Cinema
Lisboa Região
DocLisboa'17

Lisbon & Sintra Film Festival

Data de Início: 2017-10-19 Data de fim: 2017-10-29

Data de Início: 2017-11-17 Data de fim: 2017-11-26

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

Contactos: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge,
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal
e Cinema City Campo Pequeno

Contactos: Lisboa, Sintra

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

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

Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independente
Data a anunciar
Website: http://www.indielisboa.com
Contactos: Lisboa
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.

Madeira
Funchal
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Madeira Film Festival
Data de Início: 2018-04-14 Data de fim: 2018-04-20
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Contactos: Hotel Reid's Palace, Funchal
Assista ao Madeira Film Festival, que promete despertar
consciências para a preservação ecológica dos recursos
naturais.
Este festival exibe filmes independentes, curtas-metragens
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
“Orient-Express”. 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
Contactos: Espinho
Gosta de cinema de animação? Então não pode perder o
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação, em
Espinho, a sul do Porto.
O Cinanima é um dos mais conhecidos e reputados festivais a
nível internacional, onde são exibidas novas obras de cinema de
animação que se produzem no mundo.

Porto
Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do
Porto
Data de Início: 2018-02-26 Data de fim: 2018-03-11
Website: http://www.fantasporto.com
Contactos: Rivoli Teatro Municipal - Porto
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.
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Desporto
Rally de Portugal
Data a anunciar
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal
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-o-Terreno, Campeonato
de Espanha de Todo-o-Terreno, II Challenge Nissan (Espanha),
Troféu Tomaz Mello Breyner e Troféu RTP Todo-o-Terreno.

Algarve
ALUT - Algarviana Ultra Trail
Data de Início: 2017-11-30 Data de fim: 2017-12-03
Website: http://alut.pt/
Contactos: Algarve - Via Algarviana
Apresentando-se como “a prova que vai pôr o Algarve à
prova”, o Algarviana Ultra Trail é um evento desportivo
de trail running que vai percorrer a região de um extremo
ao outro dando a conhecer a beleza do seu interior.
Tendo início a 30 de novembro, o ALUT, que com 300 kms é a
prova de trail running mais longa de Portugal, deverá ser
concluído em 72 horas e decorre na sua quase totalidade na Via
Algarviana. O seu ponto de partida é em Alcoutim junto ao Rio
Guadiana, e o final junto ao Cabo de São Vicente, em Vila do
Bispo, passando pelas Serras do Caldeirão, Espinhaço de Cão e
Monchique, com 12 700 metros de desnível positivo.
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A participação no evento está limitada a um máximo de 60
atletas, já que a organização tem especial cuidado com o seu
acompanhamento e segurança, recomendando que os
participantes tenham já experiência em provas de 100 milhas ou
distâncias similares.

Vilamoura
Portugal Masters
Data de Início: 2017-09-21 Data de fim: 2017-09-24
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Contactos: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura
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
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.

Centro de Portugal
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Nazaré
Capítulo Perfeito
Data de Início: 2017-10-05 Data de fim: 2017-11-15
Website: http://capituloperfeito.com/evento/
Contactos: Praia do Norte - Nazaré
O Capítulo Perfeito é um evento que reúne os melhores
tube riders nacionais e internacionais numa competição
especial de tubos e tem lugar em Outubro/Novembro na
praia do Norte, Nazaré. A não perder!
Destinada aos surfistas que dedicam a sua vida à procura de
ondas perfeitas e tubulares, esta competição atrai participantes
de todo o mundo em disputa pelo título de melhor surfista em
condições perfeitas.
As provas são avaliadas por um conjunto de especialistas que
irão selecionar aquele que domina na plenitude a manobra única
e principal do evento – o “tubo” e decorrem apenas quando há
condições para tal, ou seja quando há ondas entre os 2 e os 3
metros, tubulares, com vento offshore, esquerdas e direitas.

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

Tondela
Caramulo Motorfestival
Data de Início: 2017-09-08 Data de fim: 2017-09-10
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
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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
Contactos: Cascais / Lisboa
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.

Cascais
Cascais Vela 2017
Data de Início: 2017-08-25 Data de fim: 2017-08-27
Website: http://www.cncascais.com/index.php?option=co
m_rib&view=item&id=1014&catid=2&Itemid=157&lang=
pt
Contactos: Cascais
Não perca mais uma edição do Cascais Vela, uma das
maiores provas clássicas e a maior regata nacional do
ano, que reúne os melhores velejadores e barcos de
Portugal.
O Cascais Vela contará com a participação de cerca de 77
barcos e 300 velejadores num evento que incluirá desafios
para cinco Classes: ORC com 20 barcos distribuídos por 3
classes A, B e C. Também a Classe NHC estará representada
com 23 barcos, a Classe SB20 será representada por 20 veleiros
e a classe Dragão terá entre 6 a 10 barcos.Destaque para a
Classe Moth, uma das classes mais rápidas da vela moderna
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com embarcações que chegam a atingir os 70 km/h e que pela
primeira vez integra o Cascais Vela com 4 barcos.
O evento termina com a habitual cerimónia de entrega dos
prémios, no domingo 27 de agosto, mas, a festa da vela não se
faz apenas no mar e, seguindo a tradição, o programa social
será, por si só, um atrativo para os participantes e convidados
com o Jantar Oficial e a célebre festa “Bye-Bye Summer” no
sábado dia 26.
A baía de Cascais será, mais uma vez, o palco da prova rainha
do calendário de eventos de Cascais que, durante os 3 dias do
Cascais Vela e o período que antecede, estará ao rubro com o
movimento dos participantes, acompanhantes e visitantes.
Cascais tem condições únicas para a prática da vela, sobretudo
no que se refere ao vento e mar, e excelentes infraestruturas,
quer para a prática da modalidade quer a nível turístico.

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,
http://csiolisboa.com
Contactos: Hipódromo do Campo Grande - Lisboa

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

Em Maio, o Hipódromo do Campo Grande recebe a elite dos
cavaleiros nacionais e internacionais, em mais uma edição do
CSIO de Lisboa.

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

Este evento, organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa é o
mais antigo CSIO do mundo realizado no mesmo local.

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.

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.

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.

Meia Maratona de Lisboa
Data de Início: 2018-03-11 Data de fim: 2018-03-11
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
Contactos: Lisboa
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 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

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.

Volvo Ocean Race 2017-2018
Data de Início: 2017-10-31 Data de fim: 2017-11-05
Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/lisbon.html
Contactos: Doca de Pedrouços - Lisboa
A capital portuguesa foi escolhida para stopover
transatlântico da prestigiada regata mundial Volvo Ocean
Race 2017-2018, considerada a Volta ao Mundo à Vela.
No percurso de circum-navegação desta competição, Lisboa irá
receber os melhores velejadores do mundo e as mais
experientes tripulações internacionais. A localização geográfica
única da capital portuguesa, enquanto porta de comunicação
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a vista sobre a capital portuguesa.

entre a Europa e o Atlântico, a sua vocação marítima e as suas
condições naturais para prática de desportos náuticos, foram
alguns dos fatores diferenciadores de Lisboa que conquistaram a
organização da Volvo Ocean Race.
Com início a 11 de outubro de 2017 em Alicante (Espanha), a
regata de circum-navegação Volvo Ocean Race termina a 30 de
junho de 2018 em Haia (Holanda), passando por Lisboa, Cidade
do Cabo, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí,
Newport, Cardiff e Gotemburgo.

Sintra
Sintra Portugal Pro
Data de Início: 2017-09-12 Data de fim: 2016-09-17
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Contactos: Praia Grande - Sintra
Aprecie a perícia dos melhores bodyboarders mundiais que
participam no Sintra Portugal Pro na Praia Grande.
Organizado sob a égide do IBA – International Bodyboarding
Association, o Sintra Portugal Pro disputa-se nas categorias
masculina e feminina e é a única etapa europeia do circuito
mundial de bodyboard.
Inserida na área protegida do Parque Natural Sintra-Cascais, a
Praia Grande é uma referência no roteiro internacional de provas
de bodyboard pela qualidade da sua ondulação que permite a
execução de manobras espectaculares.

Porto e Norte
Peso da Régua
Meia Maratona Douro Vinhateiro
Data a anunciar
Website: http://meiamaratonadouro.pt/
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.

Porto
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Red Bull Air Race
Data de Início: 2017-09-02 Data de fim: 2017-09-03
Website: http://www.redbullairrace.com
Contactos: Porto
Em Setembro venha ao Porto assistir ao Red Bull Air Race – a
corrida aérea mais emocionante do mundo!
Se gosta de provas de perícia aérea não perca o Circuito mundial
da Red Bull Air Race que se vai disputar sobre o Rio Douro. Esta
competição consiste numa prova de slalom em que os pilotos
mais habilidosos do mundo contornam obstáculos em voos que
quase tocam o solo, descrevendo círculos apertados. Mais do
que a velocidade, esta é uma prova que exige muita precisão e
perícia já que o mínimo erro pode comprometer uma actuação.
Para além da cidade do Porto, cujo centro histórico é património
da Humanidade, o circuito mundial da corrida aérea passa
também por outros pontos do globo terrestre como Abu Dhabi
(EAU), San Diego (EUA), Chiba (Japão), Budapeste (Hungria),
Kazan (Rússia), Lausitz (Alemanha) e Indianapolis (EUA).

Exposições
A Cidade global

Guerreiros de Xian

Data de Início: 2017-05-17 Data de fim: 2017-08-27

Data de Início: 2017-06-10 Data de fim: 2017-09-30

Contactos: Porto - Museu Nacional de Soares dos Reis

Website: http://www.guerreirosdexian.com
Contactos: Lisboa - Cordoaria Nacional

Até 27 de agosto, visite no Museu Nacional
de Soares dos Reis uma exposição que
mostra como na época do Renascimento
Lisboa era a cidade mais global da Europa.
Denominada precisamente “A Cidade global”,
esta mostra tem o objetivo de reconstituir
o coração de Lisboa no século XVI e parte de
uma pintura que representa a Rua Nova dos
Mercadores, que era então a principal artéria do
comércio na cidade. Nesta rua repleta de
mercadores, saltimbancos, músicos e vendedores
ambulantes comercializavam-se produtos como
joias, sedas, especiarias, animais exóticos e
outras maravilhas oriundas de África, Brasil e
Ásia.
Esta exposição mostra a diversidade do comércio
que aqui tinha lugar, através de 250 peças que
incluem objetos em porcelana, madrepérola ou
marfim, têxteis de grande qualidade, mapas,
pinturas e reproduções de animais exóticos.

Visite a exposição “Terracota Army, Guerreiros de Xian”
e faça uma viagem ao coração de um dos achados
arqueológicos mais misteriosos da História.
Esta mostra, que chega agora a Lisboa, já percorreu diversas
cidades europeias e apresenta mais de 150 réplicas em tamanho
real do exército de terracota encontrado no mausoléu do
primeiro Imperador da China Qin Shi Huang, sepultado em 210
a.C. As réplicas estão dispostas num fosso e através da
iluminação e de projeções é recriado o ambiente do mausoléu de
modo a que o visitante se possa imaginar no local. O exército
original, classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade, integra mais de 8.000 figuras de guerreiros,
cavalos, carruagens e armas (em dimensões reais) feitos de
terracota.
Na exposição é exibido um filme-documentário sobre esta
notável descoberta arqueológica, que aconteceu por acaso em
1974 quando alguns agricultores escavavam um poço. Existem
também atividades diversas, destinadas ao público infantil e às
famílias, que têm como objetivo desvendar - de forma lúdica e
pedagógica - as riquezas culturais da China.

Algarve
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Silves
FIESA
Data de Início: 2017-04-01 Data de fim: 2017-10-31
Website: http://www.fiesa.org
Contactos: Pêra
Visite Pera, no Algarve, e admire a habilidade de
escultores de vários países que criaram verdadeiras
obras de arte em areia.
O FIESA – Festival Internacional de Esculturas de Areia é a única
exposição do género na Península Ibérica, e pela sua
dimensão a maior a nível mundial; ocupa uma área de 15 mil
metros quadrados e é construída por mãos habilidosas de
artistas de várias nacionalidades, que durante cerca de um mês
dão forma a 35 mil toneladas de areia. Esta mostra é sempre
subordinada a um tema que varia de ano para ano.
E se durante o dia se podem apreciar as esculturas com todo o
pormenor, à noite uma programação variada de música ao
vivo, teatro, dança e artes circenses traz outro encanto a este
espaço. O FIESA inclui ainda uma dimensão lúdica e pedagógica,
com uma área reservada para todos os que queiram expressar a
sua criatividade construindo esculturas em areia. Um evento a
não perder... fantástico de dia e de noite!

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

Lisboa
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Cosmos Discovery World Exhibition

EXD17 - ExperimentaDesign

Data de Início: 2017-04-14 Data de fim: 2017-07-30

Data a anunciar

Website: http://www.cosmosdiscovery.pt/

Website: http://www.experimentadesign.pt

Contactos: Lisboa - Terreiro das Missas (Belém)

Contactos: Lisboa

Portugal é o primeiro país a receber a digressão mundial
da Cosmos Discovery a fabulosa exposição sobre a
descoberta do espaço que inclui mais de 200 artefactos
originais das missões espaciais dos EUA e URSS e de
Agências Espaciais de todo o mundo.

A Bienal EXD volta a dinamizar Lisboa, apresentando
conteúdos originais num programa renovado.

A coleção, que já tem itinerário calendarizado por vários países
para os proximos 5 anos, aterrará em Portugal no Terreiro das
Missas, junto à Estação Fluvial de Belém, e abrirá portas sextafeira. A produção é da World Crew Events, a mesma que trouxe a
Real Bodies à Cordoaria Nacional em 2015/2016.
A exposição Cosmos Discovery estará dividida em galerias que
permitem aos visitantes reviver as histórias reais dos heróis que
atravessaram a fronteira para o espaço exterior. São centenas
de itens que mapeiam o desenvolvimento dos vôos espaciais
tripulados, desde os primórdios até às missões atuais e até
mesmo as planeadas para um futuro próximo. Entre modelos
realistas de foguetes e cápsulas, modelos passo a passo de
estações orbitais e documentos únicos autênticos.
Poderá comprar os bilhetes aqui

Joan Miró, Materialidade e Metamorfose
Data de Início: 2017-09-08 Data de fim: 2018-01-08
Website: http://www.palacioajuda.gov.pt
Contactos: Palácio Nacional da Ajuda - Lisboa
Não perca a exposição “Joan Miró, Materialidade e
Metamorfose” no Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa,
que mostra ao público obras deste pintor catalão
adquiridas pelo Estado português.
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.

Apresentando exposições, conferências, intervenções
urbanas e projectos especiais de uma forma multidisciplinar,
inclusiva e desafiante, a Bienal EXD mantém a sua missão de
democratizar o conhecimento, disseminar informação, promover
o debate, a investigação e a reflexão em torno dos grandes
temas da cultura actual, numa perspectiva totalmente
internacional.

Madonna - Tesouros dos Museus do Vaticano
Data de Início: 2017-05-19 Data de fim: 2017-09-27
Website:
http://museudearteantiga.pt/exposicoes/madonna
Contactos: Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga
Aproveite a oportunidade e aprecie obras das famosas
coleções dos Museus do Vaticano, que estão pela
primeira vez em exibição em Portugal no Museu Nacional
de Arte Antiga.
Num arco cronológico que vai do final da Antiguidade à época
moderna, a iconografia da Virgem Maria é o grande eixo
temático desta mostra, que reúne um conjunto de obras das
famosas coleções dos Museus do Vaticano, especialmente da sua
valiosa Pinacoteca. Estão expostas pinturas de Primitivos
italianos (Taddeo di Bartolo, Sano di Pietro, Fra Angelico), de
grandes mestres do Renascimento e do Barroco (Rafael,
Pinturichio, Salviati, Pietro da Cortona, Barocci), além de
notáveis tapeçarias e códices iluminados do acervo da Biblioteca
Apostolica Vaticana.
Completam este grupo algumas pinturas da Galleria Borghese
(Venusti e Sassoferrato) e da Galleria Corsini (Gentileschi e Van
Dyck) e ainda um núcleo de obras de autores italianos oriundas
de diversas instituições portuguesas, públicas e privadas.

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

Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardins
Data de Início: 2017-05-26 Data de fim: 2017-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Contactos: Ponte de Lima
Visite o Festival Internacional de Jardins e deixe-se surpreender
pelos belos espaços criados no âmbito desta iniciativa original.
Este evento tem lugar entre maio e outubro e promove o gosto e
o culto pelo jardim e pela jardinagem, numa ligação profunda
com a preservação do património e com a defesa do ambiente.
Subordinado a um tema diferente em cada ano, a este Festival
concorrem diversos projetos nacionais e internacionais, sendo
selecionados doze que são construídos em Ponte de Lima.
Durante cinco meses, estes jardins efémeros podem ser
visitados e apreciados pelo público, que tem assim uma
oportunidade para tomar contacto com novas abordagens na
conceção de espaços verdes e diferentes tendências criativas.

Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Data de Início: 2017-07-15 Data de fim: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Contactos: Vila Nova de Cerveira
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
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história de arte contemporânea.

Feiras
Alentejo
Golegã
Feira Nacional do Cavalo
Data a anunciar
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.

Centro de Portugal
Viseu
Feira de São Mateus
Data de Início: 2017-08-11 Data de fim: 2017-09-17
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
Contactos: Viseu
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
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FIARTIL - Feira Internacional de Artesanato do
Estoril
Data de Início: 2017-06-29 Data de fim: 2017-09-03
Website: http://www.visitcascais.com
Contactos: Estoril
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.

Festas
Açores
Angra do Heroísmo
Sanjoaninas
Data a anunciar
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Contactos: Angra do Heroísmo - Terceira
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 a anunciar
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
Contactos: Ponta Delgada - São Miguel
Em São Miguel, nos Açores, assista às Festas do Senhor
Santo Cristo.
A 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
Contactos: Monsanto
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: 2018-04-01 Data de fim: 2018-03-29
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Contactos: Óbidos
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 sexta-feira santa com
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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
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 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: 2018-06-01 Data de fim: 2018-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Contactos: Lisboa
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.
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Madeira
Funchal
Carnaval da Madeira

Festa da Flor - Madeira

Data de Início: 2018-02-07 Data de fim: 2018-02-14

Data de Início: 2018-04-19 Data de fim: 2018-05-06

Website: http://carnaval.visitmadeira.pt

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/

Contactos: Funchal

Contactos: Funchal

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.

A primavera na Madeira tem honras de rainha, sendo
coroada com a Festa da Flor, todos os anos após a
Páscoa.

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.

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.

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 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!

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!

Fim de Ano na Madeira
Data de Início: 2017-12-01 Data de fim: 2018-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Funchal
Se há lugar em que se celebra a vida, esse lugar é na
Madeira. No final de cada ano comemora-se o fim de mais
um ciclo de 365 dias vividos tão intensamente quanto a
memória permite.
As tradições cristãs da época do Natal conjugam-se com as
manifestações de regozijo pela chegada do novo ano, num
programa rico e extenso de manifestações de caráter cultural,
etnográfico e artístico que abrange todo o mês de dezembro
e se prolonga até ao dia de Reis.
As condições específicas do anfiteatro do Funchal transformamno num grandioso presépio iluminado com milhares de luzes
que percorrem as principais artérias da cidade, oferecendo um
cenário invulgar. Deixe-se conquistar pelo comércio do Funchal e
pelo frenesim das compras, desde marcas internacionais aos
mais diversos artigos de artesanato. O Funchal é um autêntico
centro comercial ao ar livre.
Uma ilha em festa, nos hotéis, nos restaurantes, nos bares e nas
ruas que, para assinalar a passagem de ano, ilumina os céus do
Funchal com fogo-de-artifício, durante dez minutos. É sem
dúvida um autêntico amanhecer que saúda a chegada de uma
nova vida!
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Porto e Norte
Braga
Semana Santa - Braga
Data de Início: 2018-03-29 Data de fim: 2018-04-01
Website: http://www.semanasantabraga.com
Contactos: Braga
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.

Lamego
Festas de Nossa Senhora dos Remédios
Data de Início: 2017-08-24 Data de fim: 2017-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
Contactos: Lamego
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 a anunciar
Website: http://www.portolazer.pt
Contactos: Porto
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
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Festas da Senhora da Agonia
Data de Início: 2017-08-17 Data de fim: 2017-08-20
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.

Gastronomia e Vinhos
Alentejo
Santarém
Festival Nacional de Gastronomia
Data de Início: 2017-10-19 Data de fim: 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Contactos: Casa do Campino - Santarém
Deleite-se com a gastronomia portuguesa, na principal mostra
gastronómica do país - o Festival Nacional de Gastronomia, que
se realiza em Santarém, nos meses de outubro e novembro.
Ervas aromáticas, especiarias, queijos, peixes frescos e doces
conventuais são algumas das iguarias que aqui vai encontrar.

Centro de Portugal
Óbidos
Festival Internacional de Chocolate
Data a anunciar
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Contactos: Óbidos
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. Os adultos podem frequentar
cursos de culinária em que o chocolate é sempre o ingredientebase, assistir a concursos para profissionais de pastelaria como o
“Chocolatier do Ano” e o “Concurso internacional das Receitas
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de Chocolate”, e apreciar as esculturas de chocolate,
verdadeiras obras de arte.

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

Música
Alentejo
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Festival Terras sem Sombra
Data a anunciar
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Contactos: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago do
Cacém, Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde, Beja
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.

Crato
Festival do Crato
Data de Início: 2017-08-21 Data de fim: 2017-08-26
Website: www.festivaldocrato.com
Contactos: Crato
Com um percurso firmado no roteiro nacional dos
Festivais de Verão, o Festival do Crato está de regresso
para mais uma edição a não perder!
Este evento, que em agosto anima a vila do Crato no Alentejo, é
conhecido por apostar em cartazes que integram alguns dos

melhores projetos da música nacional e
internacional. Depois dos concertos, a música continua com a
atuação de diversos DJs.
Paralelamente decorre a Feira de Artesanato e Gastronomia,
uma mostra das artes e dos sabores tradicionais, com destaque
para o que se produz nesta região.
Para que não haja dificuldades de alojamento a organização
disponibiliza uma zona de Campismo gratuito acessível com
acesso garantido pelo passe de 4 dias.

Sines
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Festival Músicas do Mundo
Data de Início: 2017-07-21 Data de fim: 2017-07-29
Website: http://www.fmm.com.pt
Contactos: Porto Covo e Sines
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.

Tróia
Somersby Out Jazz
Data de Início: 2017-05-07 Data de fim: 2017-09-24
Contactos: Lisboa, Cascais
Entre maio e setembro em Lisboa e Cascais poderá
assistir a concertos ao ar livre que misturam vários
estilos musicais. Do jazz ao soul, funk e hip-hop, a música
invade jardins, parques e até uma praia!
Os espetáculos com entrada gratuita têm lugar sempre ao final
da tarde de domingo com início às 17 horas, em maio no Jardim
da Torre de Belém, em junho no Jardim do Campo Grande, em
julho no Parque Eduardo VII, em agosto no Jardim da Estrela e
em setembro no Parque Tejo em Lisboa. Em alguns sábados há
também espetáculos em Cascais no Parque Marechal Carmona,
na Praia da Azarujinha e nos Jardins do Casino Estoril, bem como
no Jardim da Parada em Lisboa.
Não perca os espetáculos e aos fins de semana passe um final
de tarde diferente a ouvir música num ambiente descontraído.

Algarve
Loulé
Festival Med
Data a anunciar
Website: http://www.festivalmed.pt
Contactos: Loulé
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.
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Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data de Início: 2017-10-04 Data de fim: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Contactos: Angra do Heroísmo - Terceira
Ano após ano, em outubro, o Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo tem vindo a afirmar-se como um dos
principais eventos do género em Portugal.
Contando com a participação de conhecidos grupos de jazz norteamericanos e europeus, o Angrajazz inclui obrigatoriamente no
seu cartaz pelo menos um grupo nacional e um grupo regional,
cumprindo assim um dos seus principais objetivos – a divulgação
e o desenvolvimento do gosto pelo jazz nos Açores.

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data de Início: 2017-08-18 Data de fim: 2017-08-20
Website: http://www.maredeagosto.com,
http://www.exploresantamaria.eu
Contactos: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
No cenário mágico da Baía da Praia Formosa da Ilha de Santa
Maria - Açores, o Festival Internacional de Música Maré de
Agosto reúne nomes destacados de diversos países. Mariza,
Extreme, Angélique Kidjo, Tânia Maria, Selah Sue, Anthony
Gomes, Michael Kiwanuka, Maria Gadu, entre muitos outros.
Num palco situado apenas a vinte metros da praia, atuam nomes
destacados do panorama musical nacional e internacional, sendo
um Festival carimbado pela participação de diversas correntes
do panorama world music representadas neste acontecimento
de qualidade reconhecida ao longo de mais de 30 edições anuais
consecutivas.

Ilha de São Miguel
Monte Verde Festival
Data de Início: 2017-08-10 Data de fim: 2017-08-13
Website: http://monteverdefestival.com/
Contactos: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
Um festival “de outro mundo” é como se apresenta o
Monte Verde Festival que se realiza em agosto na Ilha de
São Miguel.
Com um cartaz muito diversificado que aposta num cruzamento
de estilos entre o reggae, o rock, o hip hop e a música
eletrónica, entre outros, o festival tem lugar na Praia de Monte
Verde na Ribeira Grande.
Para além dos bilhetes diários, existem passes-gerais com ou
sem campismo, uma forma mais económica de não perder
pitada deste festival que na edição anterior recebeu cerca de
28.000 festivaleiros.
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Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Data de Início: 2018-07-22 Data de fim: 2018-07-29
Website: http://www.boomfestival.org
Contactos: Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
Em julho, participe no Boom Festival e venha celebrar a Arte, a
Liberdade e a Natureza junto às margens da albufeira de Idanhaa-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.

Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Data de Início: 2017-08-10 Data de fim: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
Contactos: Óbidos
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 a anunciar
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contactos: Ericeira
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 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.
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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
Brunch electronik

Caixa Alfama

Data de Início: 2017-07-23 Data de fim: 2017-10-08

Data de Início: 2017-09-15 Data de fim: 2017-09-16

Website: http://lisboa.brunchelectronik.com/

Website: www.caixaalfama.pt

Contactos: Lisboa - Tapada da Ajuda

Contactos: Lisboa - Alfama - Largo do Chafariz de
Dentro,1

Aos domingos, no Verão, a Tapada da Ajuda ganha uma
nova vida com o Brunch electronik. Venha descobrir por
si.
Com objetivo de aproximar os amantes da música eletrónica,
tanto dos artistas internacionais como da cena nacional, este
evento permite desfrutar de grandes sessões à luz do dia, num
belíssimo espaço ao ar livre com áreas de sombra e mesas para
descansar entre danças.
O Bruch electronik é um evento para toda a família, que inclui o
espaço Petit Brunch com atividades como insufláveis,
matraquilhos e workshops pensado para que os adultos e as
crianças possam conviver no mesmo local, desfrutando da
música, do sol e também de um bom almoço, já que existe uma
vasta seleção gastronómica nos diversos food trucks.

Ao longo de dois dias o fado enche as ruas de Alfama e
apresenta-se em vários palcos espalhados pelo bairro,
mostrando as diversas facetas desta música que tão bem
representa a alma portuguesa.
Este festival, que proporciona o contacto com a nossa identidade
nas vielas mais tradicionais deste bairro lisboeta, é organizado
em parceria com o Museu do Fado. De entre os dez palcos onde
se apresentam vozes carismáticas e outras menos conhecidas,
destaca-se por exemplo o do Largo Chafariz de Dentro com
entrada livre, e o do Auditório do Museu, onde se podem ouvir as
vozes das jovens fadistas que garantem o presente e o futuro do
Fado.

Dias da Música em Belém
Data a anunciar
Website: http://www.ccb.pt
Contactos: Centro Cultural de Belém - Lisboa
Não perca os Dias da Música no Centro Cultural de Belém
e deleite-se com uma grande diversidade de concertos.
Difícil mesmo será escolher!
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.

Oeiras
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NOS Alive
Data de Início: 2018-07-12 Data de fim: 2018-07-14
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.

Sintra
Festival de Sintra
Data a anunciar
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Contactos: Sintra
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
Caminha
EDP Vilar de Mouros
Data de Início: 2017-08-24 Data de fim: 2017-08-26
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contactos: Vilar de Mouros - Caminha
O Festival Vilar de Mouros é o mais antigo festival português,
que junta durante três dias, um público mais velho ao público
jovem que habitualmente acorre aos festivais de Verão. O
festival volta a realizar-se em 2017 e no cartaz apresenta
bandas pop rock nacionais e internacionais consagradas.
Além da música de qualidade, vai encontrar uma paisagem
deslumbrante e a hospitalidade dos habitantes da simpática
aldeia de Vilar de Mouros.
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Guimarães
Guimarães Jazz
Data a anunciar
Website: www.ccvf.pt
Contactos: Guimarães
Se aprecia música jazz, não perca o festival que, logo na
sua 1ª edição em 1992, foi considerado o melhor do ano
pela crítica da especialidade.
Desde então, nas primeiras semanas de novembro, o
Guimarães Jazz tem vindo a dar a conhecer novos valores,
afirmando-se como um espaço de revelação de músicas e
músicos que despertem no público outros interesses, e que
sejam percursores de tendências e caminhos originais.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2017-08-16 Data de fim: 2017-08-19
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

Verão na Casa

Data de Início: 2018-06-07 Data de fim: 2018-06-09

Data de Início: 2017-06-01 Data de fim: 2017-09-16

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Website: http://www.casadamusica.com

Contactos: Parque da Cidade - Porto

Contactos: Casa da Música - Porto

Em Junho, assista ao NOS Primavera Sound, que traz ao
Porto uma ampla seleção de artistas nacionais e
internacionais.

Durante mais de três meses a Casa da Música fornece a
banda sonora para as suas noites no Porto. Não perca os
espectáculos do “Verão na Casa”.

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 diversidade é a palavra-chave e vai poder escutar vozes
portuguesas de renome, sons do Brasil, fado, jazz, reggae e
música clássica.

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
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de grandes dimensões junto à costa atlântica e com capacidade
para receber cerca de 30.000 pessoas por dia.

Outros
Algarve
Castro Marim
Dias Medievais em Castro Marim
Data de Início: 2017-08-23 Data de fim: 2017-08-27
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Contactos: Castro Marim
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
Festival F
Data de Início: 2017-09-01 Data de fim: 2017-09-02
Website: https://www.facebook.com/FestivalF/
Contactos: Faro
No início de setembro, não perca o último grande festival
de verão que durante dois dias anima o centro histórico
de Faro.
O festival F tem lugar na chamada “vila adentro”, a zona
histórica de Faro, por onde ao longo dos séculos passaram
Fenícios, Romanos, Visigodos e Mouros e que conserva ainda
hoje um encanto muito particular e um vasto património
arquitetónico, religioso, natural e cultural.
Com uma forte aposta na música portuguesa, que se apresenta
em diversos palcos espalhados pela cidade, este evento de artes
e cultura inclui outras vertentes como cinema, stand-up comedy,
tertúlias musicais e políticas, artes plásticas, literatura,
artesanato, animação de rua e street food.
O Festival F inclui também uma programação especial dedicada
às crianças e uma política de bilheteira pensada para famílias.
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Sagres
Festival de Observação de Aves - Sagres
Data de Início: 2017-10-04 Data de fim: 2017-10-08
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Contactos: Sagres
Agende já a sua visita a Sagres para não perder o
Festival de Observação de Aves!
Em Outubro, Sagres acolhe o “Festival de Observação de Aves,
o maior evento de birdwatching que tem lugar em Portugal.
Sagres, um local de enorme diversidade e riqueza
paisagística, é nesta época do ano o principal ponto de
passagem em Portugal para as aves migradoras que rumam às
terras quentes de África.
O programa do festival é muito diversificado e inclui
atividades em que pode participar sozinho, com amigos ou em
família. As propostas são variadas: saídas de campo, passeios de
barco, minicursos temáticos, palestras, ateliers de educação
ambiental, sessões de anilhagem e de monitorização e muito
mais. E há ainda outras sugestões como caminhadas, passeios
de cavalo ou burro, visitas guiadas históricas ou observação de
golfinhos. Algumas destas atividades são gratuitas e outras têm
descontos para os participantes do festival, que também
poderão usufruir de preços especiais nos alojamentos,
restaurantes e lojas parceiros do evento.

Silves
Feira Medieval de Silves
Data de Início: 2017-08-12 Data de fim: 2017-08-21
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Contactos: Silves
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.

Centro de Portugal
Coimbra
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Queima das Fitas
Data a anunciar
Website: http://www.turismo-centro.pt
Contactos: Coimbra
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.

Estarreja
ESTAU – Estarreja Arte urbana
Data de Início: 2017-09-09 Data de fim: 2017-09-17
Contactos: Estarreja
Visite Estarreja em setembro e aprecie o que de melhor
se faz em arte urbana no mundo.
O ESTAU – Estarreja Arte Urbana transforma as ruas desta
cidade do Centro de Portugal num Museu a céu aberto,
aproximando a comunidade da arte através de pinturas murais,
instalações, workshops, filmes, palestras, visitas guiadas, música
e muito mais, tudo com a participação de inúmeros artistas
nacionais e internacionais. A programação do Festival passa por
diversos espaços urbanos e equipamentos, como Praças, Ruas,
Cine-Teatro, Biblioteca Municipal, Casa da Cultura, Casa Museu
Egas Moniz, entre outros.
O ESTAU foi galardoado com o EFFE Label (Europe for Festivals
Festivals for Europe) que distingue os festivais europeus mais
notáveis.

Fátima
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Centenário das Aparições de Fátima
Data de Início: 2016-10-13 Data de fim: 2017-10-13
Website: http://www.fatima.pt
Contactos: Fátima
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.
As primeiras aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos
tiveram lugar a 13 de Maio de 1917 e repetiram-se 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. Obtenha
informações detalhadas sobre as comemorações do centenário
em www.fatima.pt e na Agenda Cultural.

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Data a anunciar
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Contactos: Óbidos
Visite Óbidos Vila Natal e entre num mundo mágico!
Com a chegada do mês de dezembro, a vila de Óbidos enche-se
de luz, cor e fantasia, e transforma-se num lugar de sonho, onde
todos - crianças e adultos - podem viver experiências mágicas,
entre inúmeras brincadeiras e diversões.
A Casa do Pai Natal, o presépio, espetáculos, jogos, pistas de
gelo, insufláveis, enfim são muitos os divertimentos que
esperam por si, para lhe proporcionar momentos especiais que
poderá desfrutar ao máximo em família.

Lisboa Região
Lisboa
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Lisboa, Capital Ibero-americana de cultura 2017
Data de Início: 2017-01-07 Data de fim: 2017-12-31
Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt
Contactos: Lisboa
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.
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

Setúbal
ObservaNatura
Data de Início: 2017-09-16 Data de fim: 2017-09-17
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Contactos: Moinho de Maré da Mourisca - Setúbal
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 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 & Nature.

Madeira
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Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Data de Início: 2018-06-09 Data de fim: 2018-06-30
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Ilha da Madeira
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 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
Contactos: Vila Baleira - Porto Santo
Em setembro, num ambiente alusivo à época dos
Descobrimentos Portugueses, a ilha de Porto Santo
oferece muitos espetáculos aliados à música e ao teatro.
Vila Baleira dedica uma semana ao navegador Cristóvão
Colombo que por esta ilha passou e viveu alguns anos da sua
vida. Os primeiros contactos de Colombo com a Madeira
ocorreram em 1478, quando no Funchal se dedicava ao comércio
de açúcar. Colombo viveu neste arquipélago, tendo casado com
a filha do capitão de Porto Santo, onde nasceu o seu filho Diogo.
Este festival visa relembrar as passagens e vivências deste
navegador pelo Arquipélago da Madeira, nas suas viagens rumo
ao continente americano, bem como toda a epopeia da época
dos Descobrimentos.
Música, exposições, animação de rua, encenação de ambientes
medievais recriam o desembarque de Colombo e seus
acompanhantes no cais da cidade. Um cortejo histórico
marca também esta semana.

Porto e Norte
Porto
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Serralves em festa
Data a anunciar
Website: http://www.serralves.pt
Contactos: Fundação Serralves - Porto
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 50 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!

Teatro
Lisboa Região
Lisboa
FIMFA - Festival Internacional de Marionetas e
Formas Animadas
Data a anunciar
Website: http://fimfalx.blogspot.com
Contactos: Lisboa
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.

Porto e Norte
Porto
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FIMP - Festival Internacional de Marionetas do
Porto
Data a anunciar
Website: http://www.fimp.pt
Contactos: Porto - Teatro Municipal do Porto Rivoli Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do
Bolhão
Em Outubro, não perca o Festival Internacional de Marionetas do
Porto.
Contando com a presença de Companhias de Marionetas
oriundas de diversos países, este festival é um encontro entre
artes e diferentes linguagens e tem lugar nas principais salas do
Porto.
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