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

Cinema
Lisboa Região
Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Data de Início: 2021-08-21 Data de fim: 2021-09-06
Website: http://www.indielisboa.com
Contactos: Lisboa
Descubra novos autores e tendências do cinema mundial
no Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente.
Este festival, que é uma referência para os cinéfilos por mostrar
cinema de autor, ocupa uma posição destacada entre os
eventos dedicados à cultura cinematográfica em Portugal e
decorre em diversas salas da cidade de Lisboa.

Porto e Norte
Porto
Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do
Porto
Data de Início: 2021-04-26 Data de fim: 2021-05-04
Website: http://www.fantasporto.com
Contactos: Hardclub, Mercado Ferreira Borges - Porto
Prepare-se para a fantasia com o Fantasporto, Festival
Internacional de Cinema do Porto.
O imaginário, o fantástico e a ficção científica inundam a cidade
durante o Fantasporto, considerado um dos melhores do mundo
desta temática.
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Dança
Alentejo
Reguengos de Monsaraz
Andanças
Data de Início: 2021-08-18 Data de fim: 2021-08-22
Website: http://www.andancas.net
Contactos: Campinho - Reguengo de Monsaraz
Em agosto participe no Andanças, um festival onde a
dança e a experimentação de movimentos, tomam conta
de tudo e de todos.
O Andanças é um Festival Internacional de Música e Dança
Tradicional, que se realiza anualmente. Este evento que aposta
na difusão da dança e da cultura popular de forma participativa
e dinâmica, integra oficinas de música, dança, teatro e
artesanato, proporcionando a descoberta das culturas e
tradições de diversos países.
O Festival decorre em clima de contacto com a Natureza, num
local onde os participantes dispõem de muitas atividades para
descobrir o património natural, histórico e arqueológico da
região envolvente.

Desporto
Campeonato Mundial de Superbike

Open de Portugal

Data de Início: 2021-05-07 Data de fim: 2021-05-09

Data de Início: 2021-09-23 Data de fim: 2021-09-26

Website: http://www.circuito-estoril.pt/,
https://www.worldsbk.com/en/event/EST/2021
Contactos: Circuito Estoril

Website: https://opendeportugal.com/,
http://www.europeantour.com/
Contactos: Royal Óbidos

Vibre com a velocidade vertiginosa das superbikes que
em 2021 disputam no Estoril a segunda etapa do
campeonato do mundo desta modalidade.

O Open de Portugal é a principal competição internacional de
golfe realizada em Portugal que integra o calendário do circuito
da PGA European Tour.

Bem conhecido pela extrema competitividade, no Campeonato
mundial de Superbike participam pilotos do mundial Supersport,
mundial Supersport 300 e ainda do Europeu Superstock 1000.

Disputado nos melhores campos de golfe de Portugal, sob um
céu azul, é uma oportunidade para ver jogadores famosos.

Rally de Portugal
Data de Início: 2021-05-20 Data de fim: 2021-05-23
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal,
https://twitter.com/rallydeportugal,
https://www.instagram.com/rallyportugal/
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 quarta etapa do Campeonato Mundial
de Rallys da FIA - Federação Internacional de Automobilismo, e
espera-se que seja uma das provas mais animadas.
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Alentejo
Baja Portalegre 500
Data de Início: 2021-10-28 Data de fim: 2021-10-30
Website: http://www.bajaportalegre.com
Os fãs das provas todo-o-terreno não podem perder a Baja
Portalegre 500 que se disputa nas estradas do Alentejo.
As competitivas pistas alentejanas recebem há cerca de vinte
anos a mais tradicional prova de Todo-o-Terreno da Península
Ibérica – a Baja Portalegre, que faz parte da Taça do Mundo de
Rallyes Todo-o-Terreno da FIA – Federação Internacional do
Automóvel. Esta prova é disputada nas categorias de automóvel,
moto e quad e a sua qualidade e competitividade são
confirmadas pela presença ano após ano dos mais importantes
pilotos internacionais.
A Baja de Portalegre 500 é organizada pelo Automóvel Clube de
Portugal e pontua para diversas competições como o
Campeonato Nacional Vodafone de Todo-o-Terreno, Campeonato
de Espanha de Todo-o-Terreno, II Challenge Nissan (Espanha),
Troféu Tomaz Mello Breyner e Troféu RTP Todo-o-Terreno.

Monsaraz
Campeonato Nacional de Windsurf Course Racing
2021
Data de Início: 2021-04-23 Data de fim: 2021-09-19
Contactos: Monsaraz, Lagos, Portimão, Cascais e Ilha do
Faial
Entre abril e setembro decorre o Campeonato Nacional de
Windsurf em Formula Windsurfing, a classe praticada
pela elite nos circuitos profissionais e mundiais, com
etapas a decorrer em diversos pontos do país.
Este formato competitivo de corridas de alto desempenho,
permite a realização de mais regatas num determinado período
de tempo. Os percursos típicos incluem corridas a favor ou
contra o vento e em formato triangular ou quadrado, sendo o
vencedor o competidor com a melhor pontuação total para todas
as corridas do evento.
A primeira etapa deste campeonato tem lugar em abril, em
Monsaraz, no Grande Lago do Alqueva e as restantes disputamse no mar.
Monsaraz – 23 a 25 abril
Lagos – 9 a 13 junho
Portimão – 9 a 11 julho
Cascais – 23 a 25 julho
Faial (Açores) – 16 a 19 setembro

Algarve
Portimão

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

3/21

Campeonato Mundial de Superbike

Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal

Data de Início: 2021-10-01 Data de fim: 2021-10-03

Data de Início: 2021-04-30 Data de fim: 2021-05-02

Website: http://www.autodromodoalgarve.com,
http://www.worldsbk.com
Contactos: Autódromo Internacional do Algarve Portimão

Website: https://autodromodoalgarve.com/pt/,
https://www.formula1.com/
Contactos: Autódromo Internacional do Algarve
(Portimão)

Vibre com a velocidade vertiginosa das superbikes que
disputam no Algarve uma das etapas do campeonato do
mundo desta modalidade.

O Grande Prémio de Fórmula 1 está de regresso a
Portugal para uma etapa a disputar no Autódromo do
Algarve em Portimão.

Muito conhecido pela sua extrema competitividade, o
Campeonato mundial de Superbike que tem como base
tradicional a Europa, disputa-se também noutras partes do globo
como Austrália, Qatar, Estados Unidos ou Japão.
Esta competição é ainda mais emocionante porque não são
usados protótipos, mas motos construídas a partir de modelos
comerciais. Tal como noutros desportos motorizados, cada prova
conta simultaneamente para dois campeonatos - de pilotos e de
marcas.

Grande Prémio de Portugal MotoGP
Data de Início: 2021-04-16 Data de fim: 2021-04-18
Website: https://www.motogp.com/,
https://autodromodoalgarve.com/
Contactos: Autódromo Internacional do Algarve
(Portimão)
O Grande Prémio de Portugal MotoGP está de volta a
Portugal, ao Autódromo Internacional do Algarve, em
abril.
Esta prova do campeonato mundial de motociclismo de
velocidade, disputa-se entre 16 e 18 de abril em Portimão, com a
promessa de emoções únicas sobre duas rodas.

Açores
Ilha de São Miguel
Azores Rallye
Data de Início: 2021-05-06 Data de fim: 2021-05-08
Website: http://www.azoresrallye.com/
Contactos: Ilha de São Miguel
O Rallye Açores percorre algumas das mais belas
estradas da Ilha de São Miguel.
Realizando-se já há mais de 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.
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Centro de Portugal
Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Data a anunciar
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Contactos: Supertubos (Peniche)
Venha a Portugal assistir à mais importante competição
de surf profissional do mundo.
Contando com a participação dos melhores surfistas do mundo,
o Rip Curl Pro Portugal, prova integrante do WSL World Surf
League Tour, disputa-se em Peniche e Cascais que nesta altura
do ano oferecem as melhores condições para realizar
competições de surf.
As praias escolhidas são nomes bem conhecidos entre os
surfistas - Carcavelos, Guincho e especialmente Supertubos,
famosa pelas suas grandes ondas de forma tubular.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Data de Início: 2021-09-03 Data de fim: 2021-09-05
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Contactos: Caramulo
Recue algumas décadas no tempo assistindo a um
Festival que em setembro, leva às estradas do Caramulo
veículos clássicos e desportivos.
Dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e
desportivos, o Caramulo Motorfestival combina a competição
com o lazer, num evento que agrada a todos, sejam ou não fãs
de desportos motorizados.
Para além da Rampa do Caramulo que conta para o Campeonato
Nacional de Montanha/Troféu Caterham, este Festival integra
outros eventos como o Rally Histórico Luso-Caramulo, o Passeio
Histórico Viseu-Caramulo ou as concentrações de veículos
clássicos que são essencialmente desfiles de peças de coleção.
Para ver em pormenor as máquinas, visite também a Feira de
Automobilia no Pavilhão Multiusos ou a colecão de automóveis,
motociclos, velocípedes e miniaturas do Museu do Caramulo, um
dos organizadores deste Festival.
Aproveite esta oportunidade e desfrute das paisagens
deslumbrantes da Serra do Caramulo, um dos melhores locais de
Portugal para a prática de atividades outdoor como a escalada,
rappel, slide ou btt.

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

Cascais
The Ocean Race Europe
Data a anunciar
Website: https://www.theoceanrace.com/en/the-oceanrace-europe
Contactos: Cascais
A edição inaugural da Ocean Race Europe tem início em
França e faz a sua primeira escala em Cascais em junho,
trazendo a Portugal os melhores velejadores mundiais.
Esta prova é uma versão mais curta da Ocean Race, a regata
mundial de circum-navegação considerada a Volta ao Mundo à
vela, cuja próxima edição está prevista para 2022-23.
A Ocean Race Europe parte de Lorient na costa oeste de
França no final de maio, passa pelo Golfo da Biscaia e terá o seu
primeiro stopover em Cascais, vila charmosa e cosmopolita
situada a 30 kms a oeste de Lisboa. Depois do Oceano Atlântico,
a regata prossegue para o Mar Mediterrâneo tendo ainda mais
uma escala antes da chegada à meta em Génova, Itália, na
terceira semana de junho.
Esta regata será uma grande competição na água disputada por
embarcações das classes IMOCA 60 e VO65 e conta com a
participação de um veleiro de bandeira portuguesa pertencente
à Fundação Mirpuri que tem precisamente Cascais como porto
de origem.

Estoril
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Millennium Estoril Open
Data de Início: 2021-04-24 Data de fim: 2021-05-02
Website: http://www.millenniumestorilopen.com
Contactos: Estoril
O Estoril Open, o único torneio português do circuito ATP,
vai realizar-se no Clube de Ténis do Estoril entre 24 de
Abril e 2 de Maio de 2021.

Lisboa
IRONMAN 70.3 Portugal

Meia Maratona de Lisboa

Data de Início: 2021-10-23 Data de fim: 2021-10-23

Data de Início: 2021-11-21 Data de fim: 2021-11-21

Website: https://www.ironman.com/im703-cascais

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

Contactos: Cascais
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.

Em Portugal, a prova decorre na zona de Cascais, uma vila
animada e cosmopolita junto ao mar, e começa com um
percurso de apenas uma volta de natação em frente à
Fortaleza.
Segue-se o percurso de ciclismo, uma volta de 90 kms, que tem
início em Cascais seguindo pela Avenida Marginal até Algés, com
passagem por Oeiras e belíssimas vistas sobre o Oceano
Atlântico. O percurso de regresso faz-se por outra estrada com
vista para a Serra de Sintra, entrando em Cascais pela estrada
do Guincho.

Em novembro 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 Mini-Maratona percorre uma distância de 7,200
metros e está aberta à participação de todos, sendo mais um
convívio do que uma competição.
Se estiver em Lisboa, junte-se a esta festa do desporto que
atingiu o recorde mundial de 37.000 participantes e aproveite a
oportunidade de atravessar a Ponte 25 de Abril a pé, apreciando
a vista sobre a capital portuguesa.

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

Palmela
Arrábida Walking Festival
Data de Início: 2021-05-28 Data de fim: 2021-05-30
Website: https://biotrails.pt
Contactos: Parque Natural da Arrábida
Em maio, participe no Arrábida Walking Festival, um
evento inteiramente dedicado à descoberta do imenso
património do Parque Natural da Arrábida através das
caminhadas.
Numa organização conjunta entre a Biotrails e os Municípios de
Palmela, Setúbal e Sesimbra, esta 1ª edição do festival, que
esteve inicialmente marcada para 2020, é inteiramente dedicada
à Arqueologia. Foi definida a Grande Rota Arqueológica,
complementada com uma seleção de outros percursos, que
permitirá aos participantes percorrerem mais de uma centena de
quilómetros, à descoberta do património cultural, natural e da
biodiversidade desta área protegida.
No contexto de pandemia, a programação do Arrábida Walking
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Festival foi reorganizada para garantir uma maior segurança,
com menos participantes por atividade. Para além das
caminhadas, o programa é complementado por provas de vinhos
e produtos regionais, bem como visitas guiadas ao património da
região.
Informações mais detalhadas, programa e inscrições em:
https://biotrails.pt

Madeira
Ilha da Madeira
Rali Vinho da Madeira
Data de Início: 2021-08-05 Data de fim: 2021-08-07
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Ilha da Madeira
O Campeonato da Europa de Rallyes disputa-se entre as
deslumbrantes paisagens da Ilha da Madeira em agosto.
Sendo a mais antiga competição internacional promovida pela
FIA – Federação Internacional de Automobilismo, o Campeonato
Europeu de Rallyes integra dez provas em outros tantos países
do velho continente. O Rali Vinho Madeira é uma das mais
importantes provas do campeonato e a maior manifestação
automobilística da região, atraindo milhares de pessoas às
serras em busca do melhor local para assistirem à passagem dos
veículos.
Com o seu nome o Rali homenageia um dos principais produtos
da Madeira, o vinho licoroso, que já no séc. XVIII era muito
apreciado nas cortes europeias tanto pelo seu sabor como pelo
aroma inconfundível.

Exposições
Exposição virtual - Fundação Serralves

Exposição virtual - Museu Calouste Gulbenkian

Data a anunciar

Data a anunciar

Website: www.serralves.pt

Website: https://gulbenkian.pt/museu/

Sabia que a coleção de arte contemporânea do Museu de
Serralves está apenas à distância de um clique? Visite-a
aqui sem sair de casa.

Clique aqui e sem sair de sua casa percorra os corredores
do Museu Calouste Gulbenkian em Lisboa.

O projeto arquitetónico do Museu foi concebido pelo arquiteto
Álvaro Siza Vieira numa perspetiva pluridisciplinar. Assim, para
além dos 4.500 m2 de área de exposição, onde se privilegiaram
escalas, proporções e luz, os restantes 8.200 contemplam um
auditório, uma biblioteca, centro de documentação, loja, livraria
e áreas de lazer, incluindo um restaurante com um terraço com
vista sobre o Parque.

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

Exposição virtual - Museu Nacional dos Coches

Julian Opie. Obras inéditas - Museu Berardo

Esta valiosa coleção de arte contemporânea é representativa da
obra de artistas nacionais e estrangeiros, desde finais dos anos
60 até à atualidade.
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Data a anunciar

Data a anunciar

Website: http://museudoscoches.gov.pt/

Website: https://pt.museuberardo.pt/

Conheça a coleção do Museu Nacional dos Coches, sem
sair de sua casa.

Assista aqui à inauguração virtual da exposição de Julian
Opie, considerado um dos mais importantes artistas
contemporâneos do mundo, no Museu Berardo em Lisboa.

Clique aqui e faça uma visita virtual ao Museu Nacional dos
Coches que exibe uma coleção excecional e única no mundo de
viaturas reais, ricamente ornamentadas, dos sécs. XVII ao XIX
(coches, berlindas, carruagens, seges, liteiras, cadeirinhas),
utilizados pela Corte portuguesa e outras Cortes europeias, pelo
Patriarcado de Lisboa e casas nobres de Portugal, até ao
aparecimento do automóvel.

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

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

A maioria das obras que se apresentam no Museu Coleção
Berardo foram produzidas especificamente para esta exposição
e galeria, permitindo tirar partido não só das paredes, de oito
metros de altura, como também do teto, ainda mais alto. As
pessoas são o tema central da exposição, retratadas de várias
formas e com vários materiais; ora estáticas, ora em movimento;
ora pintadas, ora esculpidas.
As obras de Julian Opie são imediatamente reconhecidas pela
linguagem formal distinta e pela simplicidade da representação
dos retratos, figuras e paisagens, resultado de alterações
digitais. Nos seus trabalhos, o tratamento estilizado dos
retratados — pintados em cores sólidas, com contornos negros e
espessos para as feições — tem inspiração na arte, no design e
na linguagem, bem como em gravuras japonesas, em retratos
dos séculos XVII e XVIII, em silhuetas do século XIX, em bustos
romanos e na arte egípcia antiga. Opie consegue trazer todos
estes géneros artísticos consagrados para o século XXI.

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

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

Lisboa Região
Lisboa
Meet Vincent Van Gogh
Data de Início: 2021-04-07 Data de fim: 2021-05-23
Website: https://meetvincent.com/lisbon/
Contactos: Lisboa - Terreiro das Missas (Belém)
O prestigiado Van Gogh Museum, em parceria com a UAU,
convida-nos a entrar no mundo de Vincent van Gogh e a
conhecê-lo de uma forma inédita.
Da Holanda para Portugal, guie-se por Van Gogh numa viagem
única e multissensorial pelos momentos mais importantes da sua
vida. Deixe-se imergir na experiência oficial do Van Gogh
Museum, disponível em Lisboa por tempo limitado.

Feiras
Alentejo
Golegã
Feira Nacional do Cavalo
Data de Início: 2021-11-05 Data de fim: 2021-11-14
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Contactos: Golegã
Assista à Feira Nacional do Cavalo, em novembro, na Golegã,
uma região onde o cavalo está profundamente enraizado.
A feira é uma das mais típicas do país, à qual assistem milhares
de pessoas às diversas demonstrações com o magnífico cavalo
puro-sangue Lusitano.

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

Porto e Norte
Viana do Castelo
Festas da Senhora da Agonia
Data de Início: 2021-08-19 Data de fim: 2021-08-22
Website: http://www.vianafestas.com
Contactos: Viana do Castelo
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.

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

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

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

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

Idanha-a-Nova
Boom Festival 2022
Data de Início: 2022-07-22 Data de fim: 2022-07-29
Website: http://www.boomfestival.org
Contactos: Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
Participe no Boom Festival e venha celebrar a Arte, a Liberdade
e a Natureza junto às margens da albufeira de Idanha-a-Nova.
Realizando-se de dois em dois anos, durante a lua cheia de
Agosto, este é um evento singular dedicado à cultura
independente e artística que inclui artes performativas, música,
multimédia, pintura, bio-construção, teatro, cinema,
conferências, workshops e instalações. A organização do festival
tem também uma consciência ecológica, desenvolvendo projetos
na área da sustentabilidade ao nível do tratamento de resíduos e
de água.
O local de grande beleza que serve de cenário ao Boom Festival,
tem uma vista única para a aldeia histórica de Monsanto e está
integrado no Geoparque Naturtejo, zona classificada pela
UNESCO pela sua riqueza geológica que possui um valioso
património natural, histórico e cultural.
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Lisboa Região
Ericeira
Sumol Summer Fest
Data de Início: 2021-07-02 Data de fim: 2021-07-03
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contactos: Ericeira
Em Julho, a Ericeira é invadida pelas good vibes do Sumol
Summer Fest.
Para além das bandas que milhares de amantes de boa praia e
boa música vão poder ouvir nestes dois dias, este Festival tem
também como ingredientes verão, calor, férias e mar, numa
zona bem conhecida dos surfistas, que aqui encontram das
melhores ondas do país.
Para alojamento também não há preocupações, já que ao
adquirir o passe de dois dias, os festivaleiros podem escolher a
opção campismo e ficar instalados no Ericeira Camping com
vista privilegiada para o mar de Ribeira de Ilhas.

Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2022
Data de Início: 2022-06-18 Data de fim: 2022-06-26
Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt
Contactos: Parque da Bela Vista - Lisboa
O Rock in Rio-Lisboa estará de volta para fazer uma
grande festa em 2022. O Parque da Bela Vista em Lisboa
vai receber um dos maiores festivais de música e
entretenimento do mundo.
Durante quatro dias cheios de emoções o Parque da Bela Vista
transforma-se na cidade do Rock. São mais de doze horas de
festa nos vários palcos desta cidade, com sons para todos os
gostos e idades. No “Palco Mundo” atuam grandes nomes da
música internacional, na “Tenda Eletrónica” estarão sets dos
mais reconhecidos DJ’s e VJ’s nacionais e internacionais e o “Hot
Stage” fica reservado para apresentações alternativas de
artistas de renome e de novos talentos já com sucesso
reconhecido.
Para além dos concertos, as famílias estão convidadas a passar
um dia agradável desfrutando dos espaços verdes e de toda a
animação, que inclui o “Espaço Radical” onde os mais enérgicos
poderão desfrutar de uma pista de neve verdadeira para
snowboard, e o “Espaço Kids” com muitas atividades para as
crianças.
Datas: 18, 19, 25 e 26 de Junho 2022

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

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

Porto e Norte
Caminha
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EDP Vilar de Mouros
Data de Início: 2021-08-26 Data de fim: 2021-08-28
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contactos: Vilar de Mouros - Caminha
O Festival Vilar de Mouros é o mais antigo festival português,

junta um público mais
velho ao público jovem que habitualmente acorre
aos festivais de Verão.
que durante três dias em agosto,

Do cartaz fazem parte bandas pop rock nacionais e
internacionais consagradas e além da música de qualidade, o
público vai encontrar uma paisagem deslumbrante e a
hospitalidade dos habitantes da simpática aldeia de Vilar de
Mouros.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2021-08-18 Data de fim: 2021-08-21
Website: http://www.paredesdecoura.com
Contactos: Praia do Tabuão - Paredes de Coura
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
Data de Início: 2022-06-09 Data de fim: 2022-06-12
Website: http://www.nosprimaverasound.com
Contactos: Parque da Cidade - Porto
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 openair 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 -, destaca-se o Palco
ATP que pertence à promotora britânica All 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.
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Viana do Castelo
Neopop Festival
Data de Início: 2021-08-11 Data de fim: 2021-08-14
Website: www.neopopfestival.com
Contactos: Viana do Castelo
Em agosto, em Viana do Castelo, muitos artistas da música
eletrónica irão movimentar a noite de centenas de pessoas no
festival que já é um dos maiores da Europa no género.
São vários os nomes e talentos promissores que passaram pelo
evento nos últimos anos. A próxima edição não será diferente,
contando com a presença de um forte programa internacional
com alguns dos mais importantes artistas da música eletrónica
moderna.

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

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

Açores
Ilha de São Miguel
GLEX - Global Exploration Summit
Data de Início: 2021-07-06 Data de fim: 2021-07-10
Website: https://www.glexsummit.com
Contactos: Lisboa e São Miguel (Açores)
Integrada nas comemorações dos 500 anos da viagem de
circum-navegação de Fernão de Magalhães, a Glex
Summit volta a juntar em Portugal a elite da exploração
de todo o mundo sob o lema explorar e aprender.
Lisboa e São Miguel vão ser os palcos da segunda edição desta
grande conferência sobre exploração e ciência, que se realiza
entre 6 e 10 de julho, presencialmente e com transmissão
online, sendo a abertura em Lisboa e o encerramento em São
Miguel, nos Açores, numa organização da Expanding World e
do Explorers Club de Nova Iorque.
Esta conferência terá como temas principais a exploração
espacial e dos oceanos e a exploração polar. Irão ainda ser
abordados outros temas que incluem a conservação de
santuários naturais como os Açores, a Gorongoza e a Amazónia,
a sustentabilidade ambiental do planeta, as alterações climáticas
e fenómenos como tsunamis e ondas gigantes.
Paralelamente, será feita a primeira apresentação mundial da
nova exposição da Agência Espacial Europeia "Mars Beyond"
que trará até Lisboa a tecnologia da exploração espacial,
designadamente alguns equipamentos e veículos que vão
contribuir para um melhor conhecimento de Marte.
A edição deste ano da GLEX Summit conta com a participação
de cientistas e exploradores como Nina Lanza, team líder da
NASA que está ao comando do Perseverance Rover na sua
viagem a Marte, o astronauta Richard Garriott que é o novo
presidente do Explorers Clube de Nova Iorque, e Alan Stern,
astrofísico e engenheiro aeroespacial da NASA.
Numa parceria entre os Centros de Ciência Viva e o Turismo
de Portugal,o Road to GLEX percorrerá o país de norte a sul
em maio e junho. Trata-se de um programa para a comunidade
escolar e aberto aos futuros jovens exploradores que é
desenhado para incentivar o espírito de descoberta e o
conhecimento científico.

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

18/21

Almeida
12 em Rede - Aldeias em Festa!
Data de Início: 2021-06-05 Data de fim: 2021-11-06
Website: https://aldeiashistoricasdeportugal.com/
Contactos: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo
Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira,
Marialva, Monsanto, Piódão, Trancoso e Sortelha
Entre junho e novembro, o ciclo “12 em Rede” traz muita
animação às Aldeias Históricas com eventos de diversas
tipologias que incluem animações diversas, como visitas
teatralizadas, workshops, novo circo, música e
gastronomia. E como são também transmitidos por via
digital, será difícil terem lotação esgotada!
Cada uma das doze aldeias históricas será palco de um evento
que celebra e promove o seu património cultural material e
imaterial, envolvendo a comunidade através de uma
programação cultural genuinamente diferenciadora. A cultura,
a gastronomia, as tradições, os costumes, o património,
as lendas e os mitos de cada uma das aldeias são o mote para
a realização destes eventos que serão apresentados num espaço
exterior ou interior, de relevância patrimonial.
Apesar dos eventos estarem a ser preparados para a
participação presencial de público, selecionando locais onde seja
possível o controlo dos acessos e a aplicação de medidas
sanitárias adequadas, mantém-se a aposta na sua transmissão
online, que se revelou um sucesso na edição anterior.

Estarreja
ObservaRia - Estarreja Birdwatching Fair
Data de Início: 2021-04-08 Data de fim: 2021-04-11
Website: https://www.bioria.com/observaria
Em abril está de regresso a ObservaRia, um evento
dedicado às aves e ao turismo de natureza que em 2021
será online, privilegiando talks e palestras.
A ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair não só promove
o território natural do BioRia, projeto pioneiro de conservação
da natureza e biodiversidade de Estarreja, como é um espaço
privilegiado de debate sobre as temáticas ambientais que estão
na ordem do dia.
Como na edição de 2021 não é possível ter lugar a habitual feira
de expositores, as atividades adaptaram-se às circunstâncias e
decorrem em novos palcos, incluindo a exibição de
documentários, bem como talks, tertúlias e workshops
desenvolvidos por um painel internacional de oradores de
renome.
Pode consultar o programa da ObservaRia no website da
Bioria ou na brochura digital e fazer a sua inscrição
em www.bigmarker.com/communities/municipio-de-estarreja, a
plataforma que serve de palco ao evento em 2021 e onde terão
lugar todas as conferências, talks e workshops.

Seia
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ARTIS SEIA 2021 - Festa das Artes e Ideias de Seia
Data de Início: 2021-05-08 Data de fim: 2021-06-30
Contactos: Seia
No ano em que se comemoram os 20 anos da Associação de Arte
e Imagem de Seia, a Festa das Artes e Ideias de Seia que se
realizará de 8 de Maio a 30 de Junho, surgirá renovada e será o
reflexo da importância crescente das Artes na sociedade, nos
tempos difíceis em que vivemos. Assim a ARTIS SEIA 2021
pretende ser um evento de cor, partilha, contemplação,
criatividade e inclusão, mas também de renovação social,
cultural e emocional. Queremos que sintam a Arte ao vosso
redor.
Estejam atentos às novidades nas redes sociais da Associação de
Arte e Imagem de Seia!

Lisboa Região
Lisboa
Trienal de Arquitetura de Lisboa
Data de Início: 2022-09-29 Data de fim: 2022-12-04
Website: http://www.trienaldelisboa.com
Contactos: Lisboa
Não perca a Trienal de Arquitetura de Lisboa, o maior evento do
género na Península Ibérica.
A Trienal, que tem a sua sexta edição em 2022, está assente na
grande qualidade e no desenvolvimento da arquitetura
portuguesa, e é um fórum para a discussão das questões da
arquitetura contemporânea.

Teatro
Lisboa Região
Lisboa
FIMFA Lx20+1 - Festival Internacional de
Marionetas e Formas Animadas
Data de Início: 2021-05-04 Data de fim: 2021-05-23
Website: http://tarumba.pt/2020/pt/fimfa,
http://tarumba.pt/2020/pt/noticias/programa-desconfimfa
Contactos: Lisboa - Teatro Nacional D. Maria II, Teatro
Municipal São Luiz, Teatro do Bairro, Teatro Taborda,
LU.CA – Teatro Luís de Camões, Centro Cultural da
Malaposta e Castelo de São Jorge
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
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e idades.
Paralelamente aos espetáculos de teatro de marionetas
decorrem colóquios, exposições e workshops relacionados com o
tema.
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