs cello,
brengt deze keer een compleet programma met strijkkwartetten
van Beethoven, met o.a. Strijkkwartet nr. 6 in Bes groot, opus
(...)

Het "Kerstcircus" vindt opnieuws plaats in Coliseu dos Recreios,
in Lissabon, van 4 tot 6 december 2017. Hiermee wordt het
publiek uitgenodigd zich op sleeptouw te laten nemen in het
avontuur van de oudste voorstelling ter wereld, het circus.
Reeds (...)

Lisboa Triathlon 2018
Telefoon: +351 212 960 908
E-mail: lisboatriathlon@gmail.com Website:
http://www.lisboatriathlon.com/
Begindatum 2018-05-19 Einddatum 2018-05-20
De "Lisboa Triathlon" is meer dan een race. Het is het grootste
evenement in zijn soort en verovert Lissabon in de maand mei.
In 2014 rekende de wedstrijd op meer dan 1000 deelnemers uit
38 landen. Dit is één van de meest groeiende sporten op (...)

Queer Lissabon
Website: http://queerlisboa.pt/
Begindatum 2017-09-15 Einddatum 2017-09-23

Veganário fest 2017

Queer Lissabon is een landelijk festival met het specifieke doel
om films met een homoseksueel, lesbisch, biseksueel,
transgender- en transseksueel thema te vertonen. Dit genre
staat internationaal bekend als Queer Cinema.

Website: https://veganariofest.wordpress.com/

Het festival is bedoeld (...)

Begindatum 2017-10-14 Einddatum 2017-10-15
Regueirão dos Anjos in Lissabon, organiseert weer het Veganário
Fest op 14 en 15 oktober 2017.
Met als uitgangspunt de bewustmaking voor en het
bekendmaken van thema's verbonden met mens, dier en milieu
biedt dit evenement een verscheidenheid (...)

Loures
Feest van de wijn en de druivenoogst
Website: http://www.cm-loures.pt
Begindatum 2017-10-13 Einddatum 2017-10-15
Het "Feest van de wijn en de druivenoogst" keert terug om de
stad van Bucelas in de gemeente Loures op te vrolijken tussen
13 en 15 oktober 2017.
Met een tentoonstelling van wijnen en regionale producten,
wijnproeven, ambachten, folklore, dansen (...)
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Odivelas
HOLI - Kleurenfestival
Website: http://www.cm-odivelas.pt
Begindatum 2017-09-16 Einddatum 2017-09-16
Odivelas heet voor de eerste keer het Kleurenfestival welkom,
dat op de parkeerplaats van het busstation wordt gehouden.
Dit evenement wordt ook wel Holi genoemd en vindt ieder jaar
tussen februari en maart in India plaats. Met dit festival wordt
(...)

Palmela
Middeleeuws Feest in Palmela
Website: https://www.cm-palmela.pt
Begindatum 2017-09-22 Einddatum 2017-09-24
Het "Middeleeuws feest" zal de stad Palmela in 2017 weer tot
leven brengen. De data voor dit evenement zijn 22, 23 en 24
september.
Als kader voor de gevechten tussen christenen en Moren keert
de geschiedenis terug naar de burcht om de (...)

Setúbal
Setúbal Agrobio Markt
Website: http://www.agrobio.pt
Begindatum 2017-09-07 Einddatum 2017-09-07
Elke donderdag vanaf 14:00 uur, vult het Quebedo Garden, in
Setúbal, kleuren en smaken met zijn "Agrobio Markt".
Toegewijd aan biologische producten, streeft deze markt niet
alleen naar de producten, maar ook naar de kleine binnenlandse
(...)

Sintra
Achttiende-eeuws feest van Queluz 2017
Website: https://municipe@cm-sintra.pt
Begindatum 2017-09-14 Einddatum 2017-09-17
Het achttiende-eeuwse feest van Queluz zal van 14 tot 17
september op het Plein van het Paleis van Queluz plaatsvinden in
een sfeer van de XVIII eeuw toen het paleis van Queluz een
recreatiegebied was van dans, muziek, jongleren, delicatessen
en (...)
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Suggesties
Porto en het Noorden
De Romaanse Route

De top 10 van Porto

De Romaanse Route voert u langs 58 monumenten van NoordPortugal, gelegen in het gebied van de rivieren Tâmega, Sousa
en een deel van de Douro.Ontdek de gemeenschappelijke
kenmerken van kloosters, kerken, gedenktekens, bruggen,
kastelen en torens (...)

Porto is een kosmopolitische stad die internationaal bekend
staat als een nieuw te ontdekken bestemming en door vele
toeristen en reizigers wordt bezocht. In 2017 werd de stad
verkozen tot Best European Destination.Tijdens een bezoek aan
Porto (...)

De Vinho Verde-wijnroute

Het nachtleven van Porto

In het uiterste noordwesten van Portugal voert de Vinho Verdewijnroute ons langs een groen landschap, verdeeld over kleine
wijngaarden die de hele Minho regio beslaan en zich in zuidelijke
richting uitstrekken tot aan de rivier Rio Vouga.De vinho (...)

Route van de Douro-wijn en portwijn
In het prachtige wijngebied gelegen aan de oevers van de Douro,
door UNESCO erkend als werelderfgoed, worden uitstekende
wijnen geproduceerd, waaronder de beroemde portwijn.De
portwijn is de oudste ambassadeur van Portugal. Hij is afkomstig
van de (...)

Porto is een bruisende stad met een internationaal befaamd
nachtleven. In deze kosmopolitische stad vindt u een grote
verscheidenheid aan restaurants, van de traditionele keuken tot
de meest moderne fusion-gastronomie van bekende chefs. Het is
(...)

Viana do Castelo
Viana do Castelo is een van de mooiste steden in het noorden
van Portugal. Deze stad aan zee speelde een belangrijke rol in de
ontdekkingsreizen en later in de kabeljauwvangst. Viana do
Castelo is gemakkelijk te bereiken vanaf Porto of vanaf (...)

Vila Real
Vila Real is een op een voorgebergte gelegen stad met goed
bewaarde aristocratische gebouwen, met wapenschilden
versierde huizen, manuelijnse ramen en traditionele
smeedijzeren balkons. Vila Real is een oude stad aan de
samenloop van de rivieren (...)

Braga
Een bezoek aan Braga
Braga, een van de oudste steden van Portugal, is een bruisende
studentenstad. “Bracara Augusta” werd meer dan 2000 geleden
door keizer Augustus gesticht en ligt op een van de belangrijkste
Romeinse verbindingswegen van het Iberisch (...)

Bragança
Bragança
Bragança is een oude stad in het noordoosten van Portugal, met
een kasteel dat binnen de vestiging nog over een middeleeuwse
dorpskern beschikt. Als u via de stadspoort Porta da Vila de
citadel of de Praça de Armas (wapenplein) binnen loopt, (...)
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Guimarães
Guimarães
Guimarães, de geboortestad van Afonso Henriques, de eerste
koning van Portugal, wordt beschouwd als de wieg van
Portugal.Het historisch centrum van Guimarães is nauw
verbonden met het ontstaan en de identiteit van Portugal. Het
deel binnen de (...)

Porto
Enkele dagen in Porto
Tijdens een kort bezoek aan Porto zijn er enkele plaatsen die u
zeker moet bezoeken. Deze stad heeft volgens de vele
bezoekers iets mystieks dat moeilijk te omschrijven is en
verandert naargelang de plaats, het tijdstip en het daglicht.
Maar het (...)
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