Cinema
Algarve
Aljezur
Video Lucem

Video Lucem

Data de Início: 2017-01-06 Data de fim: 2017-01-20

Data de Início: 2017-02-02 Data de fim: 2017-02-24

Website:

Website:

Em latim, video lucem significa “vejo a luz”. A luz como espaço
de encontro entre o cinema e a religião num ciclo de filmes onde
o espectador encontra a representação do símbolo, do sagrado e
do divino na sua mais ampla definição
ecuménica.&nbsp;SESSÕES:6 de janeiro - 21:30 | Sé de
SilvesVISÃO, A VIDA DE HILDEGARD VON BINGEN (Vision – From
the Life of Hildegard von Bingen), de Margarethe Von Trotta,
Alemanha, 200919 Janeiro | 21:30 | Igreja Matriz de AljezurO
SABOR da CEREJA (The Taste of Cherry), de Abbas Kiarostami,
Irão, 199720 de janeiro - 21:30 | Igreja Matriz de Vila do BispoO
LAMENTO DA VEREDA (Pather Panchali: Song of the little road),
de Satyajt Ray, Índia, 1955(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Em latim, video lucem significa “vejo a luz”. A luz como espaço
de encontro entre o cinema e a religião num ciclo de filmes onde
o espectador encontra a representação do símbolo, do sagrado e
do divino na sua mais ampla definição
ecuménica.&nbsp;SESSÕES:2 de fevereiro - 21:30 | Igreja Matriz
de Estoi, FaroA MISSÃO (The Burmese Harp), de Roland Joffé,
Reino Unido/França, 19563 de fevereiro - 21:30 | Igreja Matriz de
São Clemente, LouléO DIÁRIO DUM PÁROCO DA ALDEIA (Diary of
a Country Priest), de Robert Bresson,&nbsp;França, 195123 de
fevereiro - 21:30 | Igreja Matriz de Albufeira2001 ODISSEIA NO
ESPAÇO (2001: A Space Odyssey), Stanley Kubrick, EUA, 196824
de fevereiro - &nbsp;21:30 | Igreja de São Francisco, LouléA
HARPA BIRMANESA (The Burmese Harp), de Kon Ichikawa, Japão,
1956(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Faro
Video Lucem
Data de Início: 2017-04-06 Data de fim: 2017-04-22
Website:
Em latim, video lucem significa “vejo a luz”. A luz como espaço
de encontro entre o cinema e a religião num ciclo de filmes onde
o espectador encontra a representação do símbolo, do sagrado e
do divino na sua mais ampla definição
ecuménica.&nbsp;SESSÕES:6 Abril - 21:30h | Igreja Matriz de
Cabanas de TaviraDOS HOMENS E DOS DEUSES (Of Gods and
Men), de Xavier Beauvois, França, 20107 Abril - 21:30h | Igreja
da Misericórdia, FaroACTO DE PRIMAVERA (Rite of Spring), de
Manoel de Oliveira, Portugal, 196322 Abril - 16:30h | Igreja de
Nossa Senhora da Graça, Foraleza de Sagres, Vila do BispoSIMÃO
DO DESERTO (Simon of the Desert), de Luís Buñuel, México,
1965 e ASCENÇÃO de Pedro Peralta, Portugal, 15’(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Lagoa
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Video Lucem
Data de Início: 2017-03-09 Data de fim: 2017-03-24
Website:
Em latim, video lucem significa “vejo a luz”. A luz como espaço
de encontro entre o cinema e a religião num ciclo de filmes onde
o espectador encontra a representação do símbolo, do sagrado e
do divino na sua mais ampla definição
ecuménica.&nbsp;SESSÕES:9 de março - 21:30 | Igreja de Cacela
VelhaO EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS (The Gospel
According to St. Matthew)&nbsp;de Pier Paolo Pasolini, Itália,
196410 de março - 21:30 | Igreja Matriz de Vila Real de Santo
AntónioHABEMUS PAPAM - TEMOS PAPA (We Have a Pope), de
Nanni Moretti, Itália, 201123 de março - 21h30 | Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, Ferragudo (Lagoa)STROMBOLI, de
Roberto Rossellini, Itália, 195024 de março |21h30 |&nbsp;Igreja
de Sant’Ana, AlbufeiraA PAIXÃO DE JOANA D’ARC (The Passion of
Joan of Arc), de Carl Theodor Dreyer, França, 1927(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Tavira
Video Lucem
Data de Início: 2017-05-11 Data de fim: 2017-05-12
Website:
Em latim, video lucem significa “vejo a luz”. A luz como espaço
de encontro entre o cinema e a religião num ciclo de filmes onde
o espectador encontra a representação do símbolo, do sagrado e
do divino na sua mais ampla definição
ecuménica.&nbsp;SESSÕES:11 de maio - 21:30 | Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Luz deTaviraIDA de Pawel Pawlikowski,
Polónia, 201312 de maio - 21:30 | Igreja Nossa Senhora das
Ondas, TaviraMARIA DO MAR de José Leitão de Barros, Portugal,
1930 (com música ao vivo pelo quarteto de cordas Átegina,
reportório Barroco e Clássico português)(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Lisboa Região
DocLisboa'17

Lisbon & Estoril Film Festival

Data a anunciar

Data a anunciar

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

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 &amp; Estoril 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 &amp; Estoril Film Festival é
também o desafio de tornar Lisboa e o Estoril 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
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Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente

MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa

Data de Início: 2017-05-03 Data de fim: 2017-05-14

Website: http://www.monstrafestival.com

Data de Início: 2017-03-16 Data de fim: 2017-03-26

Website: http://www.indielisboa.com
Descubra novos autores e tendências do cinema mundial no
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema Independente,
que se realiza em maio.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.

Em Março assista ao Monstra em Lisboa e fique a par do que de
melhor se faz no cinema de animação a nível mundial.Este
festival dura uma semana e possui uma programação
diversificada que inclui retrospetivas de autores e de outros
países, sessões infanto-juvenis, exposições, formação
(workshops/masterclasses) e ainda um conjunto de espetáculos
transversais onde a animação se mistura com as outras
artes.Paralelamente, decorre a Monstrinha (a Monstra dos mais
novos), que disponibiliza para as escolas e famílias uma
programação muito especial.

Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Data de Início: 2017-04-17 Data de fim: 2017-04-23
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Assista ao Madeira Film Festival, que promete despertar
consciências para a preservação ecológica dos recursos
naturais.Este festival exibe filmes independentes, curtasmetragens e documentários que têm por tema a natureza e tem
lugar na Madeira, onde se encontra a maior reserva mundial de
floresta laurissilva do planeta, uma verdadeira “relíquia viva”
que a UNESCO inscreveu na lista de Património Mundial.Trata-se
de um evento que se reveste de um carácter exclusivo, inovador
e internacional, garantido pela forte ligação ao Reino Unido e ao
mercado americano, neste último caso resultado das parcerias
estabelecidas com alguns festivais de cinema de renome. O
Madeira Film Festival beneficia ainda do prestígio do local onde
se realiza – o Hotel Reid’s Palace - associado à marca “OrientExpress”. O prémio “Laurissilva” será entregue aos melhores
filmes selecionados por um júri internacional reconhecido.

Porto e Norte
Espinho
Cinanima
Data a anunciar
Website: http://www.cinanima.pt
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.

Porto
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Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do
Porto
Data de Início: 2017-02-22 Data de fim: 2017-03-06
Website: http://www.fantasporto.com
Prepare-se para a fantasia com o Fantasporto, Festival
Internacional de Cinema do Porto, nos meses de fevereiro e
março. O imaginário, o fantástico e a ficção científica inundam a
cidade durante o Fantasporto, considerado um dos melhores do
mundo desta temática.

Dança
Algarve
Lagoa
Ballroom Galas pela Orquestra de Jazz do Algarve
Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-04-01
Website:
Um Baile Formal, em que se dança, ou se ouve apenas a música.
Os temas a apresentar serão os tocados pelas grandes
orquestras do século XX e serão interpretados repertórios muito
familiares e conhecidos do grande público.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Lagos
Ballroom Galas pela Orquestra de Jazz do Algarve

Villa-Lobos em Movimento

Data de Início: 2017-02-24 Data de fim: 2017-02-24

Data de Início: 2017-02-04 Data de fim: 2017-02-18

Website:

Website:

Um Baile Formal, em que se dança, ou se ouve apenas a música.
Os temas a apresentar serão os tocados pelas grandes
orquestras do século XX e serão interpretados repertórios muito
familiares e conhecidos do grande público.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Parte das influências europeias levadas para o Brasil durante o
reinado de D. João VI, delas Villa-Lobos se apropriou para as
desconstruir com uma intensa contaminação pelas tradições,
folguedos e crenças populares vindas das convivências com o
escravo africano e com as civilizações indígenas.Espetáculos:4
Fevereiro - 16h00 | TEMPO, Teatro Municipal de Portimão18
Fevereiro - 21h30 | Centro Cultural de Lagos(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Loulé
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Interferências
Data de Início: 2017-05-26 Data de fim: 2017-05-26
Website:
Fazendo interagir dança e arquitetura, E tendo associada a ideia
de democratização do corpo na dança, Ana Borges cria uma
ligação ao espaço, com o corpo como caminho, como sua
extensão; seu prolongamento. Nesta ligação poética, criam-se
ligações sensoriais e cinéticas que absorvem o espaço como
segunda pele.&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Olhão
Villa-Lobos em Movimento
Data de Início: 2017-03-04 Data de fim: 2017-03-04
Website:
Parte das influências europeias levadas para o Brasil durante o
reinado de D. João VI, delas Villa-Lobos se apropriou para as
desconstruir com uma intensa contaminação pelas tradições,
folguedos e crenças populares vindas das convivências com o
escravo africano e com as civilizações indígenas.(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Portimão
Quebra Nozes
Data de Início: 2017-01-21 Data de fim: 2017-01-21
Website:
Na véspera de Natal, Clara e a sua família jantam e festejam
esta importante data, num ambiente de alegria. Abrem-se os
presentes e, de todos os brinquedos recebidos, destaca-se um
boneco quebra-nozes…(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Tavira
Interferências
Data de Início: 2017-04-29 Data de fim: 2017-04-29
Website:
Fazendo interagir dança e arquitetura, E tendo associada a ideia
de democratização do corpo na dança, Ana Borges cria uma
ligação ao espaço, com o corpo como caminho, como sua
extensão; seu prolongamento. Nesta ligação poética, criam-se
ligações sensoriais e cinéticas que absorvem o espaço como
segunda pele.&nbsp;29 Abril (Dia Mundial da Dança)(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Desporto
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Algarve Bike Challenge

Meia Maratona Douro Vinhateiro

Data de Início: 2017-03-03 Data de fim: 2017-03-05

Data de Início: 2017-05-28 Data de fim: 2017-05-28

Website: http://www.algarvebikechallenge.com

Website: http://meiamaratonadouro.pt/

Em março realiza-se o Algarve Challenge, uma prova disputada
pela elite do BTT mundial, que também está aberta aos atletas
amadores ambiciosos. Inscreva-se e participe!&nbsp;O Algarve
Bike Challenge integra o calendário UCI (Union Cycliste
internationale) como prova da categoria S2 e é a mais
importante prova de BTT por etapas em Portugal, contando com
a presença dos melhores atletas do mundo.&nbsp;Este evento é
um desafio, uma experiência a que qualquer mountain biker não
fica indiferente e inclui duas competições, o Algarve Bike
Challenge UCI - prova de categoria 2 da UCI, exclusiva a atletas
Elites com licença UCI e cujo regulamento terá por base as
regras UCI para este tipo de provas (XCS) - e o Algarve Bike
Challenge Open Race, prova aberta a atletas federados e não
federados com um regulamento específico.&nbsp;Todas as
etapas da prova têm início e fim no centro histórico de Tavira
mas todos os percursos entre elas será distinto. Os participantes
correm em equipas de dois elementos pondo à prova o espírito
de equipa e vão percorrer montes e vales e atravessar ribeiros,
pelos melhores trilhos do litoral, barrocal e da Serra do
Caldeirão. O verdadeiro desafio do Algarve Bike Challenge não
está apenas e só em vencer, mas na partilha do verdadeiro
espírito do mountain biker e na superação de limites em
contacto constante com a Natureza no seu estado puro.

Em maio venha ao Douro e participe numa das mais belas
corridas do mundo!Com partida da Barragem de Bagaúste no
concelho de Armamar e meta na Avenida do Douro em Peso da
Régua, a meia maratona percorre cerca de 21 quilómetros
sempre junto ao Rio Douro, em cenários deslumbrantes. Esta
prova desportiva tem vindo a impor-se a nível nacional e
internacional, contando com milhares de participantes
provenientes de diversos países.Para além da meia maratona,
outros eventos contribuem para tornar a sua estadia
inesquecível como concertos, exposições ou as provas de vinhos,
nesta que é a mais antiga região demarcada do mundo,
classificada pela UNESCO como Património da Humanidade.

Rally de Portugal
Data de Início: 2017-05-18 Data de fim: 2017-05-21
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal

SATA Airlines Azores Islands Pro
Data a anunciar
Website: http://www.azoresislandspro.com
Assista às exibições dos melhores surfistas do mundo durante o
SATA Airlines Azores Islands 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.

Testemunhe a perícia dos melhores pilotos do mundo que
disputam o Rally de Portugal acelerando pelas estradas do
país.O Rally de Portugal é a sexta etapa do Campeonato Mundial
de Rallys da FIA - Federação Internacional de Automobilismo, e
espera-se que seja uma das provas mais animadas.

Alentejo
Baja Portalegre 500
Data de Início: 2017-10-26 Data de fim: 2017-10-28
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-oTerreno, Campeonato de Espanha de Todo-o-Terreno, II
Challenge Nissan (Espanha), Troféu Tomaz Mello Breyner e
Troféu RTP Todo-o-Terreno.
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Sines
Sines Tall Ships Festival 2017
Data de Início: 2017-04-28 Data de fim: 2017-05-01
Website: http://www.aporvela.pt/sinesrdv2017/,
http://www.rdv2017.com/en/
Entre 28 de abril e 1 de maio, Sines, terra de Vasco da Gama, dá
as boas-vindas aos navegadores do séc. XXI que participam na
Rendez-vous 2017 Tall Ships Regatta. Não perca este
festival.Esta regata de grandes veleiros, que comemora os 150
anos da Confederação do Canadá, representa a aventura de uma
vida e percorre 7.000 milhas náuticas transatlânticas visitando
sete países. A prova tem início no Reino Unido e passa por
França, Portugal (Sines), Espanha, Bermuda, Estados Unidos
para terminar no Canadá.&nbsp;Situada num ponto estratégico
da frente atlântica, a cidade de Sines está desde sempre ligada
aos caminhos do mar e recebe esta regata com quatro dias de
atividades que incluem visitas às embarcações, desfiles dos
tripulantes, concertos, fogo de artifício e muitas outras iniciativas
num recinto de entrada livre. A RDV 2017 Tall Ships Regatta em
Sines será um festival em terra e no mar, com a presença de
dezenas de veleiros de todo o mundo.&nbsp;

Algarve
Loulé
Algarve Granfondo / Volta ao Algarve em Bicicleta
Data de Início: 2017-02-19 Data de fim: 2017-02-19
Website: http://voltaaoalgarve.com/
Se gosta de andar de bicicleta e não perde um desafio participe
no Algarve Granfondo, uma competição que em fevereiro
percorre as belas paisagens algarvias.&nbsp;Considerado um
dos melhores desafios de cycling de início de época, o Algarve
Granfondo tem lugar no último dia da Volta ao Algarve em
Bicicleta (19 de Fevereiro), coincidindo com a sua última etapa.
O Algarve Granfondo é uma prova aberta a todos os que queiram
participar e que poderão escolher entre três modalidades de
acordo com a sua resistência e preparação física – o Granfondo
(140 kms), o Mediofondo (83 kms) e o Minifondo (50
kms).&nbsp;A partida terá lugar às 08:30h no centro da cidade
de Loulé, no mesmo local de onde horas depois partirá o pelotão
das estrelas internacionais que disputam a Volta ao Algarve. A
chegada vai acontecer na icónica pista de ciclismo de Loulé, a
tempo de os participantes se deslocarem para o Alto do Malhão
onde terminará a Volta ao Algarve.E se também quiser assistir às
outras etapas da Volta ao Algarve em Bicicleta que durante cinco
dias (entre 15 e 19 de fevereiro) percorre toda a região, fique a
saber que esta prova é constituída por cinco etapas: a primeira
entre Lagos e Albufeira (163 kms), a segunda entre Lagoa e o
Alto da Fóia (198 kms), a terceira na zona de Sagres (18 kms), a
quarta entre São Brás de Alportel e Tavira (194 kms) e a última
entre Almodôvar e Malhão (Loulé) com cerca de 169 kms.&nbsp;

Portimão
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Open de Portugal
Data de Início: 2017-05-11 Data de fim: 2017-05-14
Website: http://www.europeantour.com/
O Open de Portugal é a principal competição internacional de
golfe realizada em Portugal que integra o calendário do circuito
da PGA European Tour.Disputado nos melhores campos de golfe
de Portugal, sob um céu azul, é uma oportunidade para ver
jogadores famosos.

Vilamoura
Portugal Masters
Data a anunciar
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Em setembro, 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 Rallye

Red Bull Cliff Diving

Data de Início: 2017-03-01 Data de fim: 2017-03-04

Data a anunciar

Website: http://www.satarallyeacores.com

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

O SATA Rallye Açores percorre algumas das mais belas estradas
da Ilha de São Miguel.Realizando-se já há 50 anos, o Rallye dos
Açores é uma das mais importantes rondas da fase de terra do
Campeonato Nacional e é pontuável para a Taça da Europa de
Rallyes da FIA (Federação Internacional do Automóvel).Esta
prova muito competitiva tem o seu início nas Portas da Cidade
de Ponta Delgada e é também um verdadeiro itinerário turístico
que passa por alguns dos locais mais emblemáticos de São
Miguel como a Lagoa das Sete Cidades, mostrando assim ao
mundo a beleza desta ilha.

Em Julho, nos Açores, assista à perícia de grandes nomes da elite
mundial do mergulho.O Red Bull Cliff Diving – o campeonato
mundial de mergulho em penhascos – tem uma prova em São
Miguel, no Ilhéu de Vila Franca do Campo, uma Reserva Natural
de grande beleza na cratera de um vulcão extinto.&nbsp;Com
um efeito de grande espetacularidade, os saltos disputam-se a
partir de uma altura que ronda os 27 metros e os atletas chegam
a atingir uma velocidade de 85 quilómetros por hora.

Centro de Portugal
Peniche
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MEO Rip Curl Pro Portugal
Data de Início: 2017-10-17 Data de fim: 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
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&nbsp;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&nbsp;especialmente
Supertubos, famosa pelas suas grandes ondas de forma tubular.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Data de Início: 2017-09-01 Data de fim: 2017-09-03
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
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
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data de Início: 2017-10-15 Data de fim: 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
Em Outubro tem lugar a Rock n'Roll Lisboa Maratona, 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.
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Cascais
Concurso Internacional de Saltos do Estoril - CSI/5*
| Global Champions Tour
Data de Início: 2017-07-06 Data de fim: 2017-07-08
Website: http://www.globalchampionstour.com
Os entusiastas do hipismo não podem perder o Concurso
Internacional de Saltos de Obstáculos, que em julho traz a
Cascais os melhores cavaleiros do mundo.Fazendo parte do
Global Champions Tour, que integra dez qualificativas, o
Concurso internacional de Saltos do Estoril tem a classificação
CSI/cinco estrelas, a mais alta da modalidade.Esta prova de alta
competição tem novamente lugar no Hipódromo Manuel Possolo,
um equipamento com cerca de 70 anos, recentemente
requalificado e dotado de excelentes condições técnicas, que
testemunha a longa tradição do hipismo na cosmopolita vila de
Cascais.

Lisboa
Concurso de Saltos Internacional de Lisboa

IRONMAN 70.3 Portugal

Data a anunciar

Data de Início: 2017-09-03 Data de fim: 2017-09-03

Website: http://www.sociedadehipica.pt

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

Em Maio, o Hipódromo do Campo Grande recebe a elite dos
cavaleiros nacionais e internacionais, em mais uma edição do
CSIO de Lisboa. Este evento, organizado pela Sociedade Hípica
Portuguesa é o mais antigo CSIO do mundo realizado no mesmo
local.Integrado no calendário da Federação Equestre
Internacional (FEI), o CSIO de Lisboa é qualificativo para os
Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e Jogos
Olímpicos, pelo que este espetáculo de alto nível desportivo é
considerado uma referência no calendário equestre internacional
e um evento de grande interesse turístico na cidade de Lisboa.

Meia Maratona de Lisboa
Data de Início: 2017-03-19 Data de fim: 2017-03-19
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
Em Março realiza-se a Meia Maratona de Lisboa, num percurso
que atravessa a Ponte 25 de Abril oferecendo belas panorâmicas
sobre a cidade.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 MiniMaratona 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.

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

Madeira
Funchal
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Extreme Sailing Series

MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017

Data de Início: 2017-06-29 Data de fim: 2017-07-02

Data de Início: 2017-04-22 Data de fim: 2017-04-22

Website: http://www.extremesailingseries.com

Website: http://madeiraultratrail.com/

Em Julho, no Funchal, não perca uma etapa da Extreme Sailing
Series, prova descrita como a Fórmula 1 da vela.Neste circuito
espetacular, competem catamarãs extremamente rápidos,
manobrados por uma elite de skippers que também participam
nos Jogos Olímpicos e na Taça América. As regatas são ao estilo
“stadium race”, junto à costa ou no coração das cidades,
trazendo a ação para junto do público que por vezes fica a uma
curta distância de apenas cinco metros das embarcações!

O Clube de Montanha do Funchal irá organizar em abril a edição
do MIUT - Madeira Island Ultra Trail, uma prova de corrida de
montanha, que este ano, propõe aos seus participantes uma
travessia com passagens pelos cumes mais altos da ilha. Esta
prova propiciará a total travessia da ilha da Madeira no sentido
noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até Machico,
percorrendo os melhores trilhos da ilha, nomeadamente o
maciço central - Encumeada – Pico Ruivo (1861 mts) – Pico do
Areeiro, num circuito muito estimulante e desafiador com cerca
de 115 km.

Ilha da Madeira
Rali Vinho da Madeira
Data a anunciar
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
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 da 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.

Porto e Norte
Vila Real
FIA WTCC - Campeonato do mundo de carros de
turismo
Data de Início: 2017-06-23 Data de fim: 2017-06-26
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
Em Junho, o Campeonato do Mundo da FIA (World Touring Cars
Championship) em viaturas de Turismo disputa-se em Portugal,
na cidade de Vila Real.&nbsp;Fazendo parte do Calendário da FIA
– Federação Internacional de Automobilismo, esta prova conta
com a presença dos melhores pilotos mundiais da modalidade e
de diversos construtores de automóveis como a BMW, Seat ou
Chevrolet.

Exposições
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Algarve
Albufeira
Documentar o Algarve interior
Data de Início: 2017-04-06 Data de fim: 2017-05-05
Website:
A exposição transporta-nos, através dos registos fotográficos e
fílmicos, para algumas das atividades humanas quase em
extinção, bem como os lugares e os seus protagonistas. &nbsp;A
Corda de Pita, A Cantaria Tradicional e a Pastorícia são alguns
dos temas apresentados. No dia da inauguração às 16:00h é
exibido o filme Documentar o Algarve interior.(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Alcoutim
Outdoor, Jovens Criadores do Algarve

Outdoor, Jovens Criadores do Algarve

Data de Início: 2017-03-04 Data de fim: 2017-04-30

Data de Início: 2016-12-03 Data de fim: 2017-02-28

Website:

Website:

Os artistas algarvios ocupam os painéis publicitários em lugares
de destaque de vários concelhos do Algarve reforçando a
importância da acessibilidade à arte
contemporânea.&nbsp;Inauguração 4 de Março - 18:00h(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Os artistas algarvios ocupam os painéis publicitários em lugares
de destaque de vários concelhos do Algarve reforçando a
importância da acessibilidade à arte
contemporânea.&nbsp;Inaugurações simultâneas: Faro, Lagos
(Bertílio Martins), Alcoutim (Bárbara Cardoso) e Loulé (Tatiana
Fernandes).&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Outdoor, Jovens Criadores do Algarve
Data de Início: 2017-05-06 Data de fim: 2017-06-30

Viagem ao Interior

Website:

Data de Início: 2017-03-03 Data de fim: 2017-03-30
Website:

Os artistas algarvios ocupam os painéis publicitários em lugares
de destaque de vários concelhos do Algarve reforçando a
importância da acessibilidade à arte
contemporânea.&nbsp;Inauguração 6 de Maio - 18:00h(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Uma viagem pelo interior algarvio, onde a vida se funde com a
desertificação e a beleza de um território por repovoar. Imagens
que nos confrontam e nos marcam.Locais:&nbsp;3 a 20 Março |
Casa dos Condes de Alcoutim3 a 30 Março | Casa de Odeleite,
Castro Marim(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Aljezur
Cal Viva, residência artística em torno da cal

Cal Viva, residência artística em torno da cal

Data de Início: 2017-03-09 Data de fim: 2017-03-12

Data de Início: 2017-04-08 Data de fim: 2017-04-09

Website:

Website:

8 artistas plásticos – Gustavo de Jesus, João Couto C., Sofia
Trincão, Susana de Medeiros, Catarina Nunes, Leonor Morais,
Ângelo de Jesus e Mumtaz são desafiados a &nbsp;partir do
mote “Cal Viva” e da colaboração entre artistas e habitantes a
realizar obras de arte contemporânea efémeras que darão novas
possibilidades à cal e transformarão, temporariamente,
Aljezur.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

8 artistas plásticos – Gustavo de Jesus, João Couto C., Sofia
Trincão, Susana de Medeiros, Catarina Nunes, Leonor Morais,
Ângelo de Jesus e Mumtaz – são desafiados a partir do mote “Cal
Viva” e da colaboração entre artistas e habitantes a realizar
obras de arte contemporânea efémeras que darão novas
possibilidades à cal e transformarão, temporariamente,
Aljezur.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Viagem ao Interior

Viagem ao Interior

Data de Início: 2017-04-02 Data de fim: 2017-05-10

Data de Início: 2017-05-01 Data de fim: 2017-05-31

Website:

Website:

Uma viagem pelo interior algarvio, onde a vida se funde com a
desertificação e a beleza de um território por repovoar. Imagens
que nos confrontam e nos marcam.2 a 29 Abril | Galeria

Uma viagem pelo interior algarvio, onde a vida se funde com a
desertificação e a beleza de um território por repovoar. Imagens
que nos confrontam e nos marcam.até 10 de maio - Espaço +,
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Municipal, São Brás de Alportel6 Abril a 10 Maio | Espaço +,
Aljezur(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Aljezur&nbsp;3 a 31 de maio - Galeria de Santo António,
Monchique13 a 31 de maio | Fundação Manuel Viegas Guerreiro,
Querença (Loulé)(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Castro Marim
Documentar o Algarve interior
Data de Início: 2017-01-05 Data de fim: 2017-01-31
Website:
A exposição transporta-nos, através dos registos fotográficos e
fílmicos, para algumas das atividades humanas quase em
extinção, bem como os lugares e os seus protagonistas. &nbsp;A
Corda de Pita, A Cantaria Tradicional e a Pastorícia são alguns
dos temas apresentados. No dia da inauguração (17h) é exibido
o filme Documentar o Algarve interior.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Faro
Faro(l) de Cultura ou Faro de Cultura

Retratos na Ria

Data de Início: 2017-02-28 Data de fim: 2017-04-30

Data de Início: 2017-03-01 Data de fim: 2017-04-30

Website:

Website:

Serralves desce a Sul para, em colaboração com o Museu de
Faro, apresentar uma exposição coletiva de artistas nacionais,
alguns residentes no Algarve como Xana e Pedro Cabrita
Reis.&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Exposição fotográfica de Jorge Jubilot no ambiente costeiro das
múltiplas margens da Ria Formosa. Em cada cais, uma imagem,
uma peça que convida a desfrutar da Ria e a deixarem-se viajar
pelas águas tranquilas para descobrir o conjunto das 12
fotografias.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Lagos
A MALA – Mostra de Artistas de Lagos (6.ª edição)
Data de Início: 2017-04-25 Data de fim: 2017-07-01
Website:
http://www.centroculturaldelagos.wordpress.com
Exposição coletiva que mostra os trabalhos dos últimos dois
anos dos artistas de Lagos. Desde a pintura, à escultura,
passando pela fotografia, o desenho, a cerâmica e a instalação
vídeo.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Exposição de desenho e pintura - “D de Desenho”
de Jorge Leal
Data de Início: 2017-01-28 Data de fim: 2017-04-01
Website:
http://www.centroculturaldelagos.wordpress.com/
Grafite, carvão, lápis de cor, tinta-da-china, acrílico ou óleo
mostram o universo vegetal e animal trabalhado por Jorge Leal
(n. 1975), artista que se licenciou em arquitetura, fez estudos de
pintura e desenho no Ar.Co.(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Loulé
Be P-art
Data de Início: 2017-04-08 Data de fim: 2017-04-18
Website: www.amarelarte.weebly.com
A riqueza das histórias dos castelos algarvios contadas através
de uma encenação de filmes e fotografias que surpreenderão
aqueles que acreditam já as conhecer.8 de abril - 18:00 | Castelo
de Tavira18 de abril - 18:00 | Castelo de Loulé(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Silves
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Documentar o Algarve Interior
Data de Início: 2017-03-11 Data de fim: 2017-04-04
Website:
A exposição transporta-nos, através dos registos fotográficos e
fílmicos, para algumas das atividades humanas quase em
extinção, bem como os lugares e os seus protagonistas. &nbsp;A
Corda de Pita, A Cantaria Tradicional e a Pastorícia são alguns
dos temas apresentados.&nbsp;11 de março - 16:00 –
inauguração da exposição na Torre de Menagem do Castelo11
de março - 18:00 – apresentação do filme no Teatro
Mascarenhas&nbsp;Gregório(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Tavira
Be P-art
Data de Início: 2017-05-06 Data de fim: 2017-05-06
Website: www.amarelarte.weebly.com
A riqueza das histórias dos castelos algarvios contadas através
de uma encenação de filmes e fotografias que surpreenderão
aqueles que acreditam já as conhecer.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)&nbsp;

Vila Real de Santo António
Filmando A Luz
Data de Início: 2017-02-02 Data de fim: 2017-02-28
Website:
Apresenta um conjunto significativo de fotografias de cena e
fotogramas captados entre meados do séc. XX até ao presente,
numa diversidade de paisagens geográficas e que têm em
comum o território, o Algarve. Fotografias de filmes da autoria
de conhecidos realizadores portugueses e estrangeiros como
Manoel de Oliveira, João César Monteiro, António de Macedo,
Raul Ruiz e António del Real, Benoît Jacquot, entre
outros.&nbsp;2 de fevereiro - 18h30 | Apresentação do filme
"Filmando a Luz"(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Vila do Bispo
Filmando A Luz
Data de Início: 2017-04-11 Data de fim: 2017-05-04
Website:
Apresenta um conjunto significativo de fotografias de cena e
fotogramas captados entre meados do séc. XX até ao presente,
numa diversidade de paisagens geográficas e que têm em
comum o território, o Algarve. Fotografias de filmes da autoria
de conhecidos realizadores portugueses e estrangeiros como
Manoel de Oliveira, João César Monteiro, António de Macedo,
Raul Ruiz e António del Real, Benoît Jacquot, entre
outros.&nbsp;11 de abril - 18:30 | Apresentação do filme
Filmando a Luz(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Lisboa Região
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Amadora
AMADORA BD – Festival Int. de Banda desenhada
da Amadora
Data a anunciar
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
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.

Lisboa
ARCO Lisboa
Data de Início: 2017-05-18 Data de fim: 2017-05-21
Website: http://www.ifema.es/arcolisboa_01/
A prestigiada Feira de Arte contemporânea ARCO terá lugar em
Lisboa em Maio de 2017.A ARCO Lisboa contará com a
participação de 40 galerias internacionais selecionadas pelo
Comité Organizador, que apresentarão em exclusivo ou no
contexto do seu programa, artistas que possam estabelecer um
diálogo aberto e construtivo com o espaço criativo português.
Este projeto de expansão internacional vem dar visibilidade e
projeção à atual cena artística portuguesa, um cenário criativo
com um passado, um presente e um futuro especialmente
dinâmicos e interessantes.&nbsp;

Porto e Norte
Braga
Encontros da Imagem
Data de Início: 2017-09-21 Data de fim: 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
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
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Festival Internacional de Jardins
Data a anunciar
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
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.

Porto
Joan Miró, Materialidade e Metamorfose
Data de Início: 2016-10-01 Data de fim: 2017-01-28
Website: http://www.serralves.pt/en/activities/joan-miromateriality-and-metamorphosis/
Não perca a exposição “Joan Miró, Materialidade e Metamorfose”
na Casa de Serralves (Porto) que pela primeira vez mostra ao
público as obras deste pintor catalão adquiridas pelo Estado
português.&nbsp;A mostra abarca um período de seis décadas
da carreira de Joan Miró, de 1924 a 1981. Debruçando-se de
forma particular sobre a transformação das linguagens pictóricas
que o artista catalão começou a desenvolver em meados dos
anos 1920, aborda as suas metamorfoses artísticas nos campos
do desenho, pintura, colagem e trabalhos em tapeçaria. O
pensamento visual de Miró, o modo como trabalha com
sensações que variam entre o táctil e o ótico e os processos de
elaboração das suas obras são observados em detalhe.A
exposição é comissariada por Robert Lubar Messeri, destacado
especialista mundial na obra de Miró, e tem projeto expositivo de
Álvaro Siza Vieira e apresenta cerca de 80 obras de Joan Miró (do
conjunto das 85 obras da Coleção) na sua maioria desconhecidas
do público, incluindo seis das suas pinturas sobre masonite de
1936 e também seis sobreteixims de 1973.&nbsp;

Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Data de Início: 2017-07-15 Data de fim: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Nos anos ímpares, a Bienal Internacional de Artes de Cerveira
transforma esta tranquila vila do Minho num importante pólo de
arte contemporânea.Durante cerca de um mês, entre Agosto e
Setembro, 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 a anunciar
Website: http://fnc.cm-golega.pt
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 purosangue Lusitano.

Centro de Portugal
Viseu
Feira de São Mateus
Data de Início: 2017-08-05 Data de fim: 2017-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
A Feira Franca, da Viseu medieval, foi crescendo e hoje acolhe
muita música, folclore, artesanato, gastronomia e muita
animação.A não perder os espetáculos feitos de muita cor e som
no palco da Feira, as provas de saltos e obstáculos no Centro
Hípico, os passeios de Cicloturismo, os Concursos de Pesca, as
demonstrações de paraquedismo e acrobacias aéreas no
Aeródromo Gonçalves Lobato, as Provas de Atletismo e muita,
muita animação!Tudo em agosto/setembro no Campo da Feira
de São Mateus, bem no centro de Viseu.

Lisboa Região
Estoril
FIARTIL - Feira Internacional de Artesanato do
Estoril
Data a anunciar
Website: http://www.visitcascais.com
Aproveite as noites quentes de verão e visite a Feira
Internacional de Artesanato do Estoril. Realizando-se com
regularidade desde há mais de 40 anos, esta feira tem lugar num
recinto ao ar livre perto do Casino do Estoril. É um excelente
local para adquirir peças de artesanato nacional e estrangeiro e
apreciar o trabalho dos artesãos que mostram ao vivo como
elaboram as suas obras. Vários restaurantes apresentam o
melhor da gastronomia portuguesa que poderá saborear,
enquanto assiste aos espetáculos de música popular, fado ou
folclore.
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Porto e Norte
Ponte de Lima
Feira do Cavalo de Ponte de Lima
Data de Início: 2017-06-29 Data de fim: 2017-07-02
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Com o Rio Lima como cenário de fundo, realiza-se em junho um
dos maiores certames dedicados ao cavalo no Norte de
Portugal.A tradição equestre existente em Ponte de Lima levou à
criação da Feira do Cavalo, um evento que atrai um grande
número de visitantes e de expositores, contando com a
participação de criadores de cavalos de raça nacionais e
estrangeiros. Paralelamente, disputam-se aqui diversas provas
dos campeonatos nacionais de Atrelagem, Horseball e Saltos de
obstáculos em que competem cavaleiros de nomeada.Para além
das atividades equestres, a Feira do Cavalo integra mostras de
gastronomia, artesanato e muita animação.

Festas
Açores
Angra do Heroísmo
Sanjoaninas
Data de Início: 2017-06-22 Data de fim: 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
As Sanjoaninas - as maiores festas profanas dos Açores –
realizam-se em junho e são um cartão-de-visita para muitos
turistas que procuram a Terceira, para viver e partilhar os
costumes e tradições locais. As Sanjoaninas remontam ao século
XVI mas sempre tiveram um papel de relevo na cultura açoriana.
Têm início com o cortejo de abertura e desfile da rainha, e
prologam-se por vários dias, contando com as atividades
culturais, recreativas, etnográficas e desportivas. Um dos pontos
altos das festas é a Feira Taurina das Sanjoaninas, com
importância a nível ibérico e que inclui corridas de praça,
touradas à corda e largadas de touros.

Ilha de São Miguel
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Festas do Senhor Santo Cristo
Data de Início: 2017-05-19 Data de fim: 2017-05-25
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
Em São Miguel, nos Açores, assista às Festas do Senhor Santo
Cristo.A&nbsp;imagem do Convento da Esperança, em Ponta
Delgada, sai em procissão ao quinto Domingo após a Páscoa,
com grandes arraiais e iluminação.

Centro de Portugal
Monsanto
Festa das Cruzes ou do Castelo
Data a anunciar
Website:
Todos os anos em maio, Monsanto celebra a Festa das Cruzes ou
do Castelo, recordando a resistência heroica da população ao
cerco da aldeia.Segundo a tradição, no séc. II a.C. a população
refugiada no castelo resistiu durante sete anos ao cerco dos
romanos e, para que os inimigos pensassem que nunca se iriam
render pela fome, decidiu atirar encosta abaixo uma bezerra
alimentada com o trigo que lhes sobrava, estratagema que
enganou os atacantes levando-os a levantarem o cerco. Os
habitantes da aldeia evocam este episódio no dia 3 de maio (dia
de Santa Cruz) ou no domingo seguinte. Sobem ao castelo
cantando e dançando ao som dos adufes para atirar das
muralhas potes de barro enfeitados com flores simbolizando a
bezerra, numa festa de muita cor.

Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Data de Início: 2017-04-09 Data de fim: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Evocando a Paixão e morte de Jesus Cristo, a Semana Santa de
Óbidos é considerada uma das mais impressionantes
manifestações religiosas na região Oeste e atrai a esta vila
muitas pessoas unidas pela devoção e pela cultura. As
festividades começam com a secular Procissão da Ordem
Terceira que tem lugar no início da Quaresma e conta com a
participação de diversos andores exuberantemente decorados
com flores. No domingo de Ramos realiza-se a procissão do
Senhor dos Passos que percorre algumas ruas, fora e dentro das
muralhas de Óbidos, culminando na Igreja da Misericórdia, junto
da qual um Calvário representa o monte onde Jesus sofreu a
crucificação. O ponto alto das solenidades tem lugar na sextafeira santa com a comovente Procissão do Enterro do Senhor, em
que a iluminação é assegurada apenas por alguns archotes
colocados em pontos-chave do percurso. As cerimónias
terminam no Domingo de Páscoa com a Procissão Eucarística
onde estão representadas as várias paróquias e seus lugares.

Tomar
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Festa dos Tabuleiros
Data a anunciar
Website: http://www.tabuleiros.org
A Festa dos Tabuleiros realiza-se de 4 em 4 anos e a próxima
terá lugar em Julho de 2019. 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.

Lisboa Região
Lisboa
Festas de Lisboa
Data de Início: 2017-06-01 Data de fim: 2017-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Com um cheiro a verão no ar, as Festas de Lisboa enchem de
animação os recantos mais típicos da cidade e trazem à rua
milhares de pessoas. Santo António, muito venerado em Lisboa e
tratado como um verdadeiro padroeiro da cidade, dá o mote
para as festas que atingem o seu ponto alto na noite de 12 de
junho, com o desfile das marchas populares na Avenida da
Liberdade. Na tarde do dia 13, a procissão em honra deste santo
popular, que tem fama de casamenteiro, percorre as ruas que
rodeiam a Sé e dá o cunho religioso às festas. As noites são
animadas pelos arraiais nos bairros típicos de Lisboa, do Castelo
à Mouraria, Graça, Alfama, Ajuda e Bairro Alto, com muita
música e dança ao ritmo das canções populares. Enfeitadas com
grinaldas e globos coloridos, as ruas são invadidas pelo cheiro da
sardinha assada e pelos aromas dos manjericos acompanhados
de um cravo de papel e de uma quadra alusiva a Santo
António.Junho é o principal mês destas festas, que se prolongam
pelo verão e incluem eventos muito diversificados como
espetáculos de fado, jazz e outros géneros musicais, fado nos
elétricos que atravessam a cidade, festivais de cinema e teatro,
provas desportivas e exposições.

Madeira
Carnaval da Madeira
Data de Início: 2017-02-25 Data de fim: 2017-02-28
Website: http://carnaval.visitmadeira.pt
O Carnaval arranca oficialmente na 6ª feira que antecede o
Entrudo e só termina na 3ª feira de Carnaval, contagiando toda a
ilha com a intensa animação vivida. As festas de Carnaval na
Madeira são uma das festas regionais mais animadas. O Funchal
amanhece na 6ª feira ao som de bandas filarmónicas e marchas
carnavalescas que levam a boa disposição a toda a baixa da
cidade, prosseguindo à noite com espetáculos na Praça do
Município durante cinco dias consecutivos. Na noite de sábado é
a vez do grande cortejo alegórico sair à rua. Após percorrerem
um itinerário pela cidade, concentram-se na Praça do Município
que, num ambiente mágico de sons e fantasias, é animada por
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um baile. Na 3ª feira de Carnaval é o dia em que o Funchal
explode de boa disposição. À tarde, foliões irreverentes
provenientes de todos os cantos desfilam perante a multidão
que é contagiada por este ambiente de caricatura - é o cortejo
trapalhão. Durante todos estes dias, as ruas do Funchal são
decoradas com motivos luminosos e inundadas por música
ambiente alusiva à época carnavalesca. Deixe-se
contagiar!&nbsp;

Funchal
Festa da Flor - Madeira
Data de Início: 2017-05-04 Data de fim: 2017-05-21
Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en
A primavera na Madeira tem honras de rainha, sendo coroada
com a Festa da Flor, todos os anos após a Páscoa. Celebrando a
primavera e o exuberante florescer típico da época, ainda mais
intenso na Madeira devido ao seu clima subtropical, o Funchal é
palco de um sumptuoso espetáculo, a Festa da Flor. 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
os artistas madeirenses dedicam-se à construção de
inesquecíveis tapetes florais estrategicamente expostos pelas
ruas e organizam-se concursos de decoração de montras. Venha
você também viver a primavera!

Porto e Norte
Braga
Semana Santa - Braga
Data de Início: 2017-04-08 Data de fim: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantabraga.com
Assista à Semana Santa na antiquíssima cidade de Braga, na
região do Porto e Norte. A cidade é decorada com motivos
alusivos à quadra e os "Passos", altares de rua, enchem-se de
flores e luzes, complementando a sumptuosidade das igrejas.

Guimarães
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Festas Gualterianas
Data a anunciar
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Visite Guimarães no 1º fim de semana de agosto e aproveite
para assistir às Festas Gualterianas, que quase há um século
animam esta cidade.O ponto alto dos festejos é a Procissão em
honra de São Gualter que se realiza no domingo, mas o vasto
programa de animação tem motivos de sobra para agradar a
todos, e inclui um cortejo histórico, batalha de flores, tourada,
fogo-de-artifício e muita música popular.

Lamego
Festas de Nossa Senhora dos Remédios
Data a anunciar
Website: http://www.cm-lamego.pt
Em setembro assista às Festas de Nossa Senhora dos Remédios,
em Lamego, e não perca a Procissão do Triunfo, o momento mais
simbólico do evento. Durante esta Procissão a Senhora dos
Remédios é transportada por uma junta de bois, tornando
Lamego o único local do mundo católico em que uma imagem da
Virgem é transportada por animais.

Porto
Festas de São João
Data de Início: 2017-06-01 Data de fim: 2017-06-30
Website: http://www.portolazer.pt
Celebre o São João, o santo mais venerado do Porto, que põe
toda a cidade em festa na noite de 23 de junho. Música, dança,
petiscos e fogo-de-artifício marcam as festas de São João, com
origem pagã, ligadas à celebração do solstício de verão.

Viana do Castelo
Festas da Senhora da Agonia
Data de Início: 2017-08-17 Data de fim: 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
Em Viana do Castelo, participe nas Festas da Senhora da Agonia
e não perca os vários cortejos que animam, em agosto, os três
dias de festas na cidade.A cidade enche-se de milhares de
pessoas que assistem à veneração de Viana do Castelo à Virgem
da Agonia, invocada pelos pescadores para que o mar lhes seja
mais favorável.

Gastronomia e Vinhos
Alentejo
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Santarém
Festival Nacional de Gastronomia
Data a anunciar
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
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.

Algarve
Monchique
Fim-de-semana entre a arte, a gastronomia e a
paisagem
Data de Início: 2017-03-31 Data de fim: 2017-04-02
Website:
Inserido no projeto LAVRAR o MAR, As Artes no Alto da Serra e na
Costa Vicentina, um fim-de-semana para ir no encalce das
catedrais do medronho. As 80 destilarias de Monchique são
tesouros escondidos em locais recônditos da serra onde se
fabrica desde tempos remotos com uma técnica ancestral de
produção.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Portimão
Fazer Render o Peixe em Portimão

Fazer Render o Peixe em Portimão

Data de Início: 2017-02-28 Data de fim: 2017-03-05

Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-04-30

Website:

Website:

Semana Gastronómica pelo Chef Antoine Westermann4 de
março – Inauguração da Exposição: “Bivalvia” de Beatriz Lobo e
“Uma Casa Portuguesa” de Miki Leal (até 9 de abril)Através de
uma inesperada e criativa fusão entre a gastronomia e artes
visuais são mostrados um conjunto de objetos artísticos e um
receituário próprio, inspirados na especificidade do terroir
algarvio e das suas riquezas marinhas.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Através de uma inesperada e criativa fusão entre a gastronomia
e artes visuais são mostrados um conjunto de objetos artísticos e
um receituário próprio, inspirados na especificidade do terroir
algarvio e das suas riquezas marinhas.11 a 15 de Abril - Semana
Gastonómica pelo Chef Hans Neuner | Museu de PortimãoAté 9
de abril - Exposição “Bivalvia” de Beatriz Lobo e “Uma Casa
PortUguesa” de Miki Leal&nbsp;13 de abril – Inauguração da
Exposição: “Natureza-Morta em Movimento”, de Douglas Fitch, e
“Cirúrgico”, de Filipe Lucas Frazão (até 31 de maio)(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Centro de Portugal
Óbidos

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

23/53

Festival Internacional de Chocolate
Data de Início: 2017-03-10 Data de fim: 2017-04-02
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Os mais gulosos não podem deixar de visitar Óbidos durante o
Festival Internacional do Chocolate.Durante alguns dias as ruas
desta vila medieval transformam-se em verdadeiras montras de
bolos e bombons que todos podem provar e comprar.Para os
mais pequenos, a “Casa de Chocolate das Crianças” oferece
atividades lúdicas e pedagógicas e uma cozinha para
prepararem algumas receitas.&nbsp;Os adultos podem
frequentar cursos de culinária em que o chocolate é sempre o
ingrediente-base, assistir a concursos para profissionais de
pastelaria como o “Chocolatier do Ano” e o “Concurso
internacional das Receitas de Chocolate”, e apreciar as
esculturas de chocolate, verdadeiras obras de arte.

Lisboa Região
Lisboa
Peixe em Lisboa
Data de Início: 2017-03-30 Data de fim: 2017-04-09
Website: http://www.peixemlisboa.com
Visite o evento “Peixe em Lisboa” em abril e delicie-se com as
inovadoras criações gastronómicas de conceituados chefes
portugueses e estrangeiros. Durante onze dias poderá assistir a
apresentações gastronómicas que têm por base o peixe e os
mariscos, conhecer os melhores restaurantes da região ou
apreciar um bom vinho. Paralelamente têm lugar aulas de
culinária para adultos e para crianças, bem como um Mercado
Gourmet com produtos típicos da região de Lisboa e concursos
para eleger o “Melhor pastel de nata” e o “Melhor pregão”.Se é
apreciador da boa mesa, não falte!

Madeira
Ilha da Madeira
Festa do Vinho Madeira
Data de Início: 2017-08-27 Data de fim: 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
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.
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Música
Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Data de Início: 2017-02-11 Data de fim: 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Aprecie o melhor da música sacra em alguns dos mais belos
monumentos do Baixo Alentejo, numa visita às tradições e às
raízes históricas da região.Para além de divulgar o talento de
compositores, intérpretes e artistas de reconhecimento
internacional, o Festival Terras sem Sombra, o mais destacado
festival de música sacra em Portugal, é também uma
oportunidade para conhecer algumas das igrejas que fazem
parte do património monumental do Baixo Alentejo.Tendo a
música como tema central, o festival integra também
conferências temáticas, visitas guiadas, ações direcionadas para
as artes e para a cultura, bem como um espaço de atividades
paralelas onde se destaca a conservação da natureza e a
salvaguarda da biodiversidade.

Sines
Festival Músicas do Mundo
Data a anunciar
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines realiza anualmente em julho, o maior evento português no
campo da world music, o Festival Músicas do Mundo. Tendo
como um dos cenários o Castelo de Sines, este é um espaço que
mostra a diversidade e a qualidade das expressões culturais no
mundo, considerado um dos eventos culturais mais
democráticos do país.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data de Início: 2017-08-01 Data de fim: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
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
Albufeira
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32º Festival Internacional de Música do Algarve
(FIMA)

Ciclo “Guitarras e Património”

Data de Início: 2017-05-04 Data de fim: 2017-05-28

Website:

Data de Início: 2017-04-08 Data de fim: 2017-04-20

Website:
Um Festival de Música Erudita no Algarve que será palco de
internacionalização dos melhores intérpretes nacionais, assim
como de divulgação e valorização da música portuguesa, com a
introdução em cada concerto de uma peça de autor
nacional.Concertos:4 Maio - 21:00 | Orquestra Metropolitana de
Lisboa - Amores Impossíveis | Cine-Teatro Louletano (Loulé)5
Maio - 21:00 | &nbsp;Orquestra de Extremadura (OEX) – Sinfonia
Trágica | Teatro das Figuras, Faro6 Maio - 21:00 | Quarteto de
Cordas de Matosinhos – Música de Câmara: “Grandes Quartetos
III” | Auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim&nbsp;7
Maio - 19:00 | Orquestra Clássica do Sul &amp; Companhia de
Dança do Algarve – Bailado “Matrioska” | Grande Auditório de
Gambelas, Universidade do Algarve, Faro12 Maio - 21:00 | Carion
Quintet, Música de Câmara – Mephisto “Dance with the devil” |
Auditório Municipal de Albufeira13 Maio - 21:00 | Orquestra
Clássica do Sul – Música de Câmara “Serenata Boémia” | Igreja
do Carmo de Tavira20 Maio - 21:00 | Orquestra Clássica do Sul –
As Quatro Estações | Cine-Teatro de São Brás de Alportel21 Maio
- 19:00 | Uma história de Trompa de Laurent Rossi, espetáculo
musical multimédia | Cine-Teatro Louletano&nbsp;26 Maio 21:00 | Orquestra Metropolitana de Lisboa - Danças Concertantes
|&nbsp;Centro de Congressos do Arade, Lagoa28 Maio | 19:00 |
Orquestra Clássica do Sul – Concerto de Encerramento |
Auditório do Hotel São Rafael Atlântico, Albufeira(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Uma viagem acompanhada pelo dedilhar de cordas que contam
histórias sobre cultura e música. Um percurso sobre a região que
liga os espaços percorridos.&nbsp;Espetáculos:8 Abril - 17:00h |
Convento de São José, Lagoa9 Abril - 17:00h | Centro
Interpretativo de Vila do Bispo20 Abril - 21:30h | Museu Municipal
de Arqueologia de Albufeira20 Abril - 21:30h | Igreja de Nossa
Senhora da Encarnação, Vila Real de Santo António(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Festival Algarve Jazz Gourmet Moments
Data de Início: 2017-05-12 Data de fim: 2017-05-14
Website:
Pela primeira vez em Portugal um festival alia o Jazz à
gastronomia, vinhos e artesanato de autor num espírito gourmet.
Uma mostra de artesanato de autor contemporâneo completa a
experiência que respira uma atmosfera intimista e gourmet num
evento pleno de sons, experiências e sensações.(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Ciclo “Guitarras e Património”
Data de Início: 2017-05-20 Data de fim: 2017-05-20
Website:
Uma viagem acompanhada pelo dedilhar de cordas que contam
histórias sobre cultura e música. Um percurso sobre a região que
liga os espaços percorridos.&nbsp;Espetáculos:20 Maio - 21:30h
| Museu Municipal de Arqueologia de Silves20 Maio - 21:30h |
Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira20 Maio - 21:30h |
Igreja da Senhora da Encarnação, Vila Real de Santo
António(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Músicas do Mundo – Música Universal
Data de Início: 2017-02-18 Data de fim: 2017-02-18
Website:
A música do século XX revisitada num programa muito eclético e
diversificado que propõe trazer à luz do dia as Músicas do
Mundo, realizando um espetáculo rico e abrangente.(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Alcoutim
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Ciclo “Guitarras e Património”
Data de Início: 2017-01-06 Data de fim: 2017-01-29

MORPHOSIS - Hugo Alves(trompete) & João Frade
(acordeão)

Website:

Data de Início: 2017-03-10 Data de fim: 2017-03-10
Website:

Uma viagem acompanhada pelo dedilhar de cordas que contam
histórias sobre cultura e música. Um percurso sobre a região que
liga os espaços percorridos.&nbsp;Concertos:6 janeiro - 19:00 |
Núcleo museológico do Castelo de Alcoutim7 janeiro - 16:00 |
Museu Municipal de Portimão28 janeiro - 16h00 | Museu
Municipal de Loulé29 janeiro -16h00 | Igreja Matriz de
Monchique&nbsp;(Evento inserido no Programa 365
Algarve)&nbsp;

Morphosis dá asas à improvisação sobre temas originais escritos
a pensar nas potencialidades destes dois instrumentos
interpretados por dois talentos nacionais que exploram a
tradição à luz da modernidade.10 Março - 21:00 | Espaço
Guadiana - Alcoutim(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Aljezur
Ciclo “Guitarras e Património”

LINGUAJAR

Data de Início: 2017-02-04 Data de fim: 2017-02-24

Data de Início: 2017-01-16 Data de fim: 2017-01-29

Website:

Website:

Uma viagem acompanhada pelo dedilhar de cordas que contam
histórias sobre cultura e música. Um percurso sobre a região que
liga os espaços percorridos.Concertos:4 fevereiro - 21:00h |
Igreja de São Pedro, Faro10 fevereiro - 17:00h | Igreja de Santo
António, Lagos24 fevereiro - 21:00h | Igreja de Nossa Senhora de
Alva, Aljezur&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Criação de partituras baseadas no património cultural oral da
região para serem cantadas à capella e em registo polifónico.16
a 27 Janeiro | Oficinas artísticas por Margarida Mestre, Antiga
Escola primária do Barranco da Vaca, Aljezur28 e 29 Janeiro |
16:00 | Espetáculos, Mercado Municipal de Aljezur

Momentos Fantásticos com Património – A Banda
vai
Data de Início: 2017-04-08 Data de fim: 2017-04-08
Website:
Os visitantes são convidados a viajar no tempo através de uma
proposta intimista e sedutora acompanhados pelos músicos da
Filarmónica Lacobrigense que interpretarão temas
representativos de uma tradição secular e identitária.(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Almancil
32º Festival Internacional de Música do Algarve
(FIMA)

O Universo de Henry Purcell

Data de Início: 2017-03-18 Data de fim: 2017-03-31

Website:

Data de Início: 2017-01-14 Data de fim: 2017-01-21

Website:
Um Festival de Música Erudita no Algarve que será palco de
internacionalização dos melhores intérpretes nacionais, assim
como de divulgação e valorização da música portuguesa, com a
introdução em cada concerto de uma peça de autor
nacional.Concertos:&nbsp;18 de março - 21:00 | Orquestra
Clássica do Sul – Ode à Alegria | Teatro das Figuras - Faro25 de
março - 21:00 | Orquestra Clássica do Sul – Música de Câmara “A
noite transfigurada” - Teatro Mascarenhas Gregório - Silves31 de
março | 20:00 | Orquestra Clássica do Sul – Jantar Musical | Hotel
Conrad, Quinta do Lago - Almancil (Loulé)(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Dido e Eneias é uma das mais emblemáticas óperas europeias.
Escrita por Henry Purcell (1659 – 1695), com libreto de Nahum
Tate, esta ópera conta-nos a história de amor entre Dido, Rainha
viúva de Cartago, e Aeneas, um príncipe que escapou à
destruição de Tróia.Espetáculos:14 Janeiro - 16:00 | Museu
Municipal de Portimão20 Janeiro - 20:30 | Igreja de São Lourenço
de Almancil, Loulé21 Janeiro - 21:00 | Igreja de Odiáxere
(Lagos)(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Ópera "Dido e Eneias" de Henry Purcell
Data de Início: 2017-04-30 Data de fim: 2017-04-30
Website:
Dirigido por Joana Godinho com interpretações de Joana
Godinho, Jan van Elsacker, Ana Margarida Marreiros e Carina
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Ferreira; Orquestra de Cordas da Academia com Algarve
Camerata.Dido e Eneias é uma das mais emblemáticas óperas
europeias. Escrita por Henry Purcell (1659 – 1695), com libreto
de Nahum Tate, esta ópera conta-nos a história de amor entre
Dido, Rainha viúva de Cartago, e Aeneas, um príncipe que
escapou à destruição de Tróia.(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Alte
O Universo de Henry Purcell
Data de Início: 2017-03-18 Data de fim: 2017-03-18
Website:
Dirigido por Joana Godinho com interpretações de Joana
Godinho, Jan van Elsacker, Ana Margarida Marreiros e Carina
Ferreira acompanhado pela&nbsp;Orquestra de Cordas da
Academia.Dido e Eneias é uma das mais emblemáticas óperas
europeias. Escrita por Henry Purcell (1659 – 1695), com libreto
de Nahum Tate, esta ópera conta-nos a história de amor entre
Dido, Rainha viúva de Cartago, e Aeneas, um príncipe que
escapou à destruição de Tróia.(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Castro Marim
Acordeão d’Alma

Ciclo “Guitarras e Património”

Data de Início: 2017-05-06 Data de fim: 2017-05-07

Data de Início: 2017-03-03 Data de fim: 2017-03-04

Website:

Website:

“Acordeão d´Alma” retrata uma história única, a alma de um
acordeão que o Algarve traz no peito, proporcionando ao
espetador momentos de invulgar beleza.6 Maio - 21:30 | CineTeatro Louletano (Dia Mundial do Acordeão)7 Maio - 16:00 |
Biblioteca Municipal de Castro Marim(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Uma viagem acompanhada pelo dedilhar de cordas que contam
histórias sobre cultura e música. Um percurso sobre a região que
liga os espaços percorridos.&nbsp;3 Março - 17:00 | Museu da
Cidade de Olhão4 Março - 16:00 | Igreja Matriz de Castro Marim

Segredos de Lucía – Friday nights de Lucía
Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-04-30
Website:
Natural de Castro Marim, Paco de Lucía, um génio universal, é
recordado e homenageado pelo trio Pedro Jóia, em concerto,
com Pocket Shows.&nbsp;Neste dias serão ainda apresentados o
Documentário “Paco de Lucía – La Busquéda” e o livro “Paco de
Lucía – Lo Hijo de la Portuguesa”.(Abril - data a anunciar)(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Faro
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32º Festival Internacional de Música do Algarve
(FIMA)

Big Bands Battle - Orquestra de Jazz do Algarve vs
Orquestra Jorge Costa Pinto

Data de Início: 2017-04-06 Data de fim: 2017-04-30

Data de Início: 2017-05-20 Data de fim: 2017-05-20

Website:

Website:

Um Festival de Música Erudita no Algarve que será palco de
internacionalização dos melhores intérpretes nacionais, assim
como de divulgação e valorização da música portuguesa, com a
introdução em cada concerto de uma peça de autor
nacional.Concertos:6 de abril - 21:00h&nbsp;Orquestra Clássica
do Sul &amp; Jean-Bernard Pommier (piano) - Beethoven |
Grande Auditório de Gambelas, Universidade do Algarve, Faro8
de abril - 21:00h Orquestra Clássica do Sul &amp; Constantin
Sandu (piano) – Música de câmara do “Modernismo Francês”:
Debussy &amp; Poulenc | Centro Cultural de Lagos21 Abril 21:00h&nbsp;Academy of Ancient Music (Reino Unido) –
&nbsp;Concertos Brandenburgueses - celebrando os aniversários
de Bach e Telemann | Igreja do Carmo, Tavira27 Abril - 21:00h
Quarteto Jerusalém (Israel) – Música de Câmara: “Grandes
Quartetos I” | Auditório Municipal de Lagoa28 Abril - 21:00h
Quarteto Jerusalém (Israel) – Música de Câmara: “Grandes
Quartetos II” | Auditório Pedro Ruivo em Faro30 Abril 19:00hOrquestra Clássica do Sul – Música de Câmara:
“Serenatas e Sinfonias”| Igreja da Misericórdia, Faro(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Uma recriação dos áureos tempos das Grandes Orquestras...
&nbsp;As batalhas entre orquestras eram comuns nos anos
1930, o despique era inevitável, e "venciam" os melhores... Cada
orquestra com a sua voz teremos em palco, a imponência de 40
músicos num "despique" de excelentes e reconhecidos
temas!&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Ciclo Euterpe

Fado & Wine

Data de Início: 2017-02-16 Data de fim: 2017-02-25

Ciclo Euterpe
Data de Início: 2017-03-02 Data de fim: 2017-03-11
Website:
A música em todas as suas vertentes com um elenco de grandes
nomes que fazem a singularidade da música portuguesa, num
programa com o nome da musa da música. &nbsp;Espetáculos:
2 de março - 20:30 | Marcelo Montes3 de março - 20:30 | Rão
Kyao4 de março - 20:30 | Raquel Peters9 de março - 20:30 | João
Cuña10 de março - 20:30 | Joana Gama11 de março - 20:30 |
Marta Pereira da Costa(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Data de Início: 2017-05-03 Data de fim: 2017-05-31

Website:

Website:

A música em todas as suas vertentes com um elenco de grandes
nomes que fazem a singularidade da música portuguesa, num
programa com o nome da musa da música.
&nbsp;Espetáculos:16 Fevereiro - 20:30| As Moçoilas17 Fevereiro
- 20:30 | João Hasselberg &amp; Pedro Branco18 Fevereiro 20:30 | Nuno da Câmara Pereira23 Fevereiro - 20:30 | Luis
Manhita24 Fevereiro - 20h30 | Anabela Pereira25 Fevereiro 20h30 |Cantares de Évora(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Fado e vinho, o encontro entre duas artes de excelência num
encontro único nas vozes do grupo Al-Mouraria (Inês Graça, Isa
de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire (voz),Tiago Valentim
(viola), Valentim Filipe (guitarra) e as participações especiais dos
guitarristas Pedro Jóia, Custódio Castelo, e o coletivo “Amar
Guitarra”.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Fado & Wine
Data de Início: 2017-04-05 Data de fim: 2017-04-26
Website:

Concertos ao entardecer
Data de Início: 2017-04-07 Data de fim: 2017-04-07
Website:
Com uma vista magnífica sobre a Ria Formosa, convida-se a
assistir e descobrir as bandas emergentes do panorama musical
nacional, num ambiente descontraído.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Fado & Wine

Fado & Wine
Data de Início: 2017-01-11 Data de fim: 2017-01-25
Website:
Fado e vinho, o encontro entre duas artes de excelência num
encontro único nas vozes do grupo Al-Mouraria (Inês Graça, Isa
de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire (voz),Tiago Valentim
(viola), Valentim Filipe (guitarra) e as participações especiais dos
guitarristas Pedro Jóia, Custódio Castelo, e o coletivo “Amar
Guitarra”.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Data de Início: 2017-03-01 Data de fim: 2017-03-29
Website:
Fado e vinho, o encontro entre duas artes de excelência num
encontro único nas vozes do grupo Al-Mouraria (Inês Graça, Isa
de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire (voz),Tiago Valentim
(viola), Valentim Filipe (guitarra) e as participações especiais dos
guitarristas Pedro Jóia, Custódio Castelo, e o coletivo “Amar
Guitarra”.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Medeiros/Lucas - Concertos ao entardecer

Fado & Wine
Data de Início: 2017-02-01 Data de fim: 2017-02-22
Website:

Fado e vinho, o encontro entre duas artes de excelência num
encontro único nas vozes do grupo Al-Mouraria (Inês Graça, Isa
de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire (voz),Tiago Valentim
(viola), Valentim Filipe (guitarra) e as participações especiais dos
guitarristas Pedro Jóia, Custódio Castelo, e o coletivo “Amar
Guitarra”.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Data de Início: 2017-03-03 Data de fim: 2017-03-03
Website:
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Fado e vinho, o encontro entre duas artes de excelência num
encontro único nas vozes do grupo Al-Mouraria (Inês Graça, Isa
de Brito, Teresa Viola, Argentina Freire (voz),Tiago Valentim
(viola), Valentim Filipe (guitarra) e as participações especiais dos
guitarristas Pedro Jóia, Custódio Castelo, e o coletivo “Amar
Guitarra”.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

A pop que cruza o folk e com o Atlântico o Mediterrâneo chega à
Ria Formosa para um concerto em ambiente
descontraído.&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Festival Internacional de Orquestra de Guitarras do
Algarve
Data de Início: 2017-03-18 Data de fim: 2017-03-25
Website:
18 de março - 18:30h&nbsp;Sé de Silves - com a Orquestra de
Bandolins da Madeira e a Orquestra Juvenil de Guitarras do
Algarve19 de março - 18:30 Igreja do Carmo de Tavira - com a
Orquestra de Bandolins da Madeira e a Orquestra Juvenil de
Guitarras do Algarve25 de março - 21:30 Teatro das Figuras em
Faro - com a Sinfonity – Orquestra Sinfónica de Guitarras
Elétricas(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Tiago Sousa - Concertos ao entardecer
Data de Início: 2017-02-03 Data de fim: 2017-02-03
Website:
O minimalismo musical de Tiago Sousa, num concerto com piano
revolucionário em ambiente descontraído, com uma vista
magnífica sobre a Ria Formosa.(Evento inserido no Programa
365 Algarve)

Lagoa
Big Bands Battle
Data de Início: 2017-01-28 Data de fim: 2017-01-28

MORPHOSIS - Hugo Alves (trompete) & João Frade
(acordeão)

Website:

Data de Início: 2017-05-26 Data de fim: 2017-05-27
Website:

Orquestra de Jazz do Algarve versus Orquestra Jorge Costa
PintoUma recriação dos áureos tempos das Grandes
Orquestras... &nbsp;As batalhas entre orquestras eram comuns
nos anos 1930, o despique era inevitável, e "venciam" os
melhores... Cada orquestra com a sua voz teremos em palco, a
imponência de 40 músicos num "despique" de excelentes e
reconhecidos temas!&nbsp;(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Morphosis dá asas à improvisação sobre temas originais escritos
a pensar nas potencialidades destes dois instrumentos
interpretados por dois talentos nacionais que exploram a
tradição à luz da modernidade.26 de maio - 21:30h | Olhão27 de
maio - 21:30h | Igreja de Nossa Senhora da Encarnação,
Porches,&nbsp;Lagoa(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Richard Galliano e Orquestra

O Universo de Henry Purcell

Data de Início: 2017-02-11 Data de fim: 2017-02-11

Data de Início: 2017-02-03 Data de fim: 2017-02-11

Website:

Website:
Dido e Eneias é uma das mais emblemáticas óperas europeias.
Escrita por Henry Purcell (1659 – 1695), com libreto de Nahum
Tate, esta ópera conta-nos a história de amor entre Dido, Rainha
viúva de Cartago, e Aeneas, um príncipe que escapou à
destruição de Tróia.Espetáculos:3 Fevereiro - 21:00 | Igreja
Matriz de Estômbar, Lagoa5 Fevereiro - 16:00 | Igreja Matriz de
Monchique11 Fevereiro - 19:30 | Igreja Paroquial de Sagres, Vila
do Bispo(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

O conceituado compositor, acordeonista e bandoneonista
Richard Galliano voltará a Portugal para um espetáculo no qual
será acompanhado pela orquestra da Academia de Música de
Lagos, que interpretará originais do próprio.&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Ópera "Dido e Eneias" de Henry Purcell
Data de Início: 2017-03-03 Data de fim: 2017-03-03
Website:
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Dirigido por Joana Godinho com interpretações de Joana
Godinho, Jan van Elsacker, Ana Margarida Marreiros e Carina
Ferreira; Orquestra de Cordas da Academia com Algarve
CamerataDido e Eneias é uma das mais emblemáticas óperas
europeias. Escrita por Henry Purcell (1659 – 1695), com libreto
de Nahum Tate, esta ópera conta-nos a história de amor entre
Dido, Rainha viúva de Cartago, e Aeneas, um príncipe que
escapou à destruição de Tróia.(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Lagos
Segredos de Lucía – Friday nights de Lucía
Data de Início: 2017-03-10 Data de fim: 2017-03-17
Website:
Natural de Castro Marim, Paco de Lucía, um génio universal, é
recordado e homenageado pelo trio Pedro Jóia, em concerto,
com Pocket Shows. Espetáculos:&nbsp;10 Março - 21:30h |
Centro Cultural de Lagos17 Março - 21:30h | Biblioteca Municipal
de Castro Marim(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Loulé
Concerto de Páscoa

Festival Internacional de Jazz de Loulé

Data de Início: 2017-04-23 Data de fim: 2017-04-23

Data a anunciar

Website:

Website:

Coro de Câmara Lisboa Cantat(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Em Julho, a música jazz invade o centro histórico de Loulé.Não
perca os espectáculos integrados no Festival Internacional de
Jazz de Loulé que trazem ao Algarve nomes conceituados a nível
mundial.&nbsp;Este evento que teve a sua primeira edição em
1995 é organizado pela Casa de Cultura de Loulé e impôs-se ao
longo dos anos apresentando não só os clássicos trios de jazz, a
que se juntam por vezes orquestras ou grandes vozes, mas
também grupos inovadores que fazem a fusão do jazz com
outros ritmos como o blues, o funk, o pop-rock ou a música
clássica europeia.Os espectáculos têm lugar na Cerca do
Convento do Espírito Santo, um dos edifícios históricos da cidade
de Loulé que proporciona o enquadramento ideal para um
concerto ao ar livre numa noite de verão.

Festival Med
Data de Início: 2017-06-29 Data de fim: 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Venha ao Algarve, a Loulé, no início do verão e aprecie os sons e
os sabores de diversos países do mundo.Durante vários dias, o
Festival Med anima o centro histórico de Loulé com concertos de
nomes bem conhecidos da cena mundial da “world music”. Sob o
lema “música e muito mais”, o festival apresenta outras formas
de arte, integrando exposições de artesanato e espetáculos de
dança e teatro de rua. A completar esta mostra, o recinto
alberga também diversos restaurantes onde poderá
experimentar os sabores da cozinha tradicional de cada um dos
países.Loulé, cidade de ruas tortuosas onde a presença árabe
ainda se faz sentir, é durante este Festival uma miscelânea de
culturas que têm muitos pontos em comum.

Segredos de Lucía – Friday nights de Lucía
Data de Início: 2017-05-19 Data de fim: 2017-05-19
Website:
Natural de Castro Marim, Paco de Lucía, um génio universal, é
recordado e homenageado pelo trio Pedro Jóia, em concerto,
com Pocket Shows.&nbsp;19 Maio - 21:30h | Pedro Jóia Trio e
convidado especial | Cine-Teatro Louletano(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Monchique
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MORPHOSIS - Hugo Alves (trompete) & João Frade
(acordeão)
Data de Início: 2017-02-03 Data de fim: 2017-02-04
Website:
Morphosis dá asas à improvisação sobre temas originais escritos
a pensar nas potencialidades destes dois instrumentos
interpretados por dois talentos nacionais que exploram a
tradição à luz da modernidade:Concertos:&nbsp;3 Fevereiro 21:30h | Cine-Teatro de São Brás de Alportel4 Fevereiro - 21:30h
| Monchique(Evento inserido no Programa 365 Algarve)&nbsp;

Olhão
Festival de Coros de Câmara - Olhão 2017
Data de Início: 2017-05-20 Data de fim: 2017-05-28

MORPHOSIS - Hugo Alves (trompete) & João Frade
(acordeão)

Website:

Data de Início: 2017-04-07 Data de fim: 2017-04-28
Website:

20 de maio - 17:00h | Igreja de Nossa Senhora do Carmo - Fuseta
(Olhão) Coro de Câmara da Universidade de Lisboa21 de maio 17:00h | Igreja de São Bartolomeu - Pechão (Olhão)Coro
Vozart27 de maio - 17:00h | Igreja de São Sebastião - Quelfes
(Olhão) Coro de Câmara de Barcelos28 de maio - 17:00 |
Auditório Municipal de Olhão - Concerto de encerramentoCoro de
Câmara de Barcelos Canticorum, Coral Feminino Outras Vozes,
Orquestra do Conservatório de Música de Olhão(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Morphosis dá asas à improvisação sobre temas originais escritos
a pensar nas potencialidades destes dois instrumentos
interpretados por dois talentos nacionais que exploram a
tradição à luz da modernidade.Espetáculos:7 Abril - 21:30h |
Teatro Mascarenhas Gregório, Silves28 Abril - 21:30h | Sociedade
Recreativa Progreso Olhanense, Olhão(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Portimão
1.º Festival Internacional de Piano do Algarve

1º Festival Internacional de Piano do Algarve

Data de Início: 2017-02-18 Data de fim: 2017-02-18

Data de Início: 2017-04-08 Data de fim: 2017-04-08

Website:

Website:

Estreia Mundial do Concerto para piano a 4 mãos e orquestra de
Armando Mota com os solistas Mário Laginha e Armando Mota e
o Maestro Armando Mota.(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Recital de piano a 4 mãos, Ranko Markovic (Áustria), e Marialena
Fernandes (Índia).(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

1º Festival Internacional de Piano do Algarve
Data de Início: 2017-03-04 Data de fim: 2017-03-25
Website:
4 Março - 21:00 | Um dos melhores duos portugueses de piano
Pedro Burmester e Mário Laginha11 Março - 21:00
|&nbsp;Solistas: António Rosado, Maestro Armando Mota com a
Orquestra Sinfónica da ESART para Concerto em F de Georges
Gerschwin18 Março | 21h00 |&nbsp;Concerto para piano e
orquestra nr 3 de Sergey Rachmaninoff com Maestro Osvaldo
Ferreira&nbsp;25 Março | 21h00 |&nbsp;Recital de Piano com
Borja Otero(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Da Pré-História à Lua Cheia
Data de Início: 2017-05-27 Data de fim: 2017-05-27

Cantata Mundi
Data de Início: 2017-04-22 Data de fim: 2017-04-22
Website:
“Todos somos terra e céu, todos somos mundo” serve de ponto
de partida a Rodrigo Leão na composição da Cantata Mundi.
Num colorido de sons e sentimentos que junta num palco mais
de 60 intérpretes e conta com a magnífica voz do barítono Rui
Baeta.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Ópera - Cosi fan Tutti
Data de Início: 2017-05-06 Data de fim: 2017-05-06
Website:
A Companhia de Ópera do Porto apresenta a obra de
Mozart.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Website:
As páginas de música do Requiem de Fauré, compostas nos
finais do século XIX, são pano de fundo musical aos monumentos
funerários do III milénio antes da nossa Era.&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)
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Quarteira
Missa da Coroação
Data de Início: 2017-03-25 Data de fim: 2017-03-25
Website:
Coral OssonobaA Missa da Coroação foi composta em Março de
1779, aqui interpretada pela soprano Maria José Rocha, pelo
contralto Cláudia Amaro, pelo tenor Paulo Sopa, pelo baixo João
Pedro e pelo pianista Joana Vieira, com direção musical de Nuno
Sequeira Rodrigues.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Silves
Jazz nas Adegas

Jazz nas Adegas

Data de Início: 2017-02-11 Data de fim: 2017-02-18

Data de Início: 2017-01-14 Data de fim: 2017-01-21

Website:

Website:

Numa simbiose perfeita entre o vinho e a música, estes
espetáculos proporcionarão ao espectador a possibilidade de
conhecer um pouco melhor a história do vinho de Silves, assim
como os seus locais de produção – as adegas – e usufruir de
ritmos quentes do jazz.Espetáculos:11 Fevereiro - 21:00 | Biel
Ballester Trio| Convento do Paraíso – Quinta do Lagar – Silves18
Fevereiro - 21:00 | What about Sara| Quinta do Barradas - Sítio
da Venda Nova – Silves(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Numa simbiose perfeita entre o vinho e a música, estes
espetáculos proporcionarão ao espectador a possibilidade de
conhecer um pouco melhor a história do vinho de Silves, assim
como os seus locais de produção – as adegas&nbsp;e usufruir de
ritmos quentes do jazz.Espetáculos:&nbsp;14 janeiro - 21:00h |
Gobi Jazz Dogs| Quinta João Clara - Vale de Lousas –
Alcantarilha21 janeiro - 21:00 | Prima Matéria Quarteto | Quinta
da Vinha – Sitio da Vala – Silves(Evento inserido no Programa
365 Algarve)

Jazz nas Adegas
Data de Início: 2017-03-10 Data de fim: 2017-03-17
Website:
Numa simbiose perfeita entre o vinho e a música, estes
espetáculos proporcionarão ao espectador a possibilidade de
conhecer um pouco melhor a história do vinho de Silves, assim
como os seus locais de produção – as adegas – e usufruir de
ritmos quentes do jazz.10 Março - 21:00 | Hugo Antunes
standards Trio| Quinta do Francês - Dobra – Odelouca – Silves17
Março - 21:00 | Beatriz Cruz| Quinta Rosa – Pinheiro e Garrado –
Silves(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Tavira
Fado com História

Fado com História

Data de Início: 2017-01-02 Data de fim: 2017-01-28

Data de Início: 2017-02-01 Data de fim: 2017-02-28

Website:

Website:

A Guitarra Portuguesa, a Viola e a Voz percorrem alguns dos
mais representativos Fados, deste nosso Património Cultural
Imaterial da Humanidade pela UNESCO.Espetáculos:&nbsp;2 a 7;
9 a 14; 16 a 21 e 23 a 28 janeiro - 11h15; 12h15; 15h15; 16h15;
17h15&nbsp;(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

A Guitarra Portuguesa, a Viola e a Voz percorrem alguns dos
mais representativos Fados, deste nosso Património Cultural
Imaterial da Humanidade pela UNESCO.Espetáculos:&nbsp;1 a 4;
6 a 11; 13 a 18; 20 a 25 e 27 e 28 de fevereiro | 11h15; 12h15;
15h15; 16h15; 17h15(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Tavira, Património e Artes

Tavira, Património e Artes

Data de Início: 2017-03-04 Data de fim: 2017-03-25

Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-04-22

Website:

Website:

Da fusão entre o património religioso, arquitetónico e pictórico
dos murais das igrejas com o património musical das várias
épocas em que foram erguidas, nasce o encontro entre o
material e o imaterial.&nbsp;Concertos:&nbsp;4 Março - 21:30 |

Da fusão entre o património religioso, arquitetónico e pictórico
dos murais das igrejas com o património musical das várias
épocas em que foram erguidas, nasce o encontro entre o
material e o imaterial.&nbsp;Concertos:1 abril - 21:30 | Concerto
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Concerto das 3 culturas | Igreja de Santa Maria11 Março - 21:30 |
Concerto de órgão | Igreja de Santiago18 Março - 21:30 |
Concerto de Coro – abertura do projeto “VIVA A PRIMAVERA”
|&nbsp;Igreja do Carmo25 Março - 21:30 | Concerto de cordas –
reportório barroco | Ermida de São Sebastião(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

renascentista - Igreja de São Roque8 abril - 21:30 | Concerto de
música medieval - Ermida de Santana16 abril - 18:00 | Concerto
de Páscoa - Igreja do Carmo22 abril - 21:30 | Concerto de piano –
reportório inspirado no mar - Igreja das Ondas(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Vila do Bispo
Cantata Mundi
Data de Início: 2017-01-28 Data de fim: 2017-01-28
Website:
“Todos somos terra e céu, todos somos mundo” serve de ponto
de partida a Rodrigo Leão na composição da Cantata Mundi.
Num colorido de sons e sentimentos que junta num palco mais
de 60 intérpretes e conta com a magnífica voz do barítono Rui
Baeta.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data de Início: 2017-10-04 Data de fim: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
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 norte-americanos 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.

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data a anunciar
Website: http://www.maredeagosto.com
No cenário mágico da Baía da Praia Formosa da Ilha de Santa
Maria, o Festival Internacional de Música Maré de Agosto reúne
nomes destacados de diversos países. Num palco situado apenas
a vinte metros do mar atuam nomes destacados do panorama
musical nacional e internacional. As mais diversas correntes
estéticas da “world music” estão representadas neste
acontecimento de qualidade reconhecida ao longo das suas vinte
edições.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
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RFM SOMNII
Data de Início: 2017-07-07 Data de fim: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Em julho, assista ao RFM SOMNII na Figueira da Foz, um evento a
não perder que se apresenta como o maior sunset de
sempre.&nbsp;Durante dois dias o RFM SOMNII anima o enorme
areal da Praia do Relógio na Figueira da Foz com o som dos
melhores DJs do mundo. Sol, praia e muita música eletrónica
num belo cenário natural são os condimentos deste 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 80.000.&nbsp;

Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Data de Início: 2017-08-10 Data de fim: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
Em agosto, a música de piano enche a vila medieval de Óbidos.
Jovens estudantes de música vindos de todo o mundo participam
na Semana Internacional de Piano de Óbidos, a fim de
aperfeiçoarem os seus conhecimentos com grandes mestres.

Lisboa Região
Ericeira
Sumol Summer Fest
Data de Início: 2017-06-24 Data de fim: 2017-06-25
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Em Junho, 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&nbsp;nestes dois dias,
este Festival tem também como ingredientes verão, calor, férias
e mar, numa zona bem conhecida dos surfistas,&nbsp;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.

Estoril
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Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Data a anunciar
Website: http://www.festorilisbon.com/
As Semanas de Música do Estoril (Festival Estoril Lisboa) têm
contribuído para a difusão de novos valores e criações recentes.
Não perca este evento que se realiza em julho, no Estoril. O
evento surge pela fusão dos Cursos Internacionais de Música,
Festival de Música e Concurso de Interpretação do Estoril.

Lisboa
Andrea Bocelli

C4 Pedro

Data de Início: 2017-03-25 Data de fim: 2017-03-25

Data de Início: 2017-04-07 Data de fim: 2017-04-07

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

Website: https://www.facebook.com/c4pedrofficial/

No dia 25 de março, no MEO Arena, em Lisboa, terá uma
extraordinária oportunidade de assistir à interpretação do tenor
mais apreciado do mundo, que conseguiu por o belcanto nas
bocas do mundo com êxitos tão estrondosos como Con te
Partirò. No palco a sumptuosidade de um concerto com 130
pessoas, uma Orquestra de 70 elementos e um Coro de 60
vozes. A primeira parte deste concerto histórico compreenderá
as mais conhecidas e amadas áreas de ópera, tornadas
inesquecíveis na voz de Andrea Bocelli. Na segunda parte poderá
esperar os maiores sucessos da sua longa carreira, o que inclui
temas do último álbum: Cinema.

O músico C4 Pedro, um dos mais influentes da nova geração da
música angolana, apresenta-se na MEO Arena, em Lisboa, no dia
7 de abril de 2017. O artista vive sua fase de maior sucesso.
Intérprete, compositor e produtor respeitado por críticos e pelo
público, tem em sua carreira êxitos como Tu És a Mulher, African
Beauty, Vamos Ficar Por Aqui, Tá Pegar Fogo e Muita Areia. C4
Pedro também deve esquecer as canções do projecto B4, como É
Melhor Não Duvidar e Quem Será (O Verdadeiro Amor).

Festival ao Largo
Data a anunciar
Website: http://www.festivalaolargo.com

Dias da Música em Belém
Data de Início: 2017-04-28 Data de fim: 2017-04-30
Website: http://www.ccb.pt
Não perca os Dias da Música no Centro Cultural de Belém e
deleite-se com uma grande diversidade de concertos. Difícil
mesmo será escolher!Durante três 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.

Glenn Miller Orchestra

Em Julho, marque presença no Largo São Carlos e assista a
espectáculos de grande qualidade.O Festival ao Largo traz a arte
erudita para a rua com espectáculos de entrada gratuita que
incluem música sinfónica, bailado e teatro e contam com a
participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, do Coro do
Teatro Nacional de São Carlos, da Companhia Nacional de
Bailado e o Teatro Nacional D. Maria II, entre muitos
agrupamentos artísticos de prestígio.

Jazz em Agosto
Data a anunciar
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Assista a concertos de jazz ao ar livre, no " Jazz em Agosto " que
se realiza na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Jazz em
Agosto apresenta as múltiplas identidades do jazz, uma
programação menos comum daquilo que se oferece nos
principais festivais mundiais.

Data de Início: 2017-02-18 Data de fim: 2017-02-18

O Piano de Liszt

Website: https://www.coliseu.pt

Data de Início: 2017-06-09 Data de fim: 2017-06-09
A Glenn Miller Orchestra apresenta-se no Coliseu do Porto, no dia
18 de fevereiro. Os cerca de 20 músicos não deixam morrer a
herança musical e a memória do trombonista americano
desaparecido em 1944. Grandes sucessos como Moonlight
Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction ou Chattanooga Choo
Choo são lembrados. O resultado é uma noite de muito swing e
diversão para os amantes do jazz.

Lukas Graham
Data de Início: 2017-04-12 Data de fim: 2017-04-12
Website:

Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
A Orquestra Sinfónica Metropolitana celebra o 25.º aniversário
em grande estilo, com Liszt, uma das figuras mais fascinantes do
século XIX europeu. O programa consta de duas obras de Liszt
(Concerto para Piano e Orquestra N.º 1, S. 124; Concerto para
Piano e Orquestra N.º 2, S. 125), uma de Wagner (Idílio de
Siegfried) e uma de Berlioz (Abertura da ópera Béatrice et
Bénédict, H. 138). Ao lado do maestro inglês Adrian Leaper, o
pianista Artur Pizarro é uma das estrelas da noite. O músico traz
consigo um instrumento de época, o seu Broadwood de 1884.
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https://www.facebook.com/LukasGraham/?fref=ts

Super Bock Super Rock

Lukas Graham e seu grupo, autores do sucesso 7 Years,
apresentam-se pela primeira vez em Portugal, no Coliseu de
Lisboa, no dia 12 de abril. A banda, liderada pelo vocalista e
compositor Lukas Graham Forchhammer, é considerada uma das
maiores revelações dos últimos anos. O hit “7 Years” atingiu o
primeiro lugar em 33 países e conta com mais de 500 milhões de
streamings no Spotify. O disco de estreia de Lukas Graham, que
tem o mesmo nome do cantor, tem recebido elogios de críticos
desde o lançamento do álbum, em 2012. Foi com o segundo
álbum, porém, também chamado Lukas Graham e editado em
2015, que o grupo alcançou o sucesso mundial.

Data de Início: 2017-07-13 Data de fim: 2017-07-15

Skunk Anansie
Data de Início: 2017-02-11 Data de fim: 2017-02-11

Website: http://www.superbocksuperrock.pt
O Super Bock Super Rock é, à imagem do Rock, inconformado! A
próxima edição promete ser surpreendente.Este Festival que
muitos já designaram de “camaleão” pela vontade de se
reinventar ao longo dos anos, regressou em 2015 para junto do
Tejo, escolhendo o Parque das Nações para revolucionar, uma
vez mais, o paradigma dos grandes Festivais em
Portugal.&nbsp;Apresentando um formato totalmente inovador
para os grandes festivais em Portugal, com um conceito
moderno, urbano e cosmopolita, em 2016, o Super Bock Super
Rock assegurará, como sempre, um cartaz recheado dos mais
extraordinários artistas internacionais e portugueses.&nbsp;

Website:
https://www.facebook.com/OfficialSkunkAnansie/?fref=ts
A banda britânica Skunk Anansie, responsável por grandes êxitos
dos anos 90, passa por Portugal para um concerto no Coliseu dos
Recreios, em Lisboa, no dia 11 de fevereiro. O grupo, formado
em 1994 e liderado por Deborah Dyer, conhecida como Skin,
tem na carreira seis álbuns de originais e hits como “Charity”,
“Hedonism” “Selling Jesus” e “Weak”. Após um hiato de oito
anos, os Skunk Anansie, considerados por muitos críticos como
uma das maiores bandas britânicas de rock dos anos 90,
regressaram aos palcos e lançaram quatro novos LPs: “Smashes
and Trashes” (2009), “Wonderlustre” (2010), “Black Traffic”
(2012) e o álbum “Acoustic Live in London”. Ao todo, são mais
de 5 milhões de discos vendidos e participações em diversos
festivais internacionais de música pelo mundo.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

Data a anunciar

Data de Início: 2017-07-06 Data de fim: 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Noites quentes de verão, bonitos jardins e música de qualidade
soam-lhe a uma mistura perfeita? Alta mistura e alta qualidade é
o lema do Cool Jazz Festival que apresenta alguns dos melhores
cantores e instrumentistas da atualidade em lugares únicos bem
perto de Lisboa. Os espetáculos realizam-se ao ar livre em locais
de grande beleza. Antes ou depois dos espetáculos aproveite
para conhecer esta região outrora eleita como destino de férias
por reis e nobres. Atrações não faltam - belos palácios e museus,
praias animadas ou tranquilas, bons restaurantes e muita
diversão vão fazer com que não queira partir tão depressa.

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.

Sintra
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Festival de Sintra
Data a anunciar
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Assista a um programa musical ou de dança num Palácio Real,
durante o Festival de Sintra.Aqui pode apreciar alguns dos
valores artísticos mais prestigiados da música clássica e dança,
num ambiente romântico e único.

Porto e Norte
Guimarães
Guimarães Jazz
Data a anunciar
Website: www.ccvf.pt
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,&nbsp; 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.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2017-08-16 Data de fim: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
Não perca o Festival Paredes de Coura, que se realiza em
agosto, no magnífico anfiteatro natural da Praia Fluvial do
Tabuão. Durante quatro dias poderá assistir à atuação de
diversas bandas, na sua maioria de rock alternativo, que
prometem uma festa com muita animação numa paisagem
única!Para quem quer usufruir ao máximo do contacto com a
natureza e viver em pleno o espírito do festival, a melhor opção
é adquirir o bilhete de quatro dias que dá direito a alojamento
gratuito no Parque de campismo. Consulte o site do festival e
obtenha todas as informações de que vai necessitar.

Porto
NOS Primavera Sound

Sabaton e Accept

Data de Início: 2017-06-08 Data de fim: 2017-06-10

Data de Início: 2017-01-20 Data de fim: 2017-01-20

Website: http://www.nosprimaverasound.com

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

Em Junho, assista ao NOS Primavera Sound, que traz ao Porto
uma ampla seleção de artistas nacionais e
internacionais.Apresentando-se como o homólogo português do
festival open-air San Miguel Primavera Sound, que se realiza em
Barcelona desde 2001, o NOS Primavera Sound aposta na
variedade de estilos e nas novas bandas, destacando tanto o
panorama local, como artistas com longas e respeitadas
carreiras.A programação será distribuída por vários palcos
diferentes. Para além do palco principal - o Palco NOS -, destacase o Palco ATP que&nbsp;pertence à promotora britânica All

Os suecos Sabaton e os germânicos Accept apresentam-se no
Coliseu do Porto no dia 20 de janeiro. O concerto marca o
encontro de duas gerações de heavy metal. Esta é a digressão
mais extensa de sempre dos Sabaton. O mote dos concertos é o
último disco, "The Last Stand". Os suecos, com o apoio de álbuns
de sucesso como "The Art of War" e "Carolus Rex", são
considerados hoje uma das maiores bandas atuais do género
musical. Já os alemães do Accept deram início à carreiro na
década de 60. Mesmo com o nome já inscrito no panteão do
heavy metal, continuam a apresentar-se para fãs de todo o
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Tomorrow’s Parties (ATP), criadora dos festivais homónimos que
se realizam no Reino Unido, EUA e Austrália.O Festival realiza-se
no Parque da Cidade, um parque urbano de grandes dimensões
junto à costa atlântica e com capacidade para receber cerca de
30.000 pessoas por dia.

mundo. Sempre a apresentar os sucessos de discos clássicos
como "Balls To The Wall" e "Metal Heart".

The Black Mamba
Data de Início: 2017-01-21 Data de fim: 2017-01-21
Website:
Os Black Mamba apresentam-se no Coliseu do Porto, na cidade
do Porto, no dia 21 de janeiro, às 22h. Reconhecidos pela grande
energia das actuações, o grupo divulga o seu segundo álbum,
“Dirty Little Brother”, em modo acústico. Um formato pouco
habitual para a banda de Pedro Tatanka e Miguel Casais. A
banda também promete tocar êxitos da carreira como “I’ll Meet
You There”, “It Ain’t You” ou o mais recente “Wonder Why”.
Entre os convidados para o concerto, António Zambujo, Miguel
Araújo e Rui Veloso.

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Data de Início: 2017-07-13 Data de fim: 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
“Urbano, abrangente e imprescindível”, é assim que se
apresenta o Festival Marés Vivas, que tem lugar no cenário único
do Cabedelo, 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
Alentejo
Mértola
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Festival Islâmico de Mértola
Data a anunciar
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
Nos anos ímpares, Mértola recorda o seu passado árabe no
Festival Islâmico que em maio enche de cor as ruas da vila.
Durante os dias do Festival, Mértola regressa a uma época entre
os séculos VIII e XIII em que era capital de um reino taifa e um
importante porto comercial nas rotas entre a Península Ibérica e
o Norte de África. Músicos e bailarinas árabes exibem as suas
artes, os artesãos produzem e vendem os seus artefactos num
mercado concorrido e os cozinheiros preparam iguarias da
gastronomia muçulmana como os cuscuz acompanhados por chá
de menta. Quem quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre
a cultura árabe poderá ainda participar em ateliês de caligrafia
ou assistir a exposições e colóquios relacionados com esta
temática.

Algarve
Albufeira
Festival Internacional de Circo do Algarve
Data de Início: 2017-04-13 Data de fim: 2017-04-15
Website:
No nosso circo, o carrossel é o das emoções que os artistas
criam: risos, gargalhadas, espanto, suspense, alegria, medo e
palmas, muitas palmas. Os melhores do Mundo e os querem ser
os melhores do Mundo vão fazer deste festival uma festa para
toda a família.13 a 15 abril : 2 sessões diárias&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Alcoutim
Festival do Contrabando
Data de Início: 2017-03-24 Data de fim: 2017-03-26
Website:
O Festival do Contrabando é mais que um Festival, é a junção e
fusão da homenagem a uma atividade que ao longo da história
foi importante para as gentes da fronteira e para as gentes da
serra do Caldeirão, com as artes e a cultura.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Aljezur
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Caminhos de Água, encontros artísticos

Festival Internacional de Artes performativas

Data de Início: 2017-03-31 Data de fim: 2017-04-02

Data de Início: 2017-05-19 Data de fim: 2017-05-28

Website:

Website:

Inserido no projeto LAVRAR o MAR, As Artes no Alto da Serra e na
Costa Vicentina, a festa espetáculo, num fim- de-semana para
caminhar por terras de Aljezur e descobrir os imaginários da
dança, do novo circo, da música e do teatro que se revelam a
cada passo em espetáculos surpreendentemente inseridos na
natureza.Espetáculos:17 a 19 março - Monchique31 de março a
2 de abril - Aljezur(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

O festival, inserido no projeto LAVRAR o MAR,&nbsp;As Artes no
Alto da Serra e na Costa Vicentina,&nbsp;com exposições,
espetáculos, performances que aliam arte e território entre a
serra e o mar, proporcionando ao visitante a descoberta de
paisagens culturais ímpares na região.&nbsp;(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Alte
FUSOS, Festival de Fusões Artísticas
Data de Início: 2017-05-26 Data de fim: 2017-05-28
Website:
Nesta primeira edição, o mote é a fusão entre Arte e Artesanato,
não fugindo ao carácter genuíno de cada extremidade mas
promovendo uma comunhão entre formas e estéticas. (Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Castro Marim
Dias Medievais em Castro Marim
Data a anunciar
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Em agosto, Castro Marim regressa à Idade Média numa recriação
histórica de grande rigor.Durante quatro dias e noites, o castelo
de Castro Marim volta receber reis e rainhas, cavaleiros de
armaduras reluzentes, bobos, jograis, nobres e damas. Toda a
corte vai desfilar perante os olhares admirados dos muitos
visitantes que ali se deslocam todos os anos. Torneios a pé e a
cavalo, espetáculos de teatro de rua, banquetes animados por
música da época e uma feira de mercadorias e artesanato,
completam a animação destes Dias Medievais trazendo até aos
dias de hoje a magia e o mistério de outros tempos.

Faro
24 horas figuras
Data de Início: 2017-04-30 Data de fim: 2017-04-30

3ª edição Festival “encontros do DeVir – cidades
utópicas, cidades possíveis, cidades internacionais

Website:

Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-04-29
Website:

Durante 24 horas todos os caminhos irão dar às Figuras! Com
uma programação diversificada de dezenas de atividades que
passarão pela música, dança, teatro, performance, cinema, novo
circo e artes plásticas. Uma aposta na cultura contemporânea,
pretende tornar-se o&nbsp;evento de cultura contemporânea a
Sul de Portugal.(Evento inserido no Programa 365
Algarve)&nbsp;

3ª edição Festival “encontros do DeVir – cidades
utópicas, cidades possíveis, cidades
internacionais”
Data a anunciar
Website:

8 Abril - 21:30h Pedro Penim e outros criadores| Cine-Teatro São
Brás15 Abril - 21:30h Francisco Camacho e outros criadores|
Cine-Teatro Louletano22 Abril - 21:30h Rui Neto e outros
criadores | Teatro Municipal de Faro29 Abril - 21:30hVera
Mantero e outros criadores| Cine-Teatro Louletano(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Faro Desvendado
Data de Início: 2017-05-05 Data de fim: 2017-05-26
Website:
Viagem às origens de Faro e à diversidade cultural que esteve na
base da formação da cidade.&nbsp;Realiza-se a 5 e 26 de maio
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O Festival encontros do DeVir – cidades utópicas terá como
temática a descaracterização de 5 cidades no algarve central.
Tem como questões de partida: como nos vimos? E como nos
veem e como nos damos a ver?&nbsp;Envolve 38 criadores (6
internacionais e 12 fotógrafos amadores) e apresenta 32
criações (26 novas encomendas), 5 visitas guiadas, 3
exposições, 2 documentários, 1 workshop de fotografia e
urbanismo.Maio – criadores internacionais(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

às 10:30hNota: é necessário efetuar previamente a inscrição na
visita através
de&nbsp;&nbsp;faro.desvendado@gmail.com&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Faro Desvendado

Viagem às origens de Faro e à diversidade cultural que esteve na
base da formação da cidade.&nbsp;Realiza-se a 6 e 27 de janeiro
às 10:30hNota: é necessário efetuar previamente a inscrição na
visita através
de&nbsp;&nbsp;faro.desvendado@gmail.com&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Data de Início: 2017-02-03 Data de fim: 2017-02-24
Website:
Viagem às origens de Faro e à diversidade cultural que esteve na
base da formação da cidade.&nbsp;Realiza-se a&nbsp;3 e 24 de
fevereiro às 10:30hNota: é necessário efetuar previamente a
inscrição na visita através
de&nbsp;&nbsp;faro.desvendado@gmail.com&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Faro desvendado
Data de Início: 2017-04-07 Data de fim: 2017-04-28
Website:
Viagem às origens de Faro e à diversidade cultural que esteve na
base da formação da cidade.&nbsp;Realiza-se a 7 e 28 de abril
às 10:30hNota: é necessário efetuar previamente a inscrição na
visita através
de&nbsp;&nbsp;faro.desvendado@gmail.com&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Faro Desvendado
Data de Início: 2017-01-06 Data de fim: 2017-01-27
Website:

Faro desvendado
Data de Início: 2017-03-03 Data de fim: 2017-03-24
Website:
Viagem às origens de Faro e à diversidade cultural que esteve na
base da formação da cidade.&nbsp;Realiza-se a 3 e 24 de março
às 10:30hNota: é necessário efetuar previamente a inscrição na
visita através
de&nbsp;&nbsp;faro.desvendado@gmail.com&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Primavera Literária
Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-04-30
Website:
Passeios literários que ligam escritores nacionais e
internacionais. Pretende aliar-se a paisagem cultural algarvia à
descoberta das obras e dos seus autores. Os passeios serão
recheados de surpresas e de leituras e terminarão em locais
especiais, onde se aliará a gastronomia e se proporcionarão
momentos de degustação e descoberta dos sabores da
terra.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Lagoa
Percursos performativos de narração oral no
património

Percursos performativos de narração oral no
património

Data de Início: 2017-05-18 Data de fim: 2017-05-20

Data de Início: 2017-04-18 Data de fim: 2017-04-18

Website:

Website:

A partir de contos ligados ao fantástico, lendas e o percurso foi
traçado de forma a desencadear memórias, através da recolha
de contos efetuada por Bruno Batista e Nelda Magalhães,
baseada no universo da narração oral portuguesa,
nomeadamente histórias e lendas da cultura e imaginário
português, com especial enfoque na oralidade do Algarve.18 de
Maio – 21:00h | Torre do Moinho, ruelas e Igreja Matriz de
Ferragudo (Lagoa)20 de Maio – 16:00h | Ruas típicas e Igreja
Matriz&nbsp;de Estômbar&nbsp;(Lagoa)(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

A partir de contos ligados ao fantástico e de lendas o percurso
foi traçado de forma a desencadear memórias, através da
recolha de contos efetuada por Bruno Batista e Nelda Magalhães,
baseada no universo da narração oral portuguesa,
nomeadamente histórias e lendas da cultura e imaginário
português, com especial enfoque na oralidade do
Algarve.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

42/53

Lagos
Inspiritum – à descoberta do Museu

Inspiritum – à descoberta do Museu

Data de Início: 2017-05-21 Data de fim: 2017-05-21

Data de Início: 2017-04-21 Data de fim: 2017-04-21

Website:

Website:

Percursos Performativos de Narração Oral no PatrimónioAtravés
de uma fusão entre teatro, instalação visual, exploração
sensorial, movimento criativo, propõe-se uma viagem através do
mundo dos contos pela identidade portuguesa, de forma
interativa com o espaço patrimonial circundante, tocando
profundamente na essência das lendas e espíritos enraizados no
imaginário coletivo.&nbsp;As sessões são realizadas em bilingue
(português e inglês) com tradução simultânea.&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Percursos Performativos de Narração Oral no PatrimónioAtravés
de uma fusão entre teatro, instalação visual, exploração
sensorial, movimento criativo, propõe-se uma viagem através do
mundo dos contos pela identidade portuguesa, de forma
interativa com o espaço patrimonial circundante, tocando
profundamente na essência das lendas e espíritos enraizados no
imaginário coletivo. As sessões são realizadas em bilingue
(português e inglês) com tradução simultânea.&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Momentos Fantásticos com Património – Visita
Guiada com Arte
Data de Início: 2017-03-29 Data de fim: 2017-03-30
Website:
Circuito de Arte Urbana de LagosOs murais de vários artistas
potenciam um diferente olhar sobre a cidade, com as suas
particularidades reveladores da sua importância cultural,
histórica e artística. (Ponto de encontro LAC - Laboratório de
Artes Criativas -&nbsp;29 e 30 março | 10:00-17:00)(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Loulé
Festival Internacional Literário de Querença
Data de Início: 2017-05-13 Data de fim: 2017-05-14
Website: https://facebook.com/ManuelViegasGuerreiro/
Celebra-se a dimensão comunicativa da Literatura e viabiliza-se
o encontro entre os que protagonizam ou se sentem atraídos
pelo universo literário nas suas múltiplas dimensões, valorizando
simbolicamente a região enquanto lugar identitário, relacional e
histórico, capaz de produzir sentidos locais e globais (glocais)
através da Literatura.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Monchique
Momentos Fantásticos com o Património – Sítios
com história
Data de Início: 2017-04-29 Data de fim: 2017-04-29
Website:
A História e as histórias de um lugar são o ponto de partida para
Neusa Dias nos convidar e levar à descoberta dos espaços,
através de novos olhares e cruzamentos disciplinares.(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Quarteira
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Algarve Nature Week
Data de Início: 2017-05-05 Data de fim: 2017-05-14
Website: http://www.algarvenatureweek.pt
Em Maio não perca a Algarve Nature Week, um evento
inteiramente dedicado ao turismo de natureza que vai chamar a
atenção para a beleza do território algarvio.Ideal para quem
gosta de férias ativas em ambiente selvagem, este evento
oferece ao longo de nove dias uma diversidade de atividades
que incluem caminhadas, observação de aves e de cetáceos,
passeios de barco, de bicicleta, de cavalo, de burro, pelo ar ou
até mesmo debaixo de água. São mais 90 atividades ao ar livre e
diversas unidades de alojamento, algumas das quais em espaço
rural. Tudo a preços simpáticos para que seja possível usufruir
de (quase) todas as atividades.&nbsp;O evento inclui ainda uma
mostra que se realiza nos primeiros três dias da iniciativa, nas
Quatro Águas, em Tavira,&nbsp;com entrada livre, onde estarão
algumas empresas que operam no Algarve na área da natureza.
É uma ótima oportunidade para as conhecer e para descobrir o
programa de experiências que criaram para si.&nbsp;Algarve
Nature Week. Gostar do Algarve nunca foi tão natural!

Sagres
Festival de Observação de Aves - Sagres
Data a anunciar
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
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.&nbsp;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.

São Brás de Alportel
São Braz d’ Alportel, 1914 – uma viagem no tempo
(Recriação Histórica)
Data de Início: 2017-05-27 Data de fim: 2017-05-28
Website:
A história desta aldeia serrana contada pelo teatro, com direito a
baile, ao fogo e ao malabarismo dos saltinbancos, realejos,
música, e mesmo representação de movimentos
revolucionários.(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Silves
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Feira Medieval de Silves
Data a anunciar
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visite Silves em agosto e veja como viviam mouros e cristãos na
Idade Média. Durante nove dias, Silves, capital do Algarve
durante a ocupação árabe, regressa ao seu período áureo. Numa
recriação histórica da época da reconquista cristã, a cidade é
invadida por personagens de outros tempos, como saltimbancos,
malabaristas, bailarinos e encantadores de serpentes que
exibem as suas habilidades. Não perca esta oportunidade e
assista a uma lição de história ao vivo em que não vão faltar os
cortejos de nobres, os torneios de cavaleiros e arqueiros e os
artesãos e mercadores a apregoar os seus produtos.

Tavira
ALQUIMIA – Itinerâncias culturais

ALQUIMIA – Itinerâncias culturais

Data de Início: 2017-04-12 Data de fim: 2017-05-01

Data de Início: 2017-02-25 Data de fim: 2017-02-27

Website: www.alquimiacultura.wordpress.com

Website: www.alquimiacultura.wordpress.com

O conceito de Alquimia, enquanto forma de pensamento
unificado e, em particular, os quatro elementos (Terra, Água, Ar,
Fogo) servem de mote para quatro programas distintos com três
dias cada. Este mês é dedicado à Terra e à Água.12 a 14 Abril 9:00h | Ponto de encontro – Oficina Bartolomeu dos Santos29
Abril a 1 Maio | Ponto de encontro – Oficina Bartolomeu dos
Santos(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

O conceito de Alquimia, enquanto forma de pensamento
unificado e, em particular, os quatro elementos (Terra, Água, Ar,
Fogo) servem de mote para quatro programas distintos com três
dias cada. Este mês é dedicado ao Ar.Ponto de encontro – Oficina
Bartolomeu dos Santos(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

ALQUIMIA – Itinerâncias culturais
Data de Início: 2017-01-21 Data de fim: 2017-01-23

BARRO CAL - 1ª Festa Feira do Barrocal Algarvio
Data de Início: 2017-05-26 Data de fim: 2017-05-29
Website:

Website: www.alquimiacultura.wordpress.com
O conceito de Alquimia, enquanto forma de pensamento
unificado e, em particular, os quatro elementos (Terra, Água, Ar,
Fogo) servem de mote para quatro programas distintos com três
dias cada. Este mês é dedicado ao fogo.Ponto de encontro –
Oficina Bartolomeu dos Santos -&nbsp;Escadinhas Prof.
Bartolomeu Cid dos Santos 1, Tavira(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

A cultura mediterrânica, da qual fazemos parte, manteve
relações equilibradas e respeitadoras da natureza.
Encontraremos nestes valores a renovada fonte inspiradora para
a dança, o teatro, a música, a oralidade e o conto.&nbsp;(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Maré de Contos
Data de Início: 2017-03-05 Data de fim: 2017-03-12
Website: http://maredecontos.blogspot.pt/
Do interior da região, os contos que nos contam os segredos
mais íntimos da nossa história comum.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Açores
Horta
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Semana do Mar
Data a anunciar
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Ao longo de uma semana em agosto, o mar dá o mote para o
maior acontecimento da Ilha do Faial. O Festival Náutico é o
principal evento da Semana do Mar e inclui provas desportivas
em diversas modalidades como a natação, mergulho, polo
aquático, regatas de vela e botes baleeiros, remo, canoagem, jetski e pesca desportiva.Em terra, a animação é completada por
espetáculos de música e folclore, exposições, feiras de
artesanato e gastronomia. Um grandioso espetáculo de fogo-deartifício sobre a Baía da Horta encerra a semana de festa.

Centro de Portugal
Águeda
AgitÁgueda
Data de Início: 2017-07-01 Data de fim: 2017-07-23
Website:
Todos os anos em Julho, o Festival Agitágueda traz muita cor e
animação a esta cidade do Centro de Portugal.Este evento, que
se realiza no centro da cidade junto ao rio, ganhou fama mundial
pela originalidade do Umbrella Sky Project em que mais de 3000
chapéus-de-chuva coloridos cobriram quatro das suas ruas
principais, numa criação de grande impacto visual. Para além
desta e de outras instalações que fazem com que a arte urbana
seja a sua característica distintiva, o programa do AgitÁgueda
inclui espetáculos, concertos e muitas iniciativas surpreendentes
que o tornam num evento único.

Coimbra
Festival das Artes

Queima das Fitas

Data a anunciar

Data de Início: 2017-05-08 Data de fim: 2017-05-13

Website: http://www.festivaldasartes.com

Website: http://www.turismo-centro.pt

Em Julho, Coimbra&nbsp;é palco do&nbsp;Festival das Artes,
organizado pela Fundação Inês de Castro.Trata-se de um festival
eclético que dá voz a inúmeras formas de expressão artística:
música, pintura, teatro, literatura, cinema, fotografia e muitas
mais! O Festival decorrerá preferencialmente no deslumbrante
anfiteatro ao ar livre da Quinta das Lágrimas.

Coimbra faz a festa aos seus doutores na "Queima das Fitas".
Veste as cores das suas Faculdades e diverte-se à grande!A
festa dos estudantes, que se celebra em maio, converteu-se num
cartaz turístico de Coimbra, atraindo milhares de espectadores
para assistir a desfiles, bailes e serenatas. Estas festas celebram
o final do ano académico e o início do mês de estudos que
antecede os exames finais.Uma onda de alegria e entusiasmo
invade Coimbra quando uma multidão de estudantes se reúne
junto à Sé Velha a ouvir a tradicional serenata. É esta Canção de
Coimbra que dá início à célebre festa académica, a "Queima das
Fitas". Durante uma semana, a cidade é marcada por inúmeros
eventos culturais, com destaque para o Sarau Académico, o
Baile de Gala, a Garraiada na Figueira da Foz, o Chá Dançante,
entre outras. Mas o dia mais concorrido e com maior significado
é no Largo da Feira que se comemora. Queima-se aí o "grelo" no
penico da Praxe e soltam-se as fitas largas da cor de cada
faculdade, símbolo da nova condição de finalistas.Esta festa
acaba sempre com um espetáculo de alegria e cor. Do topo dos
carros alegóricos os estudantes saúdam a multidão descendo até
à Baixa, abraçando a cidade com toda a sua euforia e
irreverência.
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Estarreja
ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair
Data de Início: 2017-04-06 Data de fim: 2017-04-09
Website: http://www.bioria.com/
A 3ª ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair decorrerá de 6 a 9
de Abril de 2017, em Estarreja. Diante da paisagem única do
Baixo Vouga Lagunar, especialistas portugueses e internacionais
vão debater temas relacionados com o turismo de natureza, a
biodiversidade, a observação e conservação de aves. A
ObservaRia é uma feira internacional dedicada ao Turismo de
Natureza e conta com um programa atrativo para profissionais e
população em geral. Destino de eleição para a observação de
aves, Estarreja é um local privilegiado pela excelência dos seus
habitats que são autênticas maternidades para espécies
protegidas. Aventure-se a descobrir todos estes mistérios
naturais!

Fátima
Centenário das Aparições de Fátima
Data de Início: 2016-10-13 Data de fim: 2017-10-13
Website: www.fatima.pt
Em 2017 celebra-se o Centenário das Aparições de Nossa
Senhora de Fátima, com um extenso programa cujo ponto mais
alto será no dia 13 de maio com a presença de Sua Santidade o
Papa Francisco.&nbsp;As primeiras aparições de Nossa Senhora
aos pastorinhos tiveram lugar a 13 de Maio de 1917 e repetiramse nos meses seguintes, tendo a última acontecido a 13 de
outubro desse ano, em que uma multidão assinalável assistiu ao
“Milagre do sol”. São estas as datas que todos os anos atraem
maior número de crentes ao Santuário para participar nas
Procissões das Velas do dia 12 à noite e do Adeus na manhã do
dia 13, mas todos os dias, especialmente a 13 de cada mês,
chegam a Fátima muitos peregrinos que vêm a este lugar
sagrado manifestar a sua fé. Partindo de diversos pontos do país,
muitos deles fazem esse percurso a pé, seguindo por estradas e
caminhos rurais. Para facilitar as deslocações foi identificado um
conjunto de quatro Caminhos de Fátima que foram sinalizados
no terreno, podendo facilmente ser seguidos mesmo por quem
conhece mal a região.Para além das peregrinações regulares e
das celebrações religiosas, este centenário celebra-se até 13 de
outubro de 2017 com um extenso programa cultural que inclui
várias exposições, concertos de música sacra, performances
alusivas às aparições, conferências, cursos de verão e o
Congresso Internacional “Pensar Fátima” que terá lugar em
junho.&nbsp;Obtenha informações detalhadas sobre as
comemorações do centenário em www.fatima.pt e na Agenda
Cultural.&nbsp;

Óbidos
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Mercado medieval de Óbidos
Data a anunciar
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
Em julho, visite o Mercado Medieval de Óbidos e faça uma
viagem no tempo.Cercada de muralhas, a vila de Óbidos é o
cenário ideal para centenas de figurantes e actores que trajados
a rigor animam as ruas dando vida a nobres, mendigos,
almocreves, malabaristas, músicos, jograis e bailarinas. O
principal espaço de animação situa-se junto ao castelo e é palco
de torneios a cavalo ou a pé, ceias medievais e o mercado, onde
se vende de tudo, desde trajes da época às mezinhas
tradicionais.

Lisboa Região
Lisboa
Disney On Ice – Frozen

Lisboa, Capital Ibero-americana de cultura 2017

Data de Início: 2017-03-16 Data de fim: 2017-03-18

Data de Início: 2017-01-07 Data de fim: 2017-12-31

Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/

Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt

O Disney on Ice volta a encantar na MEO Arena, em Lisboa, com
o fantástico mundo gelado de Frozen. As apresentações vão de
16 a 18 de março. Junta-te à Anna e à Elsa, Olaf, Kristoff e Sven
numa viagem para celebrar o amor e a amizade. A apresentação
é marcada por efeitos especiais, patinadores e as participações
de personagens e princesas do universo Disney.

Em 2017 Lisboa é capital cultural de um universo que reúne
mais de 120 milhões de pessoas da Península Ibérica, México e
Américas do Sul e Central. A celebrar este facto, ao longo do ano
há um programa com cerca de 150 atividades e eventos a não
perder.Eleita pela União das Cidades capitais ibero-americanas
como capital cultural para 2017, Lisboa vai ser palco de um
conjunto de eventos subordinado ao tema Passado/Presente que
evoca os traços, rotas e testemunhos do passado, mas também
celebra a festividade e a criatividade de cidadãos que falam
línguas desta comunidade do castelhano ao português,
utilizando outras línguas maternais ou de adoção e articulam
pronúncias diversas do galego ao guarani.&nbsp;Este vasto
programa inclui exposições, teatro, concertos, dança, colóquios,
eventos de gastronomia e rotas pela cidade e conta com a
participação de centenas de artistas, produtores, professores e
divulgadores culturais.Para saber tudo sobre a programação de
Lisboa 2017 – Capital Ibero-americana de cultura consulte o site
oficial&nbsp;&nbsp;

Setúbal
ObservaNatura
Data de Início: 2017-09-16 Data de fim: 2017-09-17
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Em Setembro, fique a saber mais sobre as aves e os seus
habitats na ObservaNatura, que durante dois dias ocupa o
Moinho de Maré da Mourisca no Estuário do Sado.Esta feira é a
única em Portugal dedicada ao Turismo ornitológico, uma
modalidade de turismo de natureza focada na observação de
aves, direta ou com recurso a binóculos ou telescópios de
campo. O programa inclui workshops, minicursos, ateliês,
sessões de anilhagem e passeios para observação de aves na
Reserva Natural do Estuário do Sado, por terra e no rio. Nesta
altura do ano podem-se avistar garças, colhereiros e flamingos,
entre outras espécies que procuram esta área protegida.Com
entrada livre, a feira é organizada pelo Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF)/ Reserva Natural do Estuário
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do Sado e pela Tróia-Natura, tendo o apoio do Turismo de
Portugal, da Câmara Municipal de Setúbal, da Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves, da Associação Baía de
Setúbal e da Birds &amp; Nature.

Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Data de Início: 2017-06-03 Data de fim: 2017-06-24
Website: http://www.madeiraislands.travel
Em junho, a animação e a cultura de mãos dadas transformam a
capital madeirense num palco de atração e de animação
oferecendo aos presentes espetáculos inesquecíveis. O Festival
do Atlântico, a decorrer durante todo o mês de junho, é um
evento de animação e cultura, integrando três componentes
distintas: o Festival de Música da Madeira, o Concurso
Internacional de Pirotecnia e diversos espetáculos de animação
de rua. Todos os sábados à noite&nbsp;há concertos em que a
parceria com a vertente pirotécnica proporciona momentos
únicos, onde o esplendor do fogo se conjuga harmoniosamente
com a música proporcionando momentos únicos de alegria e cor.
.Junho transforma assim a capital madeirense num palco de
atração e de animação, oferecendo aos presentes espetáculos
inesquecíveis, não só pela qualidade artística e musical, mas
também pelo ambiente mágico envolvente que proporcionam.

Ilha de Porto Santo
Festival de Colombo
Data de Início: 2017-09-14 Data de fim: 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
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.

Porto e Norte
Porto
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Serralves em festa
Data a anunciar
Website: http://www.serralves.pt
Visite o Porto e assista a um dos maiores festivais de expressão
artística contemporânea, que oferece atividades para todas as
idades e para toda a família.Durante 40 horas consecutivas, o
Serralves em Festa apresenta centenas de artistas, num leque
muito variado de atividades nas áreas da música, ópera, dança,
performance, teatro, novo circo, leitura, cinema, vídeo,
fotografia, oficinas, visitas orientadas e exposições. Mas a festa
não se confina a Serralves; ultrapassa os muros e estende-se às
ruas da Baixa do Porto com teatro de rua, muita música e
animação que promete surpreender todos. Não perca!

Santa Maria da Feira
Viagem Medieval a Santa Maria da Feira
Data de Início: 2017-08-02 Data de fim: 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Todos os anos em agosto, Santa Maria da Feira volta a ser um
burgo medieval em que cavaleiros com pesadas armaduras
empunham grandes espadas e disputam torneios.Durante doze
dias o centro histórico transforma-se numa grande feira da Idade
Média em que marcam presença mercadores, artesãos, ferreiros,
padeiros, almocreves e vendedores de licores. No interior do
castelo, pode-se apreciar cenas da vida quotidiana da época e,
no exterior, participar nos afamados festins e saborear as
iguarias de outros tempos.Pelas ruas, saltimbancos, músicos,
malabaristas e cuspidores de fogo exibem as suas artes, fazendo
com que os visitantes se sintam transportados no tempo.

Teatro
Algarve
Albufeira
Carripana

Festival Internacional de Teatro de Albufeira

Data de Início: 2017-05-06 Data de fim: 2017-05-29

Data de Início: 2017-03-23 Data de fim: 2017-03-27

Website:

Website:

A carrinha Citroen Berlingo passará por 8 cidades algarvias.
Partindo de três palavras – vento, chapéus e marés convida o
teatro a sair à rua e o transeunte a parar um pouco e sonhar;
(Disponível em versão bilingue)6 a 8 Maio - manhã e tarde (7
espetáculos/dia) | Lagos20 a 22 Maio - manhã e tarde (7
espetáculos/dia) | Albufeira27 a 29 Maio - manhã e tarde (7
espetáculos/dia) | Olhão(Evento inserido no Programa 365
Algarve)

Espetáculos: - Una soledad demasiado global verbal, a partir da
obra de Bohumil Rhabal, pelo Teatro Umbresco, Espanha- O
Milagre, a partir da obra de José Rodrigues Miguéis, pela
Companhia de Teatro Contemporâneo de Albufeira&nbsp;Irina.olga.mascha a partir da obra de Anton Tchecov por um
coletivo de artistas da região-&nbsp;O sal de Marim, de Luísa
Monteiro, pelo Grupo de Teatro Contemporâneo(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Alcoutim
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Carripana
Data de Início: 2017-03-11 Data de fim: 2017-03-27
Website:
A carrinha Citroen Berlingo passará por 8 cidades algarvias.
Partindo de três palavras – "vento, chapéus e marés" convida o
teatro a sair à rua e o transeunte a parar um pouco e
sonhar.(disponível em versão bilingue)Espetáculos:11 a 13
Março - manhã e tarde (7 espetáculos/dia) | Castro Marim25 a 27
Março - manhã e tarde (7 espetáculos/dia) | Alcoutim(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Aljezur
Momentos Fantásticos com Património – Sítios com
história, performance teatral
Data de Início: 2017-05-27 Data de fim: 2017-05-27
Website:
A História e as histórias de um lugar são o ponto de partida para
Neusa Dias nos convidar e levar à descoberta dos espaços,
através de novos olhares e cruzamentos disciplinares.(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Faro
Carripana
Data de Início: 2017-04-07 Data de fim: 2017-05-01
Website:
A carrinha Citroen Berlingo passará por 8 cidades algarvias.
Partindo de três palavras – "vento, chapéus e marés" convida o
teatro a sair à rua e o transeunte a parar um pouco e
sonhar.(disponível em versão bilingue)Espetáculos:7 a 9 de abril
- manhã e tarde (7 espetáculos/dia) | Vila do Bispo22 e 24 de
abril - manhã e tarde (7 espetáculos/dia) | Faro29 de abril a 1 de
maio - manhã e tarde (7 espetáculos/dia) | Loulé(Evento inserido
no Programa 365 Algarve)

Lagos
Momentos Fantásticos com Património – Sítios com
história, performance teatral

Os Serrenhos do Caldeirão de Vera Mantero
(Festival Verão Azul)

Data de Início: 2017-02-25 Data de fim: 2017-02-25

Data de Início: 2016-11-04 Data de fim: 2016-11-04

Website:

Website:

A História e as histórias de um lugar são o ponto de partida para
Neusa Dias nos convidar e levar à descoberta dos espaços,
através de novos olhares e cruzamentos
disciplinares.&nbsp;(Evento inserido no Programa 365
Algarve)&nbsp;

(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Loulé
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Be P-art

Be P-art

Data de Início: 2017-03-10 Data de fim: 2017-03-28

Data de Início: 2017-02-22 Data de fim: 2017-02-22

Website: www.amarelarte.weebly.com

Website: www.amarelarte.weebly.com

A riqueza das histórias dos castelos algarvios contadas através
de uma encenação de filmes e fotografias que surpreenderão
aqueles que acreditam já as conhecer.10 Março - 18:00 | Castelo
de Tavira28 Março - 18:00 | Castelo de Loulé(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

A riqueza das histórias dos castelos algarvios contadas através
de uma encenação de filmes e fotografias que surpreenderão
aqueles que acreditam já as conhecer.(Evento inserido no
Programa 365 Algarve)

Vila Real de Santo António
Festival Internacional de Teatro de Vila Real de
Santo António
Data de Início: 2017-03-16 Data de fim: 2017-04-01
Website:
Da rua, cheia de palcos improváveis, até ao auditório municipal
respirar-se-á teatro. Serão dias de descobertas, de fascínio e
interrogação.Espetáculos:16 de março - 19:00 | Oopart – Historia
de um contratempo, Tresperté Circo Teatro18 de março - 21:30 |
O Principezinho, Espelho Mágico24 de março - 21:30 | Uma
Aventura no Espaço30 de março - 21:30 | Elas… As…!,
Fech’óPano1 de abril - 21:30 | O Filho da Treta, &nbsp;Força
Produção(Evento inserido no Programa 365 Algarve)

Vila do Bispo
Momentos Fantásticos com Património – Sítios com
história
Data de Início: 2017-03-25 Data de fim: 2017-03-25
Website:
A História e as histórias de um lugar são o ponto de partida para
Neusa Dias nos convidar e levar à descoberta dos espaços,
através de novos olhares e cruzamentos disciplinares.(Evento
inserido no Programa 365 Algarve)

Lisboa Região
Lisboa
FIMFA - Festival Internacional de Marionetas e
Formas Animadas
Data a anunciar
Website: http://fimfalx.blogspot.com
Em maio, o FIMFA traz a Lisboa marionetas do
mundo.Companhias profissionais de vários países, com mérito
reconhecido a nível internacional, apresentam as suas criações
numa programação inovadora, feita a pensar em vários públicos
e idades.Paralelamente aos espetáculos de teatro de marionetas
decorrem colóquios, exposições e workshops relacionados com o
tema.
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Porto e Norte
Porto
FIMP - Festival Internacional de Marionetas do
Porto
Data a anunciar
Website: http://www.fimp.pt
Em Outubro, não perca o Festival Internacional de Marionetas do
Porto.Contando com a presença de&nbsp;Companhias de
Marionetas oriundas de diversos&nbsp;países, este festival é
um&nbsp;encontro entre artes e diferentes linguagens e tem
lugar nas&nbsp;principais salas do Porto.
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