Música na Gulbenkian
Data a anunciar
Website: https://gulbenkian.pt/musica/a-musicacontinua/concertos/
Os concertos da orquestra e do coro da Fundação
Gulbenkian estão apenas à distância de um clique.
Entre aqui no site da Fundação Gulbenkian e veja ou reveja
concertos da Orquestra e Coro Gulbenkian, recitais de piano,
espetáculos encenados e recitais de música de câmara. Todas as
terças-feiras serão publicados dois concertos, que estarão
disponíveis durante 30 dias.

Cinema
Lisboa Região
DocLisboa

Lisbon & Sintra Film Festival

Data de Início: 2020-10-22 Data de fim: 2020-11-01

Data de Início: 2020-11-13 Data de fim: 2020-11-22

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

Contactos: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge,
Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal

Contactos: Lisboa, Sintra

Em outubro, o mundo inteiro cabe em Lisboa.
Este é o lema do DocLisboa, um festival que propõe pensar o
Documentário nas suas implicações e potencialidades. O
cinema apresenta-se aqui como uma prática que permite
encontrar novos modos de pensar e agir no mundo,
assumindo desta forma uma liberdade que supõe uma íntima
implicação entre o artístico e o político.
No DocLisboa procura-se dar a ver filmes que eventualmente nos
ajudarão a compreender o mundo em que vivemos e a encontrar
nele possíveis forças de mudança.

O Lisbon & Sintra Film Festival celebra o cinema
enquanto criação artística, destacando, sobretudo, a sua
transversalidade e o fascínio que exerce sobre as outras
artes.
Lançado o mote, parte para a aposta na exploração da sétima
arte exaltando as três vertentes específicas do cinema - arte,
entretenimento e indústria – através da obra dos mais
incontornáveis realizadores contemporâneos.
Mas o Lisbon & Sintra Film Festival é também o desafio de
tornar a região de Lisboa num ponto de encontro, anual,
indispensável para quem o Cinema é não só entretenimento,
fascínio, sonho e glamour mas também um motivo de reflexão,
de criação, de partilha e, sobretudo, de prazer.

Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Data de Início: 2020-08-25 Data de fim: 2020-09-05
Website: http://www.indielisboa.com
Contactos: Lisboa
Descubra novos autores e tendências do cinema mundial
no Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente.
Este festival, que é uma referência para os cinéfilos por mostrar
cinema de autor, ocupa uma posição destacada entre os
eventos dedicados à cultura cinematográfica em Portugal e
decorre em diversas salas da cidade de Lisboa.
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Porto e Norte
Espinho
Cinanima
Data de Início: 2020-11-09 Data de fim: 2020-11-15
Website: http://www.cinanima.pt
Contactos: Espinho
Gosta de cinema de animação? Então não pode perder o
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação, em
Espinho, a sul do Porto.
O Cinanima é um dos mais conhecidos e reputados festivais a
nível internacional, onde são exibidas novas obras de cinema de
animação que se produzem no mundo.

Vila do Conde
Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de
Cinema
Data de Início: 2020-10-03 Data de fim: 2020-10-11
Website: http://www.curtas.pt/
Contactos: Teatro Municipal Municipal de Vila do Conde Vila do Conde
Se gosta de cinema, Vila do Conde é o seu destino no mês de
Julho. É indiscutível pensar no “Curtas Vila do Conde Festival
Internacional de Cinema” como um dos festivais mais relevantes
dedicado à competição de curtas-metragens nacionais e
internacionais.
O Festival é uma montra do mais interessante cinema
contemporâneo, internacional e nacional, de vários géneros:
ficção, animações e documentários. Dentro da programação não
competitiva encontramos retrospetivas, assim como atividades
pensadas para as crianças. Conversas com autores, workshops e
masterclasses fazem ainda parte da programação do Curtas.
Mas nem só de cinema vive o Curtas. Uma das áreas que tem
ganho terreno, com o passar dos anos, é a música, por isso é
cada vez mais frequente encontrar na programação eventos
especiais como filmes concerto e performances, e nas festas fora
das salas de projeção.

Desporto
Alentejo
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Baja Portalegre 500
Data de Início: 2020-11-05 Data de fim: 2020-11-07
Website: http://www.bajaportalegre.com
Os fãs das provas todo-o-terreno não podem perder a Baja
Portalegre 500 que se disputa nas estradas do Alentejo.
As competitivas pistas alentejanas recebem há cerca de vinte
anos a mais tradicional prova de Todo-o-Terreno da Península
Ibérica – a Baja Portalegre, que faz parte da Taça do Mundo de
Rallyes Todo-o-Terreno da FIA – Federação Internacional do
Automóvel. Esta prova é disputada nas categorias de automóvel,
moto e quad e a sua qualidade e competitividade são
confirmadas pela presença ano após ano dos mais importantes
pilotos internacionais.
A Baja de Portalegre 500 é organizada pelo Automóvel Clube de
Portugal e pontua para diversas competições como o
Campeonato Nacional Vodafone de Todo-o-Terreno, Campeonato
de Espanha de Todo-o-Terreno, II Challenge Nissan (Espanha),
Troféu Tomaz Mello Breyner e Troféu RTP Todo-o-Terreno.

Algarve
Portimão
Campeonato Mundial de Superbike
Data de Início: 2020-09-04 Data de fim: 2020-09-06
Website: http://www.autodromodoalgarve.com,
http://www.worldsbk.com
Contactos: Autódromo Internacional do Algarve Portimão
Vibre com a velocidade vertiginosa das superbikes que
disputam no Algarve a uma das etapas do campeonato do
mundo desta modalidade.
Bem conhecido pela extrema competitividade, o Campeonato
mundial de Superbike é o evento mais importante de
motociclismo que tem lugar em Portugal nesta temporada. Nesta
competição, que se disputa no Autódromo do Algarve,
participam pilotos do mundial Supersport, mundial Supersport
300 e ainda do Europeu Superstock 1000.
Logo após o fim-de-semana de corrida, as equipas permanecem
no traçado de Portimão, um dos mais modernos e exigentes
circuitos a nível mundial, para o dia de testes oficial que pôr à
prova as suas motos para o final de época.

Vilamoura
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Portugal Masters
Data de Início: 2020-10-22 Data de fim: 2020-10-25
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com
Contactos: Dom Pedro Victoria Golf Course - Vilamoura
Em outubro, os melhores jogadores de golfe estarão em
Vilamoura para disputar o Portugal Masters.
Considerado um dos principais torneios da modalidade, o
Portugal Masters decorre no Victoria Clube de Golfe, um
campo desenhado pelo mítico jogador Arnold Palmer, que
alterna bunkers bem posicionados com lagos e cascatas, num
contínuo desafio para os jogadores.
Com presença assegurada no Circuito europeu da PGA, o
Portugal Masters contribui para consolidar a posição de Portugal
como o melhor destino de golfe da Europa.

Açores
Ilha de São Miguel
Azores Airlines Pro
Data de Início: 2020-09-15 Data de fim: 2020-09-20
Website: https://www.worldsurfleague.com
Assista às exibições dos melhores surfistas do mundo
durante o Azores Airlines Pro,

que tem lugar em
São Miguel em setembro.
Esta prova faz parte do Circuito Mundial (World Qualifying
Series) da Associação de Surfistas Profissionais e está
classificada como Prime Event, o grau máximo da modalidade.
Para cenário foi escolhida a Praia de Santa Bárbara, situada
perto da Ribeira Grande na costa norte da Ilha de São Miguel,
cuja ondulação é muito apreciada pelos praticantes deste
desporto.

Centro de Portugal
Peniche
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MEO Rip Curl Pro Portugal
Data de Início: 2020-10-14 Data de fim: 2020-10-25
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Contactos: Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho
(Cascais)
Em outubro venha a Portugal assistir à mais importante
competição de surf profissional do mundo.
Contando com a participação dos melhores surfistas do mundo,
o Rip Curl Pro Portugal, prova integrante do WSL World Surf
League Tour, disputa-se em Peniche e Cascais que nesta altura
do ano oferecem as melhores condições para realizar
competições de surf.
As praias escolhidas são nomes bem conhecidos entre os
surfistas - Carcavelos, Guincho e especialmente Supertubos,
famosa pelas suas grandes ondas de forma tubular.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Data de Início: 2020-09-04 Data de fim: 2020-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Contactos: Caramulo
Recue algumas décadas no tempo assistindo a um
Festival que em setembro, leva às estradas do Caramulo
veículos clássicos e desportivos.
Dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e
desportivos, o Caramulo Motorfestival combina a competição
com o lazer, num evento que agrada a todos, sejam ou não fãs
de desportos motorizados.
Para além da Rampa do Caramulo que conta para o Campeonato
Nacional de Montanha/Troféu Caterham, este Festival integra
outros eventos como o Rally Histórico Luso-Caramulo, o Passeio
Histórico Viseu-Caramulo ou as concentrações de veículos
clássicos que são essencialmente desfiles de peças de coleção.
Para ver em pormenor as máquinas, visite também a Feira de
Automobilia no Pavilhão Multiusos ou a colecão de automóveis,
motociclos, velocípedes e miniaturas do Museu do Caramulo, um
dos organizadores deste Festival.
Aproveite esta oportunidade e desfrute das paisagens
deslumbrantes da Serra do Caramulo, um dos melhores locais de
Portugal para a prática de atividades outdoor como a escalada,
rappel, slide ou btt.

Lisboa Região
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EDP Maratona de Lisboa
Data de Início: 2021-10-17 Data de fim: 2021-10-17
Website: http://www.maratonaclubedeportugal.com/
Contactos: Cascais / Lisboa
Em Outubro tem lugar a EDP Maratona de Lisboa, que se
disputa junto ao rio ou à beira-mar, sempre com vistas
panorâmicas.
A Maratona, com 42 kms de extensão, parte de Cascais e segue
sempre pela Estrada Marginal, primeiro junto ao mar e depois
ao longo do rio até à meta em Lisboa no Parque das Nações.
O evento inclui ainda duas provas de distância mais curta
ficando assim ao alcance de todos os participantes. A Meia
Maratona parte da Ponte Vasco da Gama e efetua um percurso
de cerca de 21kms que tem também a sua meta no Parque das
Nações. É a oportunidade de atravessar a pé uma das maiores
pontes da Europa, no único dia em que os carros cedem o lugar
às pessoas.
Simultaneamente decorre a Mini Maratona com cerca de 8
kms, que correspondem ao último troço das outras duas provas.
Muito participada pela população em geral, a Mini Maratona é
percorrida por cada um ao seu ritmo, seja de corrida ou de
passeio, já que o objetivo principal é participar e conviver.

Cascais
GNFY Portugal
Data de Início: 2020-10-04 Data de fim: 2020-10-04
Website: http://gfnyportugal.com/
Contactos: Cascais
Em outubro participe no GNFY Portugal e sinta a
adrenalina de disputar uma verdadeira competição
profissional de ciclismo de estrada. Como bónus, tem a
oportunidade de apreciar uma diversidade de paisagens
de serra e mar num percurso que passa por Cascais,
Mafra e Sintra.
A vila de Cascais foi selecionada para acolher este evento do
circuito internacional de ciclismo Granfondo New York e
recebe a partida e a chegada dos dois percursos - Granfondo de
162 Km e Mediofondo com 82 Km. A prova tem início na Marina
de Cascais, segue pela Estrada Marginal e passa pelo Autódromo
do Estoril, Mafra, Ericeira, Azenhas do Mar, Serra de Sintra,
Malveira da Serra, Cabo da Roca, Praia do Guincho terminando
no centro de Cascais. É um percurso ambicioso que atravessa
zonas de grande beleza natural e riqueza histórica com quase
2.300 metros de altimetria acumulada.
Esta prova é considerada um enorme desafio de resistência e
superação pessoal onde se destaca a competição direta com
outros atletas. Esse é o espírito GFNY, um evento aberto a
amadores e profissionais que recria uma verdadeira competição
profissional de ciclismo de estrada, tal como incentiva o slogan
“Be a Pro For a Day”.
Cascais recebe assim uma das provas GNFY agendadas para
2020, um conceito que nasceu em Nova Iorque em 2011, e
rapidamente se expandiu a várias diversas regiões e cidades
internacionais, sendo atualmente a competição que reúne o
maior número de ciclistas de diferentes nacionalidades.
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Lisboa
IRONMAN 70.3 Portugal

Meia Maratona de Lisboa

Data de Início: 2020-09-27 Data de fim: 2020-09-27

Data de Início: 2021-05-09 Data de fim: 2021-05-09

Website: http://eu.ironman.com/pt-pt/triathlon/events/e
mea/ironman-70-3/cascais.aspx#axzz4T127DRsX
Contactos: Cascais

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

Em setembro, o IRONMAN 70.3 será disputado em
Cascais, ao longo da Costa atlântica. Não perca!

Em maio realiza-se a Meia Maratona de Lisboa, num
percurso que atravessa a Ponte 25 de Abril oferecendo
belas panorâmicas sobre a cidade.

Esta prova, que integra percursos de natação, ciclismo e corrida,
faz parte da maior organização do mundo de triatlo e oferece
50 slots de qualificação para o Campeonato do Mundo IRONMAN
70.3 de 2018.
Em Portugal, a prova decorre na zona de Cascais, uma vila
animada e cosmopolita junto ao mar, e começa com um
percurso de apenas uma volta de natação em frente à
Fortaleza.
Segue-se o percurso de ciclismo, uma volta de 90 kms, que tem
início em Cascais seguindo pela Avenida Marginal até Algés, com
passagem por Oeiras e belíssimas vistas sobre o Oceano
Atlântico. O percurso de regresso faz-se por outra estrada com
vista para a Serra de Sintra, entrando em Cascais pela estrada
do Guincho.

Esta prova faz parte do Calendário Oficial da AIMS - Associação
Internacional da modalidade e é disputada pelos melhores
atletas do mundo que percorrem uma distância de 21.097
metros, desde o Largo da Portagem, na outra margem do Rio
Tejo, até à meta junto ao Mosteiro dos Jerónimos.
Integrada no programa da Meia-Maratona e com partida
simultânea, a Mini-Maratona percorre uma distância de 7,200
metros e está aberta à participação de todos, sendo mais um
convívio do que uma competição.
Se estiver em Lisboa, junte-se a esta festa do desporto que
atingiu o recorde mundial de 37.000 participantes e aproveite a
oportunidade de atravessar a Ponte 25 de Abril a pé, apreciando
a vista sobre a capital portuguesa.

A prova termina com um percurso de corrida, constituído por
duas voltas que atravessam todo o passeio marítimo de 3 km
(Paredão) junto às praias de Cascais, Estoril e São Pedro.

Sintra
Sintra Portugal Pro
Data de Início: 2020-09-07 Data de fim: 2020-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Contactos: Praia Grande - Sintra
Aprecie a perícia dos melhores bodyboarders mundiais que
participam no Sintra Portugal Pro na Praia Grande.
Organizado sob a égide do IBA – International Bodyboarding
Association, o Sintra Portugal Pro disputa-se nas categorias
masculina e feminina e é a única etapa europeia do circuito
mundial de bodyboard.
Inserida na área protegida do Parque Natural Sintra-Cascais, a
Praia Grande é uma referência no roteiro internacional de provas
de bodyboard pela qualidade da sua ondulação que permite a
execução de manobras espectaculares.

Madeira
Ilha da Madeira
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Rali Vinho da Madeira
Data de Início: 2020-08-06 Data de fim: 2020-08-08
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Ilha da Madeira
O Campeonato da Europa de Rallyes disputa-se entre as
deslumbrantes paisagens da Ilha da Madeira em agosto.
Sendo a mais antiga competição internacional promovida pela
FIA – Federação Internacional de Automobilismo, o Campeonato
Europeu de Rallyes integra dez provas em outros tantos países
do velho continente. O Rali Vinho Madeira é uma das mais
importantes provas do campeonato e a maior manifestação
automobilística da região, atraindo milhares de pessoas às
serras em busca do melhor local para assistirem à passagem dos
veículos.
Com o seu nome o Rali homenageia um dos principais produtos
da Madeira, o vinho licoroso, que já no séc. XVIII era muito
apreciado nas cortes europeias tanto pelo seu sabor como pelo
aroma inconfundível.

Exposições
Dia Internacional dos Museus 2020

Exposição virtual - Fundação Serralves

Data de Início: 2020-05-18 Data de fim: 2020-05-18

Data a anunciar

Website:
http://w3.patrimoniocultural.pt/museus2020/digital/,
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda

Website: www.serralves.pt

A 18 de maio, celebre o Dia Internacional dos Museus.
No dia em que os museus poderão abrir portas ao público em
Portugal, mas ainda com muitas restrições devido ao surto do
COVID-19, fica o convite para neste Dia Internacional dos Museus
os visitar online, descobrindo, à distância, outras facetas da sua
dimensão social.
Com o tema “Museus para a Igualdade: Diversidade e
Inclusão”, o Dia Internacional dos Museus 2020 visa celebrar a
diversidade de perspetivas que compõem as comunidades dos
museus, bem como o uso de novas ferramentas para identificar
e superar preconceitos no que exibem e nas histórias que
contam.
A capacidade dos museus de criar experiências significativas
para pessoas de todas as origens e raízes culturais é central para
seu valor social. Como agentes de mudança e instituições de
confiança, o presente é o tempo ideal para os museus
demonstrarem a sua relevância, envolvendo-se
construtivamente nas realidades políticas, sociais e culturais da
sociedade contemporânea.
O Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente a 18 de
maio, foi criado em 1977 pelo ICOM - Conselho Internacional de
Museus, no sentido de contribuir, junto da sociedade, para uma
reflexão sobre o papel dos Museus no seu desenvolvimento.

Exposição virtual - Museu Calouste Gulbenkian

Sabia que a coleção de arte contemporânea do Museu de
Serralves está apenas à distância de um clique? Visite-a
aqui sem sair de casa.
Esta valiosa coleção de arte contemporânea é representativa da
obra de artistas nacionais e estrangeiros, desde finais dos anos
60 até à atualidade.
O projeto arquitetónico do Museu foi concebido pelo arquiteto
Álvaro Siza Vieira numa perspetiva pluridisciplinar. Assim, para
além dos 4.500 m2 de área de exposição, onde se privilegiaram
escalas, proporções e luz, os restantes 8.200 contemplam um
auditório, uma biblioteca, centro de documentação, loja, livraria
e áreas de lazer, incluindo um restaurante com um terraço com
vista sobre o Parque.

Exposição virtual - Museu Nacional dos Coches
Data a anunciar
Website: http://museudoscoches.gov.pt/
Conheça a coleção do Museu Nacional dos Coches, sem
sair de sua casa.
Clique aqui e faça uma visita virtual ao Museu Nacional dos
Coches que exibe uma coleção excecional e única no mundo de
viaturas reais, ricamente ornamentadas, dos sécs. XVII ao XIX
(coches, berlindas, carruagens, seges, liteiras, cadeirinhas),
utilizados pela Corte portuguesa e outras Cortes europeias, pelo
Patriarcado de Lisboa e casas nobres de Portugal, até ao
aparecimento do automóvel.

Data a anunciar
Website: https://gulbenkian.pt/museu/

Visita Virtual - Museu Nacional de Arte Antiga
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Clique aqui e sem sair de sua casa percorra os corredores
do Museu Calouste Gulbenkian em Lisboa.
Admire o seu valioso acervo que inclui núcleos de Arte Egípcia,
Arte Greco-Romana, Arte Islâmica, Pintura Europeia e a notável
coleção de peças de ourivesaria de René Lalique. Da coleção de
Pintura fazem parte telas das escolas flamenga, holandesa,
francesa, inglesa e italiana desde o séc. XVI ao séc. XIX,
merecendo destaque as obras de Rogier van der Weyden,
Domenico Ghirlandaio, Frans Hals, Rembrandt van Rijn, Peter
Paul Rubens, Jean-Honoré Fragonard, Hubert Robert, Édouard
Manet e Edgar Degas, entre muitos outros. De salientar ainda os
núcleos de escultura (sobretudo dos séculos XVIII e XIX), de
tapeçaria renascentista (italiana e da Flandres) e de mobiliário
francês (períodos de Luís XV e Luís XVI).

Julian Opie. Obras inéditas - Museu Berardo
Data a anunciar
Website: https://pt.museuberardo.pt/
Assista aqui à inauguração virtual da exposição de Julian
Opie, considerado um dos mais importantes artistas
contemporâneos do mundo, no Museu Berardo em Lisboa.
A maioria das obras que se apresentam no Museu Coleção
Berardo foram produzidas especificamente para esta exposição
e galeria, permitindo tirar partido não só das paredes, de oito
metros de altura, como também do teto, ainda mais alto. As
pessoas são o tema central da exposição, retratadas de várias
formas e com vários materiais; ora estáticas, ora em movimento;
ora pintadas, ora esculpidas.

Data a anunciar
Website: http://www.museudearteantiga.pt
Enquanto fica em casa, clique aqui e aprecie a notável
coleção do Museu Nacional de Arte Antiga.
O Museu possui o mais completo conjunto de pintura portuguesa
e europeia existente no país, contemplando obras que vão desde
o séc. XIV a meados do XIX. Exibe ainda coleções de escultura
religiosa desde a Idade Média até ao período e peças admiráveis
de artes decorativas: cerâmica portuguesa e oriental (sécs. XVIXVIII), mobiliário, tapetes de Arraiolos e têxteis.

Visita virtual - Palácio Nacional de Sintra
Data a anunciar
Website: https://www.parquesdesintra.pt/parquesjardins-e-monumentos/palacio-nacional-de-sintra/
Faça uma visita virtual ao Palácio Nacional de Sintra. Entre
aqui e descubra um exemplo único dos paços reais
medievais em Portugal, que é um ex-libris desta vila.
Vale a pena visitar o interior deste palácio, onde se pode saber
um pouco da história de Portugal. Desde as primeiras dinastias,
Sintra foi um local de eleição dos reis portugueses, e a
decoração deste palácio é reflexo disso, combinando vários
estilos artísticos ao gosto dos reis que aqui viveram. Podemos
ainda aqui encontrar uma pequena história do azulejo em
Portugal, desde os exemplares hispano-árabes até aos painéis
em azul e branco característicos do séc. XVIII.

As obras de Julian Opie são imediatamente reconhecidas pela
linguagem formal distinta e pela simplicidade da representação
dos retratos, figuras e paisagens, resultado de alterações
digitais. Nos seus trabalhos, o tratamento estilizado dos
retratados — pintados em cores sólidas, com contornos negros e
espessos para as feições — tem inspiração na arte, no design e
na linguagem, bem como em gravuras japonesas, em retratos
dos séculos XVII e XVIII, em silhuetas do século XIX, em bustos
romanos e na arte egípcia antiga. Opie consegue trazer todos
estes géneros artísticos consagrados para o século XXI.

Visita virtual - Convento de Cristo
Data a anunciar
Website: http://www.conventocristo.gov.pt
Visite aqui o Convento de Cristo de Tomar, uma jóia ímpar
da história do Ocidente que a UNESCO declarou
monumento "Património da Humanidade" em 1983.
Este vasto conjunto monumental fala-nos de sete séculos da
história de Portugal encerrando no seu conjunto arquitetural
testemunhos da arte românica, com os Templários; do Gótico e
do Manuelino com as descobertas, prosseguindo com a arte do
Renascimento durante a Reforma da Ordem; depois o
Maneirismo e finalmente o Barroco em ornamentos
arquitetónicos.
O templo de planta redonda, edificado pelos Templários, tem
matriz na igreja que o imperador Constantino construiu sobre o
Santo Sepulcro, em Jerusalém. Em torno da igreja templária
desenvolveu-se, ao longo do tempo, o enorme convento, onde
importa salientar o conjunto de quatro grandes claustros, a
enfermaria da Ordem e também o aqueduto com 6 quilómetros
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de extensão construído pelo rei espanhol Filipe III.

Visita virtual - Museu Nacional Grão Vasco
Data a anunciar
Website: http://www.museunacionalgraovasco.gov.pt/
Sem sair de sua casa visite aqui o Museu Nacional Grão
Vasco em Viseu, que está instalado no Paço dos Três
Escalões, contíguo à Catedral.
Fundado em 1915 por Francisco de Almeida Moreira, que
dedicou grande parte da sua vida a reunir obras portuguesas,
sobretudo representativas dos melhores pintores portugueses
modernos e contemporâneos. A coleção principal do museu é
constituída por um conjunto notável de pinturas da autoria de
Vasco Fernandes (c. 1475-1542), o célebre Grão Vasco, e do seu
colaborador principal, Gaspar Vaz.
Aqui podem-se admirar também objetos e imagens
originalmente destinados a práticas litúrgicas (pintura, escultura,
ourivesaria e marfins, do românico ao barroco), bem como peças
de arqueologia, importantes exemplares de pintura portuguesa
do séc. XIX, faiança portuguesa, porcelana oriental e mobiliário.

Lisboa Região
Amadora
AMADORA BD – Festival Int. de Banda desenhada
da Amadora
Data a anunciar
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
Contactos: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
Em Outubro/Novembro, a Amadora é o ponto de encontro
internacional da Banda desenhada.
Com exposições em vários locais do concelho da Amadora (bem
perto de Lisboa), este festival procura dinamizar a Banda
desenhada e é o mais consagrado do género em Portugal e um
dos mais conceituados a nível internacional.
Contando com a participação de muitos autores nacionais e
estrangeiros, o Amadora BD apresenta para além da Banda
desenhada, cartoons e caricaturas, cinema de animação, feira do
livro e muitas atividades para os mais novos.

Porto e Norte
Braga
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Encontros da Imagem
Data de Início: 2020-09-11 Data de fim: 2020-10-31
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Contactos: Braga
Com uma longevidade de mais de vinte anos, os
Encontros da Imagem realizam-se em Braga e são uma
referência a nível nacional e internacional nas artes
visuais.
Contando com uma vasta participação de artistas portugueses e
estrangeiros, os Encontros da Imagem mostram as várias
vertentes da fotografia - histórica, documental e
conceptual.
As exposições são coordenadas pelo Museu da Imagem e
espalham-se por outros espaços da cidade como a Casa dos
Crivos, a Torre de Menagem, o Museu dos Biscainhos e o
Mosteiro de Tibães.

Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardins
Data a anunciar
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Contactos: Ponte de Lima
Visite o Festival Internacional de Jardins e deixe-se surpreender
pelos belos espaços criados no âmbito desta iniciativa original.
Este evento tem lugar entre maio e outubro e promove o gosto e
o culto pelo jardim e pela jardinagem, numa ligação profunda
com a preservação do património e com a defesa do ambiente.
Subordinado a um tema diferente em cada ano, a este Festival
concorrem diversos projetos nacionais e internacionais, sendo
selecionados doze que são construídos em Ponte de Lima.
Durante cinco meses, estes jardins efémeros podem ser
visitados e apreciados pelo público, que tem assim uma
oportunidade para tomar contacto com novas abordagens na
conceção de espaços verdes e diferentes tendências criativas.

Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Data de Início: 2020-08-01 Data de fim: 2020-12-31
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Contactos: Vila Nova de Cerveira
Durante alguns meses, a Bienal Internacional de Artes de
Cerveira transforma esta tranquila vila do Minho num importante
pólo de arte contemporânea.
Ao longo de vários meses, Vila Nova de Cerveira é palco de
encontros e trocas de experiências entre artistas, através de
ateliers dedicados a áreas tão diversificadas como as artes
digitais, gravura, cerâmica, pintura e escultura. O programa da
Bienal inclui ainda exposições temáticas na área do design e de
artistas cuja carreira seja representativa na história de arte
contemporânea.
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Feiras
Alentejo
Golegã
Feira Nacional do Cavalo
Data de Início: 2020-11-06 Data de fim: 2020-11-15
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Contactos: Golegã
Assista à Feira Nacional do Cavalo, em novembro, na Golegã,
uma região onde o cavalo está profundamente enraizado.
A feira é uma das mais típicas do país, à qual assistem milhares
de pessoas às diversas demonstrações com o magnífico cavalo
puro-sangue Lusitano.

Festas
Alentejo
Campo Maior
Festas do Povo de Campo Maior
Data a anunciar
Website: http://www.festasdopovo.pt
Contactos: Campo Maior
Em Campo Maior, assista às Festas do Povo e veja uma
vila decorada de papel e de cor.
As ruas são enfeitadas de flores e de papel em composições
alegres e coloridas, criadas pelos próprios moradores ao longo
de vários meses. Esta festa não se realiza ciclicamente, mas
apenas nos anos em que a vontade de todos coincide, decidindo
unir esforços para exibirem o resultado do seu trabalho na última
semana de Agosto.
Datas: agosto/setembro 2021

Centro de Portugal
Tomar
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Festa dos Tabuleiros
Data a anunciar
Website: http://www.tabuleiros.org
Contactos: Tomar
A Festa dos Tabuleiros realiza-se de 4 em 4 anos e a
próxima terá lugar em Julho de 2023. Não perca este este
evento único!
A benção dos tabuleiros, as ruas ornamentadas, as colchas
colocadas nas janelas, o lançar de flores sobre o cortejo dos
tabuleiros, constituído por centenas de raparigas que
transportam à cabeça os tabuleiros, é um espectáculo
inesquecível.
O Cortejo dos Tabuleiros, anunciado por gaiteiros e
fogueteiros, é presidido pelo Pendão do Espírito Santo e pelas
três Coroas dos Imperadores e Reis. São seguidos pelos Pendões
e Coroas de todas as freguesias, com a participação dos
raparigas que levam os tabuleiros, terminando com os carros do
pão, da carne e do vinho, puxados pelos bois do sacrifício
simbólico, de cornos dourados e fitas pendentes.
As raparigas que transportam os tabuleiros devem usar vestido
comprido branco, com uma fita colorida a cruzar o peito. São
ajudadas por rapazes que também têm um traje a rigor, camisa
branca de mangas arregaçadas, calças escuras, barrete preto e
gravata na cor da fita da rapariga. O tabuleiro, que deve ter a
altura da rapariga, é feito de 30 pães, de formato especial com
400 gramas cada, enfiados equitativamente em 5 ou 6 canas. As
canas são prendidas a um cesto de vime e rematadas por uma
Coroa com a Cruz de Cristo ou a Pomba do Espírito Santo. A
decoração é completada com flores de papel, verdura e espigas
de trigo.

Madeira
Funchal
Festa da Flor 2020 - Madeira

Fim do Ano na Madeira

Data de Início: 2020-09-03 Data de fim: 2020-09-27

Data de Início: 2020-12-01 Data de fim: 2021-01-10

Website:
http://www.madeiraallyear.com/en/events/flowerfestival/, http://www.visitmadeira.pt
Contactos: Funchal

Website: http://www.madeiraislands.travel

Em 2020, excecionalmente, a Festa da Flor terá lugar em
setembro.
A Festa da Flor é um sumptuoso espetáculo que tem lugar no
Funchal e que celebra a grande diversidade de flores existentes
em abundância na ilha da Madeira, devido ao clima subtropical.
Os festejos iniciam-se no sábado, quando milhares de crianças
vestidas a preceito, acorrem à Praça do Município, para
participarem na construção de um mural de flores - Muro da
Esperança.
No dia seguinte, dezenas de carros alegóricos, enfeitados com
uma multiplicidade de flores típicas da ilha, deixam no ar suaves
e efémeros perfumes - é o grande cortejo da Flor. Paralelamente

Contactos: Funchal
Se há lugar em que se celebra a vida, esse lugar é na
Madeira. No final de cada ano comemora-se o fim de mais
um ciclo de 365 dias vividos tão intensamente quanto a
memória permite.
As tradições cristãs da época do Natal conjugam-se com as
manifestações de regozijo pela chegada do novo ano, num
programa rico e extenso de manifestações de caráter cultural,
etnográfico e artístico que abrange todo o mês de dezembro
e se prolonga até ao dia de Reis.
As condições específicas do anfiteatro do Funchal transformamno num grandioso presépio iluminado com milhares de luzes
que percorrem as principais artérias da cidade, oferecendo um
cenário invulgar. Deixe-se conquistar pelo comércio do Funchal e
pelo frenesim das compras, desde marcas internacionais aos
mais diversos artigos de artesanato. O Funchal é um autêntico
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os artistas madeirenses dedicam-se à construção de
inesquecíveis tapetes florais estrategicamente expostos pelas
ruas e organizam-se concursos de decoração de montras.

centro comercial ao ar livre.
Uma ilha em festa, nos hotéis, nos restaurantes, nos bares e nas
ruas que, para assinalar a passagem de ano, ilumina os céus do
Funchal com fogo-de-artifício, durante dez minutos. É sem
dúvida um autêntico amanhecer que saúda a chegada de uma
nova vida!

Gastronomia e Vinhos
Alentejo
Santarém
Festival Nacional de Gastronomia
Data de Início: 2020-10-16 Data de fim: 2020-11-01
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt
Contactos: Casa do Campino - Santarém
Deleite-se com a gastronomia portuguesa, na principal mostra
gastronómica do país - o Festival Nacional de Gastronomia, que
se realiza em Santarém, nos meses de outubro e novembro.
Ervas aromáticas, especiarias, queijos, peixes frescos e doces
conventuais são algumas das iguarias que aqui vai encontrar.

Madeira
Ilha da Madeira
Festa do Vinho Madeira
Data de Início: 2020-09-03 Data de fim: 2020-09-27
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contactos: Funchal, Estreito de Câmara de Lobos
Participe na festa dedicada a um dos produtos mais
emblemáticos da Ilha da Madeira em setembro.
A festa das vindimas do Vinho Madeira é sempre um bom motivo
para visitar a Madeira. Na cidade do Funchal, os espetáculos
alegóricos de luz, som e música constituem um dos pontos
altos das celebrações que se estendem a outros locais da Ilha.
Já na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, a 12 km do
Funchal, as vindimas ao vivo são uma excelente oportunidade de
participar numa das mais antigas tradições locais, seja na
apanha da uva ou a acompanhar os cortejos de vindimadores.

Música
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Alentejo
Marvão
Festival Internacional de Música de Marvão
Data de Início: 2021-07-23 Data de fim: 2021-08-08
Website: http://marvaomusic.com
Contactos: Marvão
Em julho, a magia da música clássica invade o cenário de
sonho da vila de Marvão, no Alentejo.
Com uma aposta na qualidade, através de um programa
criterioso e da seleção de músicos impares oriundos de
várias partes do mundo, o Festival Internacional de Música de
Marvão tem-se vindo a afirmar nos roteiros europeus de festivais
de verão de música clássica.
Ao mesmo tempo, este evento pretende abrir-se a um novo
público e a novas experiências, ligando em sintonia vários estilos
musicais e outras formas de expressão artística como as artes
visuais ou a dança e tornar-se assim um palco privilegiado para
a criatividade.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data de Início: 2021-08-03 Data de fim: 2021-08-07
Website: http://sudoeste.meo.pt
Contactos: Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
O Festival Sudoeste realiza-se em agosto, na Zambujeira
do Mar, vila piscatória da costa alentejana, famosa pelas
suas belas praias e temperaturas amenas.
Durante cinco dias atuam no festival bandas de várias
tendências musicais. A festa continua com música eletrónica
pela madrugada fora.
À música junta-se o forte convívio com a natureza, permitindo ao
público desfrutar das praias alentejanas e do verde do campo,
num só local. Os festivaleiros dispõem de campismo gratuito,
que lhes garante uma semana de férias por um preço realmente
acessível.

Algarve
Portimão
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Rolling Loud Portugal 2021
Data de Início: 2021-07-06 Data de fim: 2021-07-08
Website: https://www.rollingloud.com/
Contactos: Praia da Rocha - Portimão
O maior festival de hip-hop do mundo realiza-se em
Portugal em 2021, na Praia da Rocha, no Algarve.
Este evento, que teve enorme sucesso nos Estados Unidos, tem
lugar na Europa pela primeira vez, contando com a participação
de nomes consagrados e de outros menos conhecidos do
panorama do hip-hop a nível mundial.

Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data a anunciar
Website: http://www.angrajazz.com
Contactos: Angra do Heroísmo - Terceira
Ano após ano, em outubro, o Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo tem vindo a afirmar-se como um dos
principais eventos do género em Portugal.
Contando com a participação de conhecidos grupos de jazz norteamericanos e europeus, o Angrajazz inclui obrigatoriamente no
seu cartaz pelo menos um grupo nacional e um grupo regional,
cumprindo assim um dos seus principais objetivos – a divulgação
e o desenvolvimento do gosto pelo jazz nos Açores.

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Festival Internacional Caldas Nice Jazz
Data de Início: 2020-10-30 Data de fim: 2020-11-07
Website: www.caldasnicejazz.pt
Contactos: Caldas da Rainha
O Festival Internacional Caldas Nice Jazz está de volta ao CCC
para mais uma edição. Será um mês repleto de actuações e
concertos ao vivo, com músicos reconhecidos
internacionalmente pela sua elevada qualidade musical.

Figueira da Foz
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RFM SOMNII
Data de Início: 2021-07-09 Data de fim: 2021-07-11
Website: https://rfmsomnii.com/
Contactos: Praia do Relógio - Figueira da Foz
Em julho, assista ao RFM SOMNII na Figueira da Foz, um
evento a não perder que se apresenta como o maior
sunset de sempre.
Durante três dias o RFM SOMNII anima o enorme areal da Praia
do Relógio na Figueira da Foz com o som dos melhores DJs do
mundo, dos reis do Hip Hop e do Reggaeton. Sol, praia e muita
música eletrónica num belo cenário natural são os condimentos
deste evento, que este ano terá uma enorme oferta cultural,
com oito palcos integrados no projeto pioneiro Cidade-Festival.
Uma experiência única que de ano para ano atrai um número
cada vez maior de espetadores, esperando-se que na próxima
edição sejam cerca de 200.000.

Idanha-a-Nova
Boom Festival 2021
Data de Início: 2021-07-22 Data de fim: 2021-07-29
Website: http://www.boomfestival.org
Contactos: Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
Participe no Boom Festival e venha celebrar a Arte, a Liberdade
e a Natureza junto às margens da albufeira de Idanha-a-Nova.
Realizando-se de dois em dois anos, durante a lua cheia de
Agosto, este é um evento singular dedicado à cultura
independente e artística que inclui artes performativas, música,
multimédia, pintura, bio-construção, teatro, cinema,
conferências, workshops e instalações. A organização do festival
tem também uma consciência ecológica, desenvolvendo projetos
na área da sustentabilidade ao nível do tratamento de resíduos e
de água.
O local de grande beleza que serve de cenário ao Boom Festival,
tem uma vista única para a aldeia histórica de Monsanto e está
integrado no Geoparque Naturtejo, zona classificada pela
UNESCO pela sua riqueza geológica que possui um valioso
património natural, histórico e cultural.

Lisboa Região
Ericeira
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Sumol Summer Fest
Data de Início: 2021-07-02 Data de fim: 2021-07-03
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contactos: Ericeira
Em Julho, a Ericeira é invadida pelas good vibes do Sumol
Summer Fest.
Para além das bandas que milhares de amantes de boa praia e
boa música vão poder ouvir nestes dois dias, este Festival tem
também como ingredientes verão, calor, férias e mar, numa
zona bem conhecida dos surfistas, que aqui encontram das
melhores ondas do país.
Para alojamento também não há preocupações, já que ao
adquirir o passe de dois dias, os festivaleiros podem escolher a
opção campismo e ficar instalados no Ericeira Camping com
vista privilegiada para o mar de Ribeira de Ilhas.

Lisboa
Dias da Música em Belém

Rock in Rio Lisboa 2021

Data de Início: 2020-09-02 Data de fim: 2020-09-05

Data de Início: 2021-06-19 Data de fim: 2021-06-27

Website: http://www.ccb.pt

Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt

Contactos: Centro Cultural de Belém - Lisboa

Contactos: Parque da Bela Vista - Lisboa

Não perca os Dias da Música no Centro Cultural de Belém
e deleite-se com uma grande diversidade de concertos.
Difícil mesmo será escolher!

O Rock in Rio-Lisboa estará de volta para fazer uma
grande festa em 2021. O Parque da Bela Vista em Lisboa
vai receber um dos maiores festivais de música e
entretenimento do mundo.

Durante quatro dias os vários espaços do Centro Cultural de
Belém enchem-se de música. Interpretados por artistas
consagrados internacionalmente ou por novos valores, são
muitos e variados os concertos que poderá apreciar ao vivo.
Este Festival tem como eixo da programação a música clássica
ocidental, mas acolhe também agrupamentos de jazz ou
formações não convencionais que exploram novos caminhos
cruzando a música clássica com outros géneros.
Num intervalo entre os espetáculos passeie pelo edifício do
Centro Cultural de Belém, um marco na arquitetura moderna
em Portugal, e aproveite para relaxar nos jardins e esplanadas
com vista para o rio.

Durante quatro dias cheios de emoções o Parque da Bela Vista
transforma-se na cidade do Rock. São mais de doze horas de
festa nos vários palcos desta cidade, com sons para todos os
gostos e idades. No “Palco Mundo” atuam grandes nomes da
música internacional, na “Tenda Eletrónica” estarão sets dos
mais reconhecidos DJ’s e VJ’s nacionais e internacionais e o “Hot
Stage” fica reservado para apresentações alternativas de
artistas de renome e de novos talentos já com sucesso
reconhecido.
Para além dos concertos, as famílias estão convidadas a passar
um dia agradável desfrutando dos espaços verdes e de toda a
animação, que inclui o “Espaço Radical” onde os mais enérgicos
poderão desfrutar de uma pista de neve verdadeira para
snowboard, e o “Espaço Kids” com muitas atividades para as
crianças.
Datas: 19, 20, 26 e 27 de Junho 2021

Oeiras
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NOS Alive
Data de Início: 2021-07-07 Data de fim: 2021-07-10
Website: http://www.nosalive.com
Contactos: Passeio Marítimo de Algés
Não perca o NOS Alive e assista às atuações de algumas
das maiores bandas da atualidade, num grande evento
que combina música e arte.
Nomes importantes da música nacional e internacional
atuam nos vários palcos do recinto ao longo dos três dias deste
festival, que desde a sua 1ª edição em 2007, se afirmou como
um dos melhores do ano. Para além da música, este evento tem
a particularidade de incluir um espaço dedicado à arte urbana,
onde os novos artistas plásticos criam as suas peças a partir de
materiais reciclados.
O NOS Alive tem lugar muito perto de Lisboa no Passeio
Marítimo de Algés, com o Rio Tejo como cenário de fundo,
uma localização privilegiada para todos os que pretendem
prolongar o divertimento pela noite fora, e estão assim a um
passo do comboio que os pode levar até às zonas de bares e
discotecas de Lisboa ou da linha de Cascais.

Sesimbra
Super Bock Super Rock
Data de Início: 2021-07-15 Data de fim: 2021-07-17
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Contactos: Herdade do Cabeço da Flauta - Meco,
Sesimbra
O Super Bock Super Rock é, à imagem do Rock,
inconformado! A próxima edição promete ser
surpreendente, como já é hábito há 25 anos.
Este Festival que muitos já designaram de “camaleão” pela
vontade de se reinventar ao longo dos anos, tem lugar no Meco,
em Sesimbra, perto da praia, num recinto espaçoso que inclui
parque de campismo e ampla área de estacionamento. Está
também garantido o transporte direto entre o recinto do Super
Bock Super Rock e a cidade de Lisboa.
O Super Bock Super Rock assegurará, como sempre, um cartaz
recheado dos mais extraordinários artistas internacionais e
portugueses.

Porto e Norte
Guimarães
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Guimarães Jazz
Data a anunciar
Website: www.ccvf.pt
Contactos: Guimarães
Se aprecia música jazz, não perca o festival que, logo na
sua 1ª edição em 1992, foi considerado o melhor do ano
pela crítica da especialidade.
Desde então, nas primeiras semanas de novembro, o
Guimarães Jazz tem vindo a dar a conhecer novos valores,
afirmando-se como um espaço de revelação de músicas e
músicos que despertem no público outros interesses, e que
sejam percursores de tendências e caminhos originais.

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas 2021
Data de Início: 2021-07-16 Data de fim: 2021-07-18
Website: http://maresvivas.meo.pt
Contactos: Vila Nova de Gaia
“Urbano, abrangente e imprescindível”, é assim que se
apresenta o Festival Marés Vivas, que tem lugar junto à foz do
Rio Douro em Vila Nova de Gaia. Já comprou o seu bilhete?
Se a classificação de urbano se deve à proximidade das cidades
de Gaia e Porto, que tornam o acesso fácil por transportes
públicos, já a de abrangente refere-se à diversidade de artistas
de renome que se podem ouvir neste festival e que o tornam
imprescindível para um vasto público, oriundo não só de todos
os pontos de Portugal, como de Espanha e do resto da Europa.
Para além da música, e por se realizar num belíssimo cenário
natural bem perto das praias, o Festival Marés Vivas também se
preocupa com a natureza e o meio ambiente, possuindo mesmo
o certificado 100R que lhe foi atribuído em 2010.

Outros
The Tall Ships Race Lisboa 2021
Data de Início: 2021-09-02 Data de fim: 2021-09-05
Website: https://tallshipslisboa.com/
Contactos: Lisboa - Terminal de Cruzeiros de Santa
Apolónia
Em setembro de 2021 todos os mares vêm dar a Lisboa,
já que este é o ponto de partida da Tall Ships Race que
conta com a participação dos maiores e mais belos
veleiros do mundo.
Portugal recebe esta grande regata no Terminal de Cruzeiros
de Santa Apolónia, onde os veleiros irão estar ancorados de 2
a 5 de setembro de 2021. Durante estes dias os visitantes têm a
possibilidade de ficar a conhecer por dentro e por fora estas
belas embarcações, e de usufruir de um diversificado programa
de atividades no Passeio dos Sete Mares. Este espaço, que
ocupa mais de 1,5 kms de cais ao longo do rio entre Santa
Apolónia e o Terreiro do Paço, estará dividido em várias zonas
onde irão decorrer diversas atividades culturais e recreativas
que incluem concertos, workshops, exposições, desporto e
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animação.
No dia 5 de setembro, a Tall Ships Race parte de Lisboa com
destino a Espanha, onde marcará presença em dois portos Cádiz e Corunha, e irá terminar em Dunquerque na França.

Algarve
Sagres
Festival de Observação de Aves - Sagres
Data de Início: 2020-10-02 Data de fim: 2020-10-05
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Contactos: Sagres
Agende já a sua visita a Sagres para não perder o
Festival de Observação de Aves!
Em Outubro, Sagres acolhe o “Festival de Observação de Aves,
o maior evento de birdwatching que tem lugar em Portugal.
Sagres, um local de enorme diversidade e riqueza
paisagística, é nesta época do ano o principal ponto de
passagem em Portugal para as aves migradoras que rumam às
terras quentes de África.
O programa do festival é muito diversificado e inclui
atividades em que pode participar sozinho, com amigos ou em
família. As propostas são variadas: saídas de campo, passeios de
barco, minicursos temáticos, palestras, ateliers de educação
ambiental, sessões de anilhagem e de monitorização e muito
mais. E há ainda outras sugestões como caminhadas, passeios
de cavalo ou burro, visitas guiadas históricas ou observação de
golfinhos. Algumas destas atividades são gratuitas e outras têm
descontos para os participantes do festival, que também
poderão usufruir de preços especiais nos alojamentos,
restaurantes e lojas parceiros do evento.

Centro de Portugal
Óbidos
FOLIO - Festival Literário Internacional de Óbidos

Óbidos Vila Natal

Data de Início: 2020-10-01 Data de fim: 2020-10-11

Data de Início: 2020-11-27 Data de fim: 2021-01-03

Website: www.foliofestival.com

Website: http://www.obidosvilanatal.pt

Contactos: Óbidos

Contactos: Óbidos

O "Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos" está de
regresso para mais uma edição, em que junta escritores,
leitores, artistas, músicos, livros, letras e muitos pontos de vista
diferentes, aposta este ano na internacionalização, por um lado,
mas também no envolvimento das comunidades locais.

Visite Óbidos Vila Natal e entre num mundo mágico!

Dividido em cinco capítulos - Autores, Folia, Educa, Ilustra e
Boémia - o festival proporciona muitas horas de programação
que envolvem numerosos participantes diretos, entre autores,
pensadores, artistas e criativos, que participam nas diversas

Com a chegada do mês de dezembro, a vila de Óbidos enche-se
de luz, cor e fantasia, e transforma-se num lugar de sonho, onde
todos - crianças e adultos - podem viver experiências mágicas,
entre inúmeras brincadeiras e diversões.
A Casa do Pai Natal, o presépio, espetáculos, jogos, pistas de
gelo, insufláveis, enfim são muitos os divertimentos que
esperam por si, para lhe proporcionar momentos especiais que
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atividades que compõem o programa, incluindo mesas de
escritores, concertos e exposições!

poderá desfrutar ao máximo em família.

Madeira
Ilha da Madeira
Festival da Natureza – Madeira
Data de Início: 2020-10-06 Data de fim: 2020-10-11
Website: www.visitmadeira.pt
Contactos: Ilha da Madeira
O Festival da Natureza promove, durante uma semana,
animação turística no âmbito da natureza, incentivando a prática
de atividades que permitem o contacto direto com o riquíssimo
património natural do arquipélago da Madeira.
Tanto na serra, como no ar ou no mar, as opções são mais que
muitas e todos podem experienciar atividades num leque de
oferta variado e destinado a todas as faixas etárias, às quais se
juntam muitas outras iniciativas. A esta festa associa-se o
desporto, a animação, a etnografia e a cultura madeirense.
Na baixa citadina do Funchal decorre uma exposição fotográfica,
bem como um mini-arraial madeirense, com mostra de
gastronomia regional, e atuações de grupos folclóricos.

Ilha de Porto Santo
Festival de Colombo
Data de Início: 2020-09-23 Data de fim: 2020-09-27
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contactos: Vila Baleira - Porto Santo
Em setembro, num ambiente alusivo à época dos
Descobrimentos Portugueses, a ilha de Porto Santo
oferece muitos espetáculos aliados à música e ao teatro.
Vila Baleira dedica uma semana ao navegador Cristóvão
Colombo que por esta ilha passou e viveu alguns anos da sua
vida. Os primeiros contactos de Colombo com a Madeira
ocorreram em 1478, quando no Funchal se dedicava ao comércio
de açúcar. Colombo viveu neste arquipélago, tendo casado com
a filha do capitão de Porto Santo, onde nasceu o seu filho Diogo.
Este festival visa relembrar as passagens e vivências deste
navegador pelo Arquipélago da Madeira, nas suas viagens rumo
ao continente americano, bem como toda a epopeia da época
dos Descobrimentos.
Música, exposições, animação de rua, encenação de ambientes
medievais recriam o desembarque de Colombo e seus
acompanhantes no cais da cidade. Um cortejo histórico
marca também esta semana.

Teatro
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D. Maria II em casa
Data a anunciar
Website: https://www.tndm.pt/pt/calendario/d-maria-iiem-casa/
O Teatro Nacional D. Maria II encontra-se encerrado, mas
transmite online e de forma gratuita algumas das
dezenas de produções e coproduções que levou à cena
nos últimos anos.
Todas as sextas e sábados, às 21h, é disponibilizado online um
novo espetáculo, muitos deles com legendagem em inglês e/ou
francês. Os vídeos ficam depois disponíveis, para ver ou rever a
qualquer altura. A entrada para a sala faz-se por aqui. A não
perder.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23/23

