Exposicoes
Centro de Portugal
Óbidos
How to do Things With Bodies
Data de Início: 2015-06-10 Data de fim: 2015-10-01
Website: http://www.joaogarciamiguel.com/
“How to do Things With Bodies” é uma exposição celebrativa dos
trinta anos de carreira de João Garcia Miguel nas artes plásticas,
visuais e performativas no Museu Abílio Mattos e na Galeria
NovaÓgiva em Óbidos.

A Vila de Óbidos convida-o a conhecer através de instalações,
pinturas, fotografias, vídeos, performances e registos do trabalho
realizados, o trabalho de criação realizada ao longo destes 30
anos. A exposição apresenta múltiplas faces de uma mesma
obra de João Garcia Miguel cuja base radica nas artes visuais: a
obra plástica do pintor, escultor e poeta de imagens de sonho; e
a obra plástica dentro das artes cénicas e performativas de um
encenador, escritor e criador de experiências vitais.

Musica
Algarve
Quarteira
David Guetta
Data de Início: 2015-08-14 Data de fim: 2015-08-14
Website: http://www.davidguetta.com/en
David Guetta, um dos maiores DJs da atualidade e um dos
produtores mais requisitados internacionalmente, vai atuar no
dia 14 de agosto no Estádio Municipal de Quarteira, naquele que
será um dos espetáculos mais aguardados do verão e uma
grande festa.
Com um papel importante na “dance music”, o seu impacto é
impossível de ignorar ou subestimar. Pode ser incluído no grupo
de elite de produtores cujo som é sinónimo de uma era – como
Trevor Horn, Rick Rubin ou Dr Dre.
Com o novo álbum “Listen”, Guetta está a anunciar o fim desta
era – e a indicar o caminho da próxima.

Lisboa Região
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Lisboa
Rui Veloso - 35 anos de carreira
Data de Início: 2015-11-06 Data de fim: 2015-11-06
Website: http://arena.meo.pt/
O cantor, compositor e guitarrista Rui Veloso vai subir ao palco
do MEO Arena, dia 06 de novembro, para um concerto único que
tem como objetivo comemorar os 35 anos de carreira do músico
português.
Rui Veloso irá revisitar, numa noite memorável, os mais
importantes temas da sua carreira.
Com Rui Veloso começa-se finalmente a falar do rock português.
O músico que elevou o rock nacional cruzou o palco com alguns
dos mais galardoados nomes da música internacional, B.B.King,
Gilberto Gil, Lenine, no projeto Rio Grande (com Tim, Vitorino,
João Gil e Jorge Palma), entre muitos outros.

Porto e Norte
Braga
Real Combo Lisbonense
Data de Início: 2015-08-21 Data de fim: 2015-08-21
Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/21
Os Real Combo Lisbonense chegam a Braga com um espetáculo
que atravessa quase três décadas de história musical da cantora
mais internacional alguma vez nascida em Portugal. “Saudade
de Você - às voltas com Carmen Miranda” é o primeiro álbum do
Real Combo Lisbonense, cinco anos depois do EP inaugural que
assinalou a estreia de um coletivo em torno da música
portuguesa dos anos 1950 e 1960, tocada por conjuntos e
orquestras.
Com o objetivo de renovar e reinterpretar as canções
popularizadas por Carmen Miranda, o novo trabalho da banda
inclui onze temas, entre sambas e marchas, a maioria em língua
portuguesa.

Exposicoes
Lisboa Região
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Josefa de Óbidos e a invenção do Barroco
português
Data de Início: 2015-05-16 Data de fim: 2015-09-06
Website: http://www.museudearteantiga.pt/exhibitions/j
osefa-de-obidos
Visite a exposição dedicada a Josefa de Óbidos no Museu de Arte
Antiga em Lisboa e conheça o início do barroco em
Portugal.Josefa de Óbidos, que ao longo de quase 40 anos criou
algumas das imagens mais reconhecíveis da História de Arte
Portuguesa, é o alicerce desta grande exposição que em oito
núcleos apresenta o Barroco Português nos anos que se
seguiram à Restauração da Independência (1640).&nbsp;Esta
mostra reúne mais de 130 peças (pintura, escultura e artes
decorativas) vindas de várias instituições nacionais e
internacionais, como os Museus do Prado e de Bellas Artes de
Sevilha, o Mosteiro do Escorial e de inúmeras coleções privadas
portuguesas e estrangeiras.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
Stacey Kent

Happy Holi Lisboa - Festival das Cores

Data de Início: 2015-10-29 Data de fim: 2015-10-29

Data de Início: 2015-09-14 Data de fim: 2015-09-14

Website: https://www.ccb.pt/

Website: http://www.happyholifestival.com/pt/

Depois do sucesso alcançado com os quatro espetáculos que deu
em 2013 no nosso país, a artista norte-americana, Stacey Kent,
regressa para atuar perante um público de que tanto gosta e
que a acarinha. Desta feita, uma das vozes mais aclamadas do
jazz atual, intérprete de "The Changing Lights", apresenta-se no
CCB, em Lisboa, no dia 29 de outubro.

Inspirado no “Holi Festival das Cores” da Índia, o Happy Holi é
pioneiro ao juntar cores a um festival de música direcionado,
sobretudo, para um público jovem mas no qual as famílias são
bem-vindas.

A cantora que já foi comparada a Billie Holiday e Ella Fitzgerald
estará no palco acompanhada pelos mesmos músicos que
consigo vieram em 2013: Jim Tomlinson, o marido (tenor
saxofone, soprano saxofone e percussão), Graham Harvey
(piano), Jeremy Brown (contrabaixo) e Josh Morrison (bateria e
percussão).

No Happy Holi milhares de pessoas vestidas de branco juntam-se
e criam uma paleta humana de cores num momento único e
inesquecível de celebração de pura alegria, que conta com 8
horas non-stop de música dos melhores DJ nacionais, com estilos
de música que passam pelo hip-hop e muita electrónica.
O ponto alto do festival são as “colorblast”, uma explosão de
cores que acontece de hora em hora quando os participantes
espalham pelo ar o Gulal (pó colorido) que enche o ambiente de
cor e magia criando um momento único de bem-estar e euforia.
Vista roupa branca e prepare-se para pintar e ser pintado de mil
cores, em um dia de muita cor música e alegria!
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Lisboa
O cabo submarino num mar de conectividades
Data de Início: 2015-05-19 Data de fim: 2016-04-30
Website: http://www.fpc.pt/
Esta mostra realça o importante papel que Portugal tem tido na
rede mundial de cabos submarinos, desde 1870, ano em que
entrou ao serviço o primeiro cabo telegráfico submarino que
ligava Portugal ao Reino Unido. A localização geoestratégica de
Portugal e a sua capacidade de inovação foram elementos
essenciais para o país ser um ponto de amarração de sistemas
internacionais, promovendo e facilitando o tráfego entre os
continentes e contribuindo para unir as comunidades.
Hoje, há mais de meio milhão de quilómetros de cabos
submarinos óticos nos 5 oceanos e Portugal conta com 12
amarrações de sistemas submarinos óticos internacionais, um
dos principais pontos de amarração de cabos e é ainda o único
país no mundo com ligações diretas com todos os continentes, à
exceção da Antártida.
Todo este enorme crescimento da instalação de cabos
submarinos e das suas capacidades tem uma explicação:
Internet. A Internet, como a conhecemos nos dias de hoje,
requer velocidades e capacidades elevadas só possíveis com a
transmissão ótica, sendo o cabo submarino a grande
autoestrada das comunicações. É por aí que passa 99% do
tráfego Internet entre os vários continentes.
É neste contexto, do passado ao presente, que esta exposição
pretende dar a conhecer aspetos históricos ligados a esta
tecnologia, os seus atuais desenvolvimentos e ainda perspetivar
o futuro deste importante sistema de transmissão.

Musica
Porto e Norte
Porto
Stacey Kent
Data de Início: 2015-10-30 Data de fim: 2015-10-30
Website: http://www.coliseu.pt/
Depois do sucesso alcançado com os quatro espetáculos que deu
em 2013 no nosso país, a artista norte-americana, Stacey Kent,
regressa para atuar perante um público de que tanto gosta e
que a acarinha. Desta feita, uma das vozes mais aclamadas do
jazz atual, intérprete de "The Changing Lights", apresenta-se no
Coliseu do Porto, no dia 30 de outubro.
A cantora que já foi comparada a Billie Holiday e Ella Fitzgerald
estará no palco acompanhada pelos mesmos músicos que
consigo vieram em 2013: Jim Tomlinson, o marido (tenor
saxofone, soprano saxofone e percussão), Graham Harvey
(piano), Jeremy Brown (contrabaixo) e Josh Morrison (bateria e
percussão).
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Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
A pele e a espessura do desenho
Data de Início: 2015-05-19 Data de fim: 2015-09-15
Website:
A FPC | Museu das Comunicações apresenta a mostra de
desenho A pele e a espessura do desenho, de cinco artistas
portugueses e brasileiros, Amélie Bouvier (PRT), Nazareno (BR),
Paulo Climachauska (BR), Renato Leal (BR) e Sofia Pidwell (PRT).
Esta mostra, com curadoria de Maria de Fátima Lambert e
assistência de Mariaelena Cappuccio, é um projeto de
itinerância que se inicia na Fundação Portuguesa das
Comunicações e que se prolongará durante 2016, em Portugal e
no Brasil.
O projeto teve início em 2013 e desde então foi desenvolvido
pelos cinco artistas. O resultado final leva o público a pensar na
efemeridade da criação artística, na precariedade do ato, da vida
humana e da obra que, ficará na memória de todos que a
visitem.

Feiras
Lisboa Região
Lisboa
Downtown Jamboree - Lisbon Vintage Weekender
Data de Início: 2015-10-10 Data de fim: 2015-10-11
Website: http://www.juvemedia.pt/
Este evento é produzido pela Associação Juvemedia, cuja
temática será o revivalismo das décadas de 30 a 60 do século
XX. Este abarca uma programação cultural, com a duração de
dois dias (sábado e domingo), a decorrer a 10 e 11 de outubro
2015, em Lisboa, na Caixa Económica Operária.
Por conseguinte, serão exploradas várias áreas relacionadas com
a Arte e a Cultura enquanto formas de comunicação e reflexo de
uma época.
Concertos, DJ sets, workshops, performances e uma grande feira
vintage! Tudo isto espera por si!
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Exposicoes
Porto e Norte
Guimarães
A Primeira Guerra Mundial
Data de Início: 2015-04-16 Data de fim: 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876
Esta exposição conta a forma como Guimarães vivenciou este
período e recorda os soldados vimaranenses que partiram para a
Guerra, o Regimento de Infantaria nº 20 (RI 20), além de evocar
a história da Primeira Guerra Mundial, designadamente, os
países participantes, as principais batalhas, a formação do corpo
expedicionário português, a participação portuguesa na guerra,
com referência à Batalha de La Lys, onde mais portugueses
faleceram.
A mostra irá também contemplar um espaço onde será recriada
uma trincheira na qual será exibida armamento. Além disso,
estará patente um conjunto de objetos, como cadernetas
militares, mapas, condecorações militares (medalhas),
fotografias, bilhetes-postais, diários de guerra, pertencentes a
soldados que participaram neste conflito.

Gastronomia e Vinhos
Madeira
Funchal
Essência do Vinho - Funchal
Data de Início: 2015-11-27 Data de fim: 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
O evento "Essência do Vinho" regressa pela terceira vez ao
Funchal. Com um misto de aprendizagem, didatismo e
experimentação este encontro convida a novas experiências!
Mais de 1000 vinhos em prova de mais de 100 produtores,
nacionais e internacionais, 30% dos quais em estreia absoluta.
Uma possibilidade de provar e conversar com quem mais sabe
numa das representativa mostras de vinhos alguma vez
realizada no Funchal.
Workshops, provas comentadas e apresentações de cozinha ao
vivo. Deixe-se guiar por conceituados especialistas, amplie a sua
experiência sensorial e torne-se um conhecedor exigente!
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Desporto
Madeira
Funchal
18.º Open Internacional de Bridge da Madeira

Madeira Ocean Race 2015

Data de Início: 2015-11-02 Data de fim: 2015-11-08

Data de Início: 2015-10-08 Data de fim: 2015-10-11

Website: http://www.bridge-madeira.com/

Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/

O 18.º Open Internacional de Bridge da Madeira terá lugar entre
os dias 2 e 8 de novembro de 2015. A sua organização está a
cargo do Club Sports da Madeira, e este ano realiza-se no Hotel
Vidamar Resorts Madeira, no Funchal, contando com um Prize
Money total de 18.000 Euros.

O Madeira Ocean Race é um evento desportivo de Canoagem de
Mar. A sua 2ª edição realiza-se ao longo da costa sul da ilha em
embarcações próprias de surfski e traz à região os melhores
canoístas do mundo nesta modalidade.

O evento reúne inúmeros entusiastas desta modalidade ao longo
de sete dias e conta habitualmente com participantes de
diversas nacionalidades, sobretudo do Reino Unido e da
Alemanha, entre outras.
Uma excelente desculpa para conhecer as belas paisagens desta
ilha!

Entre eles encontra-se o atleta do Clube Naval, David Fernandes,
recentemente Vice-Campeão Europeu de K4 1000 metros e
melhor português em prova no Madeira Ocean Race 2014.
Serão realizadas duas provas: no dia 10 de outubro (sábado),
decorre a primeira etapa entre a praia da Calheta e a Ribeira
Brava e, no dia 11 de outubro (domingo), decorre a segunda
etapa, compreendida entre a Ribeira Brava e o Funchal.

Exposicoes
Porto e Norte
Porto
Avesso II - Iva Viana

Casa de Serralves: O cliente Como Arquiteto

Data de Início: 2015-06-19 Data de fim: 2015-08-29

Data de Início: 2015-05-22 Data de fim: 2015-09-06

Website:

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/casa-deserralves-o-cliente-como-arquiteto/

“AVESSO II” dá mote à exposição de Iva Viana, no Porto. A
artista, que mostrará o seu trabalho com base nas técnicas
tradicionais de escultura decorativa em gesso, possui um vasto
portefólio, que inclui obras para os conceituados hotéis Four
Seasons, em Londres, e Shangri-La, em Paris, e tem-se
destacado pela forma como trata os estuques, arte antiga e de
cunho masculino, que aposta em recuperar e atualizar.
Além da introdução de cor, elemento formal que tem vindo a
trabalhar, contrariando a matéria-prima que é a base e o mote
principal do seu trabalho, a artista propõe, nesta mostra, novos
formas de olhar de olhar o estuque - de fora para dentro e de
dentro para fora.

Em 1925 Carlos Alberto Cabral herdou uma casa com capela e
jardins em Serralves, um aglomerado agrícola no caminho entre
o centro do Porto e Matosinhos. Com o apoio constante do seu
arquiteto, José Marques da Silva, iria conduzir um processo de
transformação progressiva do lugar, recorrendo a arquitetos e
decoradores de Paris – entre eles Jacques Émile Ruhlmann,
Charles Siclis e Jacques Gréber – que contribuíram para o
desenho de uma obra singular concluída por volta de 1943.
A Biblioteca de Serralves guarda uma parte substancial do
arquivo de Carlos Alberto Cabral. Nos documentos deste arquivo,
é possível descortinar os passos sucessivos do processo de
construção da Casa de Serralves, compreendendo até que ponto
o cliente terá conduzido a conceção da arquitetura da Casa.
Passo a passo, entre desenhos, correspondência, fotografias e
uma maqueta que apresenta um estado intercalar da obra, será
possível dar a conhecer de uma forma explícita os sobressaltos
da criação arquitetónica.
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Musica
Lisboa Região
Lisboa
Há Fado no Cais - Teresa Lopes Alves
Data de Início: 2015-09-19 Data de fim: 2015-09-19
Website: https://www.ccb.pt/
A fadista produz e apresenta diariamente na "Rádio Amália" os
programas "Brincos de Princesa" e "Especial Amália", através
dos quais acolhe os mais representativos nomes do género bem
radicado na tradição lisboeta e hoje património da Humanidade.
Em 2010 editou o seu primeiro CD, Reflexo, em que combina os
ritmos do fado, do jazz e do samba com o sentido de equilíbrio
que uma tal mescla impõe, e que conheceu merecido êxito.
Prepara um novo disco para 2015.

Desporto
Madeira
Funchal
Madeira Uphill 2000
Data de Início: 2015-09-27 Data de fim: 2015-09-27
Website: http://madeira.uphill2000.com/
A Madeira Uphill 2000 é um evento desportivo de cariz
internacional terá lugar pela 1ª vez na cidade do Funchal e que
congrega atletas de vários países, numa vertente mais
acentuada no lazer e recreação, não descurando obviamente a
parte competitiva.
O percurso, na sua quase totalidade a subir, tem um
enquadramento paisagístico excepcional e é excelente para os
participantes de longas distâncias.
Venha conhecer a Pérola do Atlântico correndo a Madeira Uphill
2000, num ambiente festivo e divertido.
Conheça e disfrute a Madeira através da corrida.

Musica
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Lisboa Região
Lisboa
Há Fado no Cais - Tânia Oleiro
Data de Início: 2015-12-05 Data de fim: 2015-12-05
Website: https://www.ccb.pt/
Tânia Oleiro nasceu em Lisboa, em 1979. Da infância recorda o
fado cantado pela sua mãe o que a levou a apaixonar-se desde
muito cedo por este género musical.
Iniciou o seu percurso fadista com apenas dez anos, ao vencer a
"Grande Noite do Fado" de Setúbal. Participou em noites de fado
e em diversos concursos de fado amador, tendo sido vencedora
do 1.º Concurso de Fado da Cidade de Odivelas e do 1.º Encontro
de Fado de Almada, em 2002. Neste mesmo ano conclui a sua
formação académica, abrindo-se então novos caminhos, sempre
com o sonho de poder conciliar a profissão de professora com a
de fadista.
Em 2012 foi incluída na coletânea Urbanas, de Diogo Clemente.
Atualmente prepara o seu primeiro trabalho discográfico, que
será uma súmula cronológica do repertório que tem vindo a
desenvolver ao longo dos últimos onze anos.

Exposicoes
Porto e Norte
Porto
Um realismo cosmopolita: O Grupo KWY na Coleção
de Serralves

Fernando Lanhas - Fragmentos

Data de Início: 2015-05-23 Data de fim: 2015-09-27

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/fernand
o-lanhas-fragmentos-algumas-obras-na-colecao-deserralves-2-2/

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/um-reali
smo-cosmopolita-o-grupo-kwy-na-colecao-de-serralves/
A partir de finais dos anos 1950, o grupo KWY foi responsável
pela abertura da arte portuguesa ao contexto internacional e
pela franca adesão às novas linguagens figurativas que, sob a
égide da reconstrução económica do pós-guerra, deram impulso
a um dos períodos mais estimulantes da cultura europeia do
século XX. Constituído pelos artistas portugueses Lourdes
Castro, René Bertholo, António Costa Pinheiro, João Vieira, José
Escada e Gonçalo Duarte, pelo búlgaro Christo e pelo alemão Jan
Voss, o grupo congregou-se em Paris em torno da edição da
revista KWY, publicada entre 1958 e 1964.
Extrapolando a atividade editorial do grupo para as colaborações
com outras revistas do período (como a Daily-Bul e a Sens
Plastique) e cruzando estas com as pinturas, desenhos,
instalações e objetos produzidos pelos seus membros, a
exposição adota uma cronologia mais ampla do que a da revista
homónima e oferece a visão de um contexto internacional de
circulação de ideias e dos vários cruzamentos verificados entre a
Nova Figuração portuguesa e o Nouveau Réalisme, o espírito
Fluxus, o grupo espanhol El Paso e as experiências letristas e da

Data de Início: 2015-05-15 Data de fim: 2015-08-30

Como todos os arquitetos, Fernando Lanhas, sempre quis
compreender a geometria do mundo. A sua formação académica
contribuiu tanto para esse objetivo como o ser pintor,
desenhador, arqueólogo, paleontólogo, astrónomo, etnólogo e
poeta. A sua obra pictórica, que deve ajudar a compreender
como pode a pintura concorrer para o conhecimento do mundo,
não pode, como veremos, ser separada das muitas outras
atividades que o ocuparam durante mais de 50 anos.
Mais do que numa lógica de diálogo com a arte do seu tempo, a
pulsão subtrativa de Lanhas tem origem na convicção de que
subjaz ao universo uma lógica geométrica comum a todas as
eras e a todas as disciplinas que tentam compreender o seu
funcionamento. Digamos que Fernando Lanhas aproxima os
mundos tradicionalmente afastados das ciências e das artes.
Para ele, ambos se podem socorrer de ferramentas similares na
sua interrogação do Cosmos.

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

9/81

poesia sonora, entre outras manifestações que questionaram a
tradição artística modernista e reivindicaram a presença da arte
no centro dos acontecimentos socioculturais do seu tempo.

Musica
Alentejo
Cartaxo
Reverence Festival Valadas
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/
Trazendo o melhor dos pesos pesados do rock, stoner, psych e
bandas independentes de todo o mundo para o cenário pitoresco
do Parque de Merendas em Valada, na região Centro de
Portugal, o Festival Reverence apela a um nicho de público
composto por melómanos apostados em descobrir o que de mais
inovador se vai fazendo nas franjas mais alternativas da música
independente.
O Festival Reverence nasceu de uma paixão pela música
underground ao vivo e esta segunda edição, que acontecerá de
27 a 29 de Agosto de 2015, vai trazer mais e melhor, abraçando
o escapismo do exuberante Ribatejo.

Porto e Norte
Porto
Happy Holi Porto - Festival das Cores

Poemas Cantados

Data de Início: 2015-09-06 Data de fim: 2015-09-06

Data de Início: 2015-10-25 Data de fim: 2015-10-25

Website: http://www.happyholifestival.com/

Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0

Inspirado no “Holi Festival das Cores” da Índia, o Happy Holi é
pioneiro ao juntar cores a um festival de música direcionado,
sobretudo, para um público jovem mas no qual as famílias são
bem-vindas.
No Happy Holi milhares de pessoas vestidas de branco juntam-se
e criam uma paleta humana de cores num momento único e
inesquecível de celebração de pura alegria, que conta com 8
horas non-stop de música dos melhores DJ nacionais, com estilos
de música que passam pelo hip-hop e muita electrónica.
O ponto alto do festival são as “colorblast”, uma explosão de
cores que acontece de hora em hora quando os participantes
espalham pelo ar o Gulal (pó colorido) que enche o ambiente de
cor e magia criando um momento único de bem-estar e euforia.
Vista roupa branca e prepare-se para pintar e ser pintado de mil
cores, em um dia de muita cor música e alegria!

Autor de uma das mais expressivas linguagens musicais da
atualidade e herdeiro da manipulação das harmonias como
forma de transmitir as emoções expressas nos textos, numa
linha que remonta ao renascentista Carlo Gesualdo, o compositor
alemão Bernd Franke é uma figura central neste programa com
um surpreendente conjunto de elegias em estreia nacional e a
sua própria homenagem ao Príncipe de Venosa. A poesia de
Rilke está igualmente em destaque dando corpo a ciclos de
Franke e Hindemith, este último numa belíssima e
surpreendente coletânea de canções em francês.
Paul Hillier é o responsável pela direção musical desta peça.
Programa:
Paul Hindemith Cinco canções sobre textos antigos
Carlo Gesualdo Madrigais
Bernd Franke Gesualdo
Paul Hindemith Chansons sobre poemas de Rilke

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

10/81

Bernd Franke Rilke-Madrigals

Outros
Lisboa Região
Lisboa
Slava's Snowshow
Data de Início: 2015-10-06 Data de fim: 2015-10-11
Website: https://www.ccb.pt/
Épico e poético, meigo e apaixonado, sábio e ingénuo: o Slava’s
Snowshow chega ao Centro Cultural de Belém para encantar
miúdos e graúdos.
Slava’s Snowoshw apresenta um mundo fantástico, habitado por
palhaços especiais capazes de desencadear tempestades de
neve a partir de um simples pedaço de papel. Objetos cénicos
simples como teias de aranha feitas de algodão e bolas
combinadas com água, luz e gelo seco são suficientes para criar
em palco um mundo maravilhoso que vive muito da interação
com o público.
Criado por Slava Polunin, referência maior do teatro cómico do
século XXI e atual , Slava’s Snowshow é um espetáculo que não
termina com os aplausos finais, continuando na plateia onde a
noção do tempo é perdida por todos aqueles que permanecem a
brincar com as irresistíveis bolas coloridas.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
"Onde Me Criei" de Pedro Carreira de Jesus
Data de Início: 2015-07-04 Data de fim: 2015-07-31
Website: http://www.duasdeletra.pt/
"Onde Me Criei" casa a palavra escrita com uma metáfora visual
inesperada. Pegando na questão da memória, linha que Pedro
Carreira de Jesus tem vindo a explorar na sua poesia, o autor
fotografou durante vários anos todos os sapatos abandonados
que lhe surgiam pelo caminho, sem nunca lhes tocar ou
embelezar para as fotografias, encontrando neles a dicotomia
perfeita entre presença e ausência. Encontrou nestes sapatos
abandonados a imagem ideal para representar o que deixou de
servir. Entre o que desvanece e o que permanece. Recolheu
também da rua a maioria das molduras que compõem a
presente instalação com o intuito de lhes dar uma nova casa.
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A instalação poética Onde Me Criei resgata assim os sapatos ao
seu abandono da mesma forma que resgata as memórias ao
esquecimento.

Feiras
Alentejo
Beja
Feira de Velharias de Beja
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
A Feira de Velharias de Beja realiza-se na Praça da República de
Beja no primeiro sábado de cada mês, destinando-se apenas à
venda de velharias e artesanato. Aqui encontra-se todo o tipo de
velharias: desde discos, a móveis e louças, brinquedos, material
fotográfico e uma infinidade de objetos a preços reduzidos.
Para gente interessada em "cacos" velhos, antiguidades, esta é
uma feira a não perder.

Outros
Alentejo
Crato
Festival do Crato 2015
Data de Início: 2015-08-26 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/
O Festival do Crato, inicialmente chamado de Feira de
Artesanato e Gastronomia do Crato, é um projeto que tem vindo
a crescer, tanto ao nível da sua qualidade bem como das suas
proporções, tornando-se num festival conhecido um pouco por
todo o país.
Este ano regressa à histórica vila alentejana entre os dias 26 e
29 de agosto.
A aposta no cartaz em alguns dos melhores projetos da música
nacional e internacional é um íman que pretende atrair à
histórica vila novos públicos que fazem deste evento uma
referência singular entre os certames do género, além da
tradicional Feira de Artesanato e Gastronomia.
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Porto e Norte
Porto
Slava's Snowshow
Data de Início: 2015-10-02 Data de fim: 2015-10-03
Website: http://coliseudoporto.pt/
Épico e poético, meigo e apaixonado, sábio e ingénuo: o Slava’s
Snowoshw chega ao Coliseu do Porto para encantar miúdos e
graúdos.
Slava’s Snowoshw apresenta um mundo fantástico, habitado por
palhaços especiais capazes de desencadear tempestades de
neve a partir de um simples pedaço de papel. Objetos cénicos
simples como teias de aranha feitas de algodão e bolas
combinadas com água, luz e gelo seco são suficientes para criar
em palco um mundo maravilhoso que vive muito da interação
com o público.
Criado por Slava Polunin, referência maior do teatro cómico do
século XXI e atual , Slava’s Snowshow é um espetáculo que não
termina com os aplausos finais, continuando na plateia onde a
noção do tempo é perdida por todos aqueles que permanecem a
brincar com as irresistíveis bolas coloridas.

Feiras
Alentejo
Beja
Mercado Quinzenal de Beja
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
O Mercado Quinzenal de Beja é um mercado público situado em
Beja.
Aqui no primeiro e cuarto sábado de cada mês, vende-se uma
variada gama de vestuário e calçado para todas as idades e
gosto. Ir a esta feira é a garantia de comprar moda ao melhor
preço.
Venha conhecer esta mercado que também é uma parte das
nossas raízes culturais!

Exposicoes
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Algarve
Faro
José Rosa Madeira - De Volta a um Passado
Data de Início: 2014-10-03 Data de fim: 2015-10-04
Website: http://www.cm-faro.pt/
A coleção de José Rosa Madeira é o resultado do amor de um
homem pela sua terra e a paixão pelas suas origens. Cerca de 90
objetos formam o espólio.
Nascido no Ameixial, concelho de Loulé, em 1890, exerceu a
profissão de relojoeiro na sede deste concelho. Não será por
acaso que ambas as atividades são pautadas pelo passar do
tempo: tanto a arqueologia, como a relojoaria.
A coleção, doada ao museu, constitui uma das mais importantes
coleções do museu quer em qualidade, quer em quantidade.
Constituída por peças arqueológicas que abarcam uma
cronologia que se inicia na pré-história recente e se estende até
à época moderna, foram recolhidas pelo próprio na serra
algarvia.

Porto e Norte
Alijó
“Pelos Caminhos de Alijó” de Bastiana Angelico
Data de Início: 2015-04-01 Data de fim: 2015-08-23
Website: http://www.pousadabaraoforrester.com/
Bastiana Angélico é um pintor e artista plástico que valoriza o
património local. A exposição original de marcadores de livros
ilustrados com Tinta da China e Aguarela visa divulgá-lo e, desta
vez, Alijó foi o destino escolhido.
Um dos edifícios mais emblemáticos da região, a Pousada Barão
de Forrester (a única Pousada de Portugal inserida na Região
Demarcada do Douro) é o local que acolhe este trabalho de 1
abril a 23 de agosto. O nome da Pousada é uma homenagem a
Joseph James Forrester, empresário inglês, radicado em Portugal
durante o século XIX, que, em 1855, recebeu do Rei D. Fernando
II o título de barão pela sua dedicação ao estudo e valorização do
Douro e do Vinho do Porto.

Feiras
Centro de Portugal
Aveiro
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Feira dos 28 - Aveiro
Data de Início: 2015-08-28 Data de fim: 2015-08-28
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
Esta é a única feira mensal que tem lugar em Aveiro, com
caráter tradicional.
Aí afluem os produtos de primeira necessidade doméstica para
abastecimento mas, sobretudo, mobiliário rústico, roupas e
calçado, jardinagem e apetrechos de cozinha, em tendas ou
"barracas" de lona, atraindo muitas centenas de compradores e,
por isso, bloqueando totalmente a circulação rodoviária.
"A feira dos 28" nem sempre se pode realizar no seu dia,
reajustando-se o calendário.

Exposicoes
Lisboa Região
Cascais
Transfigurações e Memórias - Matilde Marçal
Data de Início: 2015-07-24 Data de fim: 2015-09-27
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/
O conjunto de obras manifesta, dentro de si, vestígios de traços
e contornos definidos ou ligeiros, associando-se à apologia do
desenho não destrutivo da pintura. Plena de silêncios humanos,
esta obra reflete estruturas narrativas, lembranças das coisas,
revisões de memórias que revisitam um passado transformado e
que acrescentam à obra a grandeza da universalidade no
reconhecimento de um estado emotivo familiar.
Nas composições existem fragmentos de folhas de cadernos com
coisas escritas, páginas em branco, diários, cartas e
apontamentos de paisagens que teimam em respirar em jardins
calcinados pelas lembranças.
Patente no Centro Cultural de Cascais de 24 de julho a 27 de
setembro!

Desporto
Centro de Portugal
Lousã
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GranFondo SkyRoad - Aldeias de Xisto 2015
Data de Início: 2015-09-13 Data de fim: 2015-09-13
Website:
O "GrandFondo SkyRoad - Aldeias de Xisto 2015" decorrerá no
dia 13 de setembro na zona montanhosa das Serras da Lousã e
do Açor. Os participantes percorrerão estradas com escasso
trânsito automóvel, com enquadramentos paisagísticos de
exceção num traçado desafiante e caraterizado pelos grandes
horizontes.
Os que não se sintam preparados para o grande desafio do
Granfondo, poderão optar pela prova de Mediofondo, com um
percurso de 95 km e um desnível acumulado de 2.000 m.
Tudo isto nos melhores cenários de montanha de Portugal!

Outros
Alentejo
Nisa
Tribojam Ecofestival
Data de Início: 2015-08-07 Data de fim: 2015-08-17
Website: http://tribojam.com/
A 3ª edição do Tribojam Ecofestival tem data marcada entre os
dias 7 e 16 de agosto, em Nisa, numa experiência ecológica
onde não falta a música.
Vários workshops (yoga, meditação, massagens, transe
hipnótico, malabares, danças do mundo, precursão, didgeridoo,
permacultura, eco-contruções e muito mais) terão lugar durante
o dia. À noite haverá jam sessions, para desfrutar da música e da
dança.
Este festival foi pensado para públicos de todas as idades, com
programação especial para os mais novos.
O Tribojam é um festival solidário que reúne fundos para o
Tribodar Ecoproject.

Desporto
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Grande Trail da Serra d’Arga
Data de Início: 2015-09-26 Data de fim: 2015-09-27
Website:
Um dos mais concorridos eventos do panorama do atletismo
nacional volta a ocorrer nos dias 26 e 27 de setembro. Após
quatro edições, o Grande Trail da Serra d’Arga se consolida e
promete reunir mais de 3 mil atletas. No total, são seis provas
competitivas, mais uma caminhada e o trail jovem.
Representantes de diferentes nacionalidades estarão presentes.
Após a Espanha, que tradicionalmente conta com muitos atletas,
a França chega com duas dezenas de desportistas
e Cabo Verde com oito. Entre eles, Danilson Pereira, campeão
recentemente da Artenara Trail, nas Canárias.
Uma das novidades que vale destacar este ano é a criação de
condições para a participação de pessoas com mobilidade
reduzida.

Feiras
Centro de Portugal
Coimbra
Mercado Quebra Costas
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website:
https://www.facebook.com/events/1565179413742303/
Esta feira realiza-se ar livre (com a exeção do inverno) e tem
uma componente cultural e artística muito fortes.
Neste mercado pode encontrar todo o tipo de produtos: roupa,
bijutaria, acessórios, artigos em segunda mão, design, pintura,
mobiliários, CD’s, livros, plantas, produtos biológicos, comida
macrobiótica, bolos regionais, tatuagens, manicura e
marionetas. Assim como atividades culturais diversas como o
teatro de rua, conferências, oficinas de poesia, workshops de
dança, exposição de vídeos, sessões de contos, atividades
interativas, exposições de fotografia, etc.
Aqui a componente musical é muito forte, sendo frequentes os
concertos ao vivo de bandas dos mais variados estilos, desde o
rock ao fado passando por outras vertentes tradicionais.

Exposicoes
Lisboa Região
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Cascais
Retrospective - Sam Shaw
Data de Início: 2015-09-11 Data de fim: 2015-11-08
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/
Sam Shaw iniciou a sua carreira como fotógrafo nos anos 40,
com o fotojornalismo. Viajou pelos Estados Unidos para
documentar os músicos de jazz de Nova Orleães, os
trabalhadores agrícolas do Mid-West, os mineiros de carvão da
Virginia e o movimento de direitos civis no Missouri.
Durante os anos 60 e 70 o trabalho de Shaw tornou-se sinónimo
de capas da Life e da Loo, as revistas mais importantes da
época. Durante esta mesma época Shaw começou também a
trabalhar no cinema, criando entre outros a imagem icónica de
Marilyn Monroe com as saias a esvoaçar. Muitas dessas
fotografias estarão expostas no Centro Cultural de Cascais,
permitindo observar a extraordinária qualidade deste fotógrafo
único.

Danca
Lisboa Região
Lisboa
A Bela Adormecida
Data de Início: 2015-12-11 Data de fim: 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/
O Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, nos dias 11 e
12 de dezembro, abre as suas portas ao Ballet Nacional Russo,
que apresenta uma das mais ternas histórias de amor: uma
princesa enfeitiçada cai num sono profundo e dele só vai acordar
quando um príncipe a despertar com um beijo.
Fundado em 1989 por Sergei Radchenko, o Ballet Nacional Russo
tem um repertório que privilegia os bailados clássicos, que
apresenta por todo o mundo há 25 anos
Bailado em quatro atos com um prólogo, “A Bela Adormecida” é
uma das produções mais famosas da companhia. Com música de
Piotr Tchaikovsky, a versão do conto dos irmãos Grimm tem
libreto de Charles Perrault, coreografia de Marius Petipa e
interpretação de excelência pelos bailarinos do Ballet Nacional
Russo.
A Bela Adormecida o espetáculo de Natal a não perder no CCB.

Feiras
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Centro de Portugal
Aveiro
Feiras de Velharias de Aveiro
Data de Início: 2015-08-23 Data de fim: 2015-08-23
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
Ao quarto domingo de cada mês (com exceção de dezembro,
que decorre no domingo anterior ao Natal), a Feira das Velharias
toma conta de Aveiro. Aqui é possível adquirir os mais variados
tipos de objetos tais como: selos, livros, discos em vinil,
candeeiros, móveis, têxteis, entre outros.
Por norma, realiza-se em em diversos locais da cidade, tais como
a Praça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas, Praça 14 de Julho,
Rua Tenente Resende, Rua Mendes Leite e Largo Dr. Jaime
Magalhães Lima.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
A trincheira
Data de Início: 2014-10-31 Data de fim: 2018-10-01
Website:
Este evento não se trata de uma exposição documental, mas sim
um espectáculo temático único em Portugal, utilizando cenários
reais e figuras muito realistas, onde se simulam com grande
realismo não só os interiores da trincheira, mas também um
verdadeiro cenário de guerra, que inclui rebentamentos de
bombas, incêndios, explosões, tudo isto recorrendo a vários
equipamentos de efeitos especiais de luz e som, habitualmente
muito utilizados no cinema.
As figuras realistas retratam com rigor a vida quotidiana dos
soldados no interior de uma trincheira, como dormiam, como
comiam, como eram tratados os feridos, como tratavam da sua
higiene, os momentos de descanso e lazer, até à simulação de
um verdadeiro cenário de guerra.

Feiras
Centro de Portugal
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Coimbra
Feira de Velharias de Coimbra
Data de Início: 2015-08-22 Data de fim: 2015-08-22
Website: http://cm-coimbra.pt/
A Feira de Velharias de Coimbra realiza-se na Praça do Comércio
no quarto sábado de cada mês.
Aqui vende-se sobretudo antiguidades, desde peças de
cerâmica, joalharia, ourivesaria, latoaria, utensílios domésticos a
livros, que ocupam um lugar de destaque. Também estão
presentes os numismáticos e filatelistas.

Desporto
Madeira
Funchal
Campeonato da Europa de Natação Adaptada
Data de Início: 2016-05-24 Data de fim: 2016-06-04
Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/
O primeiro Campeonato da Europa de Natação Adaptada será
organizado na Madeira, no Complexo Piscinas Olímpicas Funchal.
Da responsabilidade do International Paralympic Committee para
a natação, a prova vai trazer à região cerca de 500 nadadores
bem como as equipas de apoio.
Agendado entre 24 de maio e 4 de junho de 2016, será uma boa
oportunidade para testemunhar mais uma competição de alto
gabarito, num dos territórios mais belos do país.

Festas
Semana dos Baleeiros
Data de Início: 2015-08-24 Data de fim: 2015-08-30
Website: http://cm-lajesdopico.pt/noticias/cultura/861-ap
resentacao-oficial-da-semana-dos-baleeiros-2015
A Semana dos Baleeiros de 2015 decorrerá de 24 a 30 de agosto
nas Lajes do Pico. A festa se dá em honra de Nossa Senhora de
Lourdes e celebra a fé dos homens que caçaram os animais ao
longo dos séculos.
Na programação religiosa, destaque para o novenário, as
procissões, as missas e o tradicional sermão na pesqueira,
sempre muito esperado por moradores e turistas.
Outras atrações do evento vão ser lançamentos de livros,
regatas de botes baleeiros, chamarritas, folclore e grupos de
música popular.
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Outros
Tesouros da Beira Interior - 5 dias, 7 praias
fluviais, 8 castelos
Data de Início: 2015-08-03 Data de fim: 2015-08-07
Website: http://www.7cumes.pt/?q=node/81
Programa de 5 dias com pequenas caminhadas pela Beira
Interior, sempre perto da fronteira, sempre junto da História e
Património, para descobrir praias fluviais (quase) secretas,
Castelos, Povoações e Calçadas Romanas. Haverá também um
dia com escalada e rapel (em Penha Garcia). O programa inclui
ainda almoços volantes e lanches com produtos da região
(enchidos, queijo, pão, bolos típicos, compotas, mel).
Este evento ser constituído por pequenas caminhadas em alguns
casos por terreno de montanha, acessíveis a qualquer pessoa
incluindo crianças.

Festas
Lisboa Região
Lisboa
The Famous Fest 2015
Data de Início: 2015-09-25 Data de fim: 2015-09-26
Website: http://facebook.com/thefamousgrouse
The Famous Grouse apresenta este ano um festival que vai além
do humor, envolvendo diferentes tipos de expressões artísticas e
criando espetáculos nunca antes vistos. Música, exposição,
cinema, humor, teatro e clubbing são algumas das vertentes
artísticas presentes neste festival.
O The Famous Fest é um evento promovido pela marca The
Famous Grouse que renova assim o conhecido The Famous
Humour Fest num festival mais abrangente e criativo.
Proporcionando dois dias imprevisíveis, repletos de animação e
arte, em dois espaços nada convencionais: a já repetente LX
Factory e este ano abrangendo também o Village Underground
Lisboa.

Musica
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Patti Smith
Data de Início: 2015-09-21 Data de fim: 2015-09-21
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=28817
A cantora e poetisa norte-americana Patti Smith, lenda do punk,
chega a Lisboa no próximo dia 21 de setembro e promete
brindar o público português com um concerto único no Coliseu
dos Recreios.
O espetáculo revive o primeiro registo de originais, responsável
pelo sucesso da artista em todo o mundo. Editado em 1975,
Horses será interpretado na íntegra, bem como algumas das
músicas mais marcantes da carreira da cantora.
Patti já tinha se apresentado em solo português em junho deste
ano. Foi uma das estrelas do festival Nos Primavera Sound, no
Porto. A julgar pelo mais recente concerto, Lisboa pode esperar
por uma verdadeira aula de rock.

Alentejo
Évora
Cenas ao Sul
Data de Início: 2015-07-10 Data de fim: 2015-09-30
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/cenas-aosul-2015/
Évora celebra, até finais de setembro, a 2.ª edição do festival
cultural Cenas ao Sul - Encontros com Luz, Formas, Sons e
Afectos.
O evento tem início no dia 10 de julho no Palácio do Barrocal,
que pelas 21:30 recebe a transmissão em directo, através da
RTP2, de "Diálogo com o Oriente", concerto inserido no Festival
ao Largo, que decorre em Lisboa.
Entre os destaques do festival, muita música do Alentejo e
danças típicas. A primeira edição do evento, em 2014,
proporcionou mais de 100 espectáculos, integrando música,
teatro, dança, performance, exposições, workshops, artes de rua
e debates.

Lisboa Região
Lisboa
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Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

R5

Data de Início: 2016-04-12 Data de fim: 2016-04-12

Data de Início: 2015-09-10 Data de fim: 2015-09-10

Website: http://ticketline.sapo.pt/evento/SCOTTBRADLEE-S-POST-MODERN-JUKEBOX-11174

Website: https://www.r5rocks.com/home

O coletivo Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox promete agitar
Lisboa no dia 12 de Abril. O grupo, formado pelo pianista e
compositor Scott Bradlee, é conhecido pelas adaptações de
temas pop de sucesso. A diferença é que as interpretações se
dão ao estilo do jazz, do ragtime e do swing.
A ousadia chamou a atenção da crítica e dos fãs. A adaptação
inteligente de temas atuais lembra os grandes momentos de
lendas do jazz como Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

Os R5, banda liderada pelo vocalista Ross Lynch, traz a Portugal
a tour “Sometime Last Night Tour”. O grupo é composto pelos
quatro irmãos Lynch e pelo amigo de longa data Ellington Ratliff,
vão atuar no Coliseu de Lisboa dia 10 de setembro.
A banda americana formada em 2009 traz a Portugal o segundo
registo de estúdio “Sometime Last Night”, com data de
lançamento agendada para o próximo dia 10 de julho. O sucesso
do álbum de estreia, “Louder”, editado em 2013 veio confirmar
os R5 como o mais novo fenómeno mundial de pop-rock.

Entre as pérolas pop adaptadas pelo coletivo estão as músicas
Royals, We Can´t Stop e Creep.

Gastronomia e Vinhos
Centro de Portugal
Ílhavo
Festival do Bacalhau
Data de Início: 2015-08-13 Data de fim: 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Durante cinco dias, o município de Ílhavo acolherá mais uma
edição das Festas do Mar que incluem o já mítico Festival do
Bacalhau.
De 13 a 17 de Agosto, o Bacalhau , preparado e confecionado
por Associações do Município, é sem dúvida o centro das
atenções, numa Mostra Gastronómica onde não faltam Vinhos da
Região.
O Festival integra ainda diversas atividades e espetáculos,
pensadas para todas as idades e para todos os gostos, como
mostra de artesanato, exposições, animação para crianças e
concertos de música, contando com a presença de vários
artistas.
Deleite-se com este festival único!

Musica
Porto e Norte
Porto
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R5
Data de Início: 2015-09-11 Data de fim: 2015-09-11
Website: https://www.r5rocks.com/home
Os R5, banda liderada pelo vocalista Ross Lynch, traz a Portugal
a tour “Sometime Last Night Tour”. O grupo é composto pelos
quatro irmãos Lynch e pelo amigo de longa data Ellington Ratliff,
vão atuar no Coliseu do Porto dia 11 de setembro.
A banda americana formada em 2009 traz a Portugal o segundo
registo de estúdio “Sometime Last Night”, com data de
lançamento agendada para o próximo dia 10 de julho. O sucesso
do álbum de estreia, “Louder”, editado em 2013 veio confirmar
os R5 como o mais novo fenómeno mundial de pop-rock.

Outros
Alentejo
Borba
Rota Tons de Mármore
Data de Início: 2015-07-01 Data de fim: 2015-09-30
Website: http://www.rotatonsdemarmore.com/pt/
O mundo de ouro branco. É o que se pretende mostrar aos
visitantes do Alentejo.
Os territórios de Vila Viçosa, Borba ou Estremoz são explorados
com a visita a duas pedreiras integradas na reserva nacional do
Rosa Portugal, que extraem mármore há mais de 50 anos e a
110 metros de profundidade.
São também visitadas fábricas e monumentos da região que
tenham forte ligação com o "ouro branco", como gostam de dizer
os moradores da região.

Lisboa Região
Lisboa
Espetáculos Equestres
Data de Início: 2015-07-20 Data de fim: 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/
A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) apresentará
regularmente no Picadeiro Henrique Calado, a partir de 20 de
julho, espetáculos e treinos abertos a todo o público.
Durante os eventos, o público poderá assistir a treinos, bem
como a espetáculos semanais e galas. Os visitantes também
poderão ver o trabalho de ensino que é realizado diariamente
pelos cavaleiros.
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Nos espetáculos são apresentadas diversas coreografias e
exercícios, tais como carrossel, rédeas longas e ares altos. Tudo
ao som de músicas temáticas selecionadas especialmente para
as apresentações.

Musica
Alentejo
Cartaxo
Reverence Festival Valada
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/
De 27 a 29 de Agosto, mais de 50 bandas vão passar por Valada,
no concelho de Cartaxo. O Reverence Festival Valada distinguese pelo seu ecletismo e diversidade de géneros representantes
da atual cultura musical. Os estilos que serão apresentados vão
desde o heavy psych ao space rock, passando pelo rock
psicadélico, heavy metal e shoegaze.
Serão três palcos: Rio, Praia e Reverence. Todos em comunhão
com o ambiente natural à beira Tejo. Entre os artistas
confirmados: Beautify Junkyards, The Dead Mantra e The
Alterred Hours.
À programação musical junta-se uma programação cultural que
também inclui artes plásticas, artes performativas e uma mostra
temática de cinema.

Lisboa Região
Lisboa
Boyce Avenue
Data de Início: 2015-10-24 Data de fim: 2015-10-24
Website: http://boyceavenue.com/
Os Boyce Avenue atuam a 24 de outubro no Coliseu dos
Recreios, em Lisboa. A banda formada pelo trio de irmãos
Alejandro, Fabian e Daniel Manzano lançou em 2014 o EP “No
Limits”, que inclui sete temas originais. O início do espetáculo
está marcado para as 21h00 (portas abrem uma hora antes).
Fenómeno na Internet - têm mais de quatro milhões de
seguidores no YouTube -, os Boyce Avenue são um trio de
irmãos, Alejandro Fabian e Daniel Manzano, da Florida, que
resolveu dedicar-se à música em 2004.
Ao longo dos últimos três anos os Boyce Avenue já atuaram para
mais de 400 mil pessoas, em 20 países dos cinco continentes.
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Porto e Norte
Póvoa de Varzim
Serviço Ocasional - Os Azeitonas
Data de Início: 2015-09-26 Data de fim: 2015-09-26
Website:
Os Azeitonas apresentam-se para mais uma tournée, chamada
Serviço Ocasional. Mesmo nome do mais recente álbum CD +
DVD, gravado ao vivo no Coliseu do Porto em Novembro de
2013.
Trabalho este que é um sucesso em todo o país. Logo na
primeira semana, Serviço Ocasional atingiu o primeiro lugar no
top nacional de vendas.
Para continuar a animar os fãs que surgiram ou que se mantém
fiéis à carreira do grupo, os Azeitonas atacam a estrada e, dia 26
de Setembro, balançam o Casino da Póvoa.

Desporto
Porto e Norte
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Data de Início: 2015-11-29 Data de fim: 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
A Gerês Marathon tem características únicas. Para além do local
idílico onde se desenrola - as estradas do único Parque Nacional
de Portugal, em pleno coração do Gerês - alia à velocidade o
desnível, criando um grau de dificuldade substancialmente
diferente e, mais elevado, que as maratonas onde normalmente
se corre para o cronómetro.
Correr no Gerês tem sempre, em qualquer altura do ano, um
encanto especial mas a paleta de cores que pintam o Parque
Nacional no fim do Outono cria cenários tão deslumbrantes e
arrebatadores, que tornarão esta prova tão bela, quanto dura!

Musica
Algarve
Faro
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Vila Adentro
Data de Início: 2015-09-04 Data de fim: 2015-09-05
Website: https://www.facebook.com/FestivalFoficial
A Vila Adentro, zona histórica da cidade de Faro, recebe alguns
dos maiores nomes da música portuguesa atual durante a
segunda edição do Festival F.
Entre os nomes confirmados, artistas consagrados como António
Zambujo, David Fonseca e Carlão.
Além da boa música, os visitantes também poderão se divertir
com artes plásticas, street food, artesanato, cinema e animação
de rua.
O objetivo do Festival F é afirmar Faro como um local
privilegiado para a realização de um festival de verão, capaz de
se diferenciar no calendário de eventos nacionais. A escolha da
zona histórica da Vila Adentro foi consensual, graças ao charme
e envolvência patrimonial do local.

Lisboa Região
Lisboa
Jacob Whitesides
Data de Início: 2015-10-17 Data de fim: 2015-10-17
Website: http://www.armazemf.com/
O cantor de música indie Jacob Whitesides, um verdadeiro
sucesso das redes sociais, irá passar por Lisboa no dia 17 de
outubro, com um espetáculo único no Espaço Armazém F.
É a segunda aventura europeia do artista, desta vez
acompanhado por uma banda, com a digressão “The Broke
Billionaire Tour”, com início em setembro. O cantor irá visitar 14
países, entre os quais Portugal, para apresentar o seu último EP.
Com apenas 17 anos, Jacob Whitesides tornou-se conhecido pelo
contacto constante com os seus fãs através das redes sociais. É
o próprio quem controla a sua carreira, sendo considerado,
apesar da idade, um empreendedor inovador.

Porto e Norte
Viana do Castelo
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Neopop Festival
Data de Início: 2015-08-12 Data de fim: 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Quatro dias. Dois palcos. Mais de 50 dos mais importantes
nomes da música. De 12 a 15 de agosto, em Viana do Castelo,
artistas da música eletrônica irão movimentar a noite de
centenas de pessoas no festival que já é um dos maiores da
Europa no gênero.
Há opções para todos os gostos. Dos mais puristas do Techno
como Rødhåd,Robert Hood, Oscar Mulero e Abdulla Rashim, aos
grandes headliners como Chris Liebing,Marco Carola ou Sven
Väth, até aos representantes do House como Move D, Mano Le
Tough ou The Martinez Brothers.
A revista online Resident Advisor, especialista em música
eletrônica, já avisou: este é um dos melhores festivais do Verão
de 2015.

Teatro
Porto e Norte
Porto
Turandot
Data de Início: 2015-09-24 Data de fim: 2015-10-11
Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=824
A companhia teatral ASSéDIO promove a estreia nacional de
Turandot. A obra do veneziano Carlo Gozzi, dramaturgo
contemporâneo de Goldoni, fascina multidões desde que foi
apresentada pela primeira vez, no século XVIII.
Em uma Pequim de fantasia, imperadores, príncipes e princesas
convivem com as máscaras da commedia dell'arte e em um
universo de sofisticação e ferocidade. É neste cenário que a bela
Turandot afirma: "Fazei com que eu possa ser livre; livre para
desdenhar o casamento e os homens, que nos desejam
submissas e incapazes"...
São as relações desta atmosfera com os conceitos atuais que o
grupo ASSéDIO busca pensar junto aos espectadores.

Exposicoes
Alentejo
Évora
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Vestidos de Noiva Inesquecíveis
Data de Início: 2015-06-07 Data de fim: 2015-09-07
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/exposica
o-vestidos-de-noiva-inesqueciveis/
O casamento é um momento inesquecível na memória de
qualquer casal. Entre todos os cuidados, porém, um fica
especialmente nas lembranças da mulher e, por que não,
também nas do homem. Os Vestidos de Noiva Inesquecíveis,
exposição que ocorre até 7 de setembro no Palácio do Cadaval,
em Évora, reúne exemplares criados por Balenciaga, Carolina
Herrera, Dior, Yves Saint Laurent, Philippe Venet e Givenchy.
A curadoria é do estilista Hubert de Givenchy e a organização
está a cargo da Duquesa do Cadaval.

Musica
Alentejo
Marvão
Festival Internacional de Música de Marvão
Data de Início: 2015-07-24 Data de fim: 2015-08-02
Website: http://www.marvaomusic.com/pt-pt/
O maestro alemão Christoph Poppen concretizou um sonho em
2014: um festival de música clássica em Marvão. O evento, que
encantou os presentes em julho daquele ano, ocorre mais uma
vez na cidade do Distrito de Portalegre e vai até o início de
agosto. O ambiente único e inspirador é superado apenas pela
qualidades dos artistas. Entre eles, Danjulo Ishizaka, Kátia
Guerreiro, Clara Jumi Kang e Signum Quartett.
As belas melodias combinam com a vila alentejana de Marvão,
um dos lugares mais bonitos de Portugal. Os presentes podem
ouvir uma boa música e contemplar a arquitetura medieval e a
natureza do Parque Natural da Serra de São Mamede.

Algarve
Lagoa
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Festival Didgeridoo Fatt
Data de Início: 2015-08-06 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.apdidgeridoo.pt/
O FATT, que celebra a cultura aborígene australiana em Portugal,
realiza-se todos os anos e o próximo terá lugar entre os dias 6 e
9 de agosto de 2015 no Sítio das Fontes. Não perca este evento
único!
A 13ª edição do festival propõe misturar natureza e música
através de atividades que divulguem as culturas da Austrália, da
África e da Ásia. São mais de 30 eventos. Destaque para os
workshops de instrumentos musicais como didgeridoo, handpan, harpa-de-boca, canto harmónico, dança e percussão, entre
outros.
O festival é promovido pela Associação Portuguesa de
Didgeridoo (APD), com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2015
Data de Início: 2015-10-30 Data de fim: 2015-11-07
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
De 30 de outubro a 7 de novembro, a cidade das Caldas da
Rainha irá receber o festival CALDAS nice JAZZ 2015. Um festival
internacional já inscrito no calendário anual dos eventos da
cidade e da região.
Os concertos irão decorrer no Centro Cultural e de Congressos
das Caldas da Rainha, mentor deste fantástico festival de jazz
que atrai públicos muito diversificados.
No programa, destacam-se os concertos de palco com Antony
Strong; Tokunbo; Filipe Melo e Kyle Eastwood. Serão também
apresentadas em paralelo, nas noites de 1 a 6 de novembro,
mais cinco bandas jazz de jovens músicos portugueses já
consagrados, em destaque Guilhermo Melo Trio, Duo Marta & Zé,
Hugo Trindade Quinteto, Nabuchadnezzar Quarteto.
Caldas Nice Jazz é um evento musical que possui uma variedade
de estilos que proporcionam adesões de diferentes gostos e de
referências culturais destintas.

Coimbra
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Quebra Jazz
Data de Início: 2015-07-03 Data de fim: 2015-09-05
Website:
https://www.facebook.com/events/107563869580745/
Quer uma mostra do melhor Jazz que se faz em Portugal? Todos
os sábados e domingos, até ao dia 5 de setembro, o Centro
Histórico de Coimbra presenteia moradores e turistas com boa
música nas Escadas do Quebra-Costas.
São ao todo 20 concertos gratuitos que ocorrem ao ar livre. Os
espetáculos conservam o caráter intimista e com grande
proximidade com o público. Oportunidade perfeita para ver e
ouvir alguns dos melhores músicos portugueses como Pedro
Moreira e Mário Laginha, além de grupos como CBS Trio, Big
Band Estarrejazz e BounceLab.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
De Roma para Lisboa: um álbum para o Rei
Magnânimo
Data de Início: 2015-06-26 Data de fim: 2015-10-25
Website: http://www.museu-saoroque.com/
Concebida em torno do denominado Álbum Weale a exposição
“De Roma para Lisboa: um álbum para o Rei Magnânimo”
constrói-se em torno da ideia-chave que é a viagem entre Roma
e Lisboa no reinado de D. João V.
Em destaque está a viagem, enquanto processo de intercâmbio
cultural e artístico, e reconhecer o que efetivamente viajava –
palavras, desenhos, obras de arte -, efetuando uma aproximação
aos agentes promotores dessa viagem: o próprio soberano mas
naturalmente também os embaixadores que, desde Roma,
procuravam assegurar a melhor satisfação das ordens e
encomendas emanadas da capital do reino e procediam ao envio
das peças.
Entre as fontes iconográficas mais relevantes destacam-se os
desenhos constantes das coleções do Museu Nacional de Arte
Antiga e da Secção de Iconografia da Biblioteca Nacional de
Portugal mas assume-se indiscutivelmente como peça mais
importante o denominado Álbum Weale (designação advinda do
nome do editor inglês John Weale em cuja posse esteve no
século XIX).

Musica
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Lisboa Região
Lisboa
Lisbon Music Fest
Data de Início: 2015-07-04 Data de fim: 2015-08-07
Website: http://www.lisbonmusicfest.com/pt
Jovens artistas de orquestras, coros e big bands de jazz se
reúnem em Lisboa para celebrar a boa música. O Lisbon Music
Fest – Lisbon International Youth Music Festival acontece até 7
de Agosto de 2015 e reúne 1.500 participantes, entre staff,
técnicos e músicos de 15 agrupamentos de sete países.
Os concertos são todos gratuitos e decorrem nas principais salas
de Lisboa e também de Sintra, Cascais, Évora, Figueira da Foz,
Peniche e Batalha. A expectativa é que o festival se estabeleça
como referência em Portugal e no circuito internacional.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
artEUSEBIOheart
Data de Início: 2015-08-07 Data de fim: 2015-09-30
Website:
A vida de Eusébio em versão tridimensional. A exposição
“artEUSEBIOheart”, que tem como base os excertos da banda
desenhada “Eusébio – Pantera Negra”, do ilustrador Eugénio
Silva, Negra”, mostra o grande português à luz da arte e da
emoção que o eternizaram como futebolista de fama mundial.
A par com a história, o visitante também vai deparar-se com
muitas relíquias incontornáveis, em diálogo entre o real e o
imaginário daquele que foi o maior desportista do país no século
XX.
Entre os destaques da exposição, as suas chuteiras, o lenço de
cabeça utilizado por sua mãe, a camisola do “irmão” Pelé e a
Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Porto e Norte
Guimarães
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A Celebração
Data de Início: 2015-07-24 Data de fim: 2015-08-30
Website: http://www.guimaraeshopping.pt/event/exposic
ao-a-celebracao/
A exposição A Celebração mostra a Coleção de Fotografia da
Muralha. São fotografias que se situam nas primeiras décadas do
século XX, realizadas pelo fotógrafo Domingos Alves Machado
(1882-1957), artista e proprietário das primeiras casas
fotográficas em Guimarães.
O objetivo da exposição é apresentar a evolução de Guimarães
ao longo de quase meio século. A Muralha, Associação de
Guimarães para Defesa do Património, possui hoje digitalizados
na totalidade 5646 clichês fotográficos de vidro.
O trabalho de identificação das imagens, iniciado pelo
Reimaginar, continua a ser feito e o evento busca continuar o
trabalho de interpretação, identificação e datação, com
colaborações várias que permitem enriquecer e tornar dinâmica
a Coleção de Fotografia da Muralha.

Desporto
Madeira
Funchal
Maratona do Funchal
Data de Início: 2016-01-31 Data de fim: 2016-01-31
Website: http://www.funchalmarathon.com/
A Maratona do Funchal é um importante evento desportivo
internacional, que terá lugar na Madeira no dia 31 de janeiro.
Esta iniciativa desportiva é composta por três provas a Maratona
do Funchal (42.195,00 metros), a Meia Maratona do Funchal
(21.097,50 metros) e a Mini Maratona do Funchal (5.900 metros).

A exemplo de anteriores edições, a prova decorrerá num
percurso em terreno plano, quase na sua totalidade num circuito
fechado e com um excelente enquadramento paisagístico,
proporcionando um saudável convívio de competição entre
atletas de diversas nacionalidades.

Festas
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Splash Battle
Data de Início: 2015-08-08 Data de fim: 2015-08-08
Website:
https://www.facebook.com/events/1593694077578061
A maior batalha de tinta néon da Europa chega a Portugal pela
primeira vez. A colorida brincadeira é perfeita para comemorar o
verão com os amigos. O festival terá a presença de alguns dos
melhores DJs do mundo e espetáculos audiovisuais.
O local escolhido para a festa é a Marina de Albufeira, que tem
capacidade para 15 mil pessoas.
Importante: a tinta a ser usada no festival foi testada, aprovada
e certificada. A diversão, portanto, está garantida!

Musica
Centro de Portugal
Torres Vedras
Santa Summer Sounds
Data de Início: 2015-08-14 Data de fim: 2015-08-15
Website: http://www.santasummersounds.pt/
Nos dias 14 e 15 de agosto, o ex-karting de Santa Cruz vai
receber o Festival Santa Summer Sounds.
Seguindo o mesmo formato da primeira edição, o Santa Summer
Sounds aposta no rock para o primeiro dia de festival e no
reggae, hip hop e músicas do mundo no segundo.
O Festival também volta a trazer o concurso de bandas que deu,
em 2013, a oportunidade de quatro bandas de originais de
pisarem o palco principal do festival.
Serão dois dias inteiramente dedicados à música, ao sol e ao
mar, ao autêntico espírito festivaleiro e à animação sem fim!

Outros
Madeira
Funchal
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Belmond Reid´s Auto Classic Auto Show
Data de Início: 2016-05-07 Data de fim: 2016-05-08
Website:
Uma viagem ao passado é o que nos propõe o "Belmond Reid´s
Auto Classic Auto Show", um certame automobilístico anual
representativo da história dos veículos antigos e clássicos
existentes na região, como automóveis, motos e bicicletas
produzidos até 1980.
Premiar os melhores e mais belos exemplares expostos ao
público entre a Estrada Monumental e o Largo da Paz é o
objetivo desta iniciativa. No último dia do evento, entre as 14h30
e as 18h, terá lugar a corrida “Rampa dos Barreiros”, uma
homenagem comemorativa alusiva a uma antiga prova de carros
desportivos realizada em 1935.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
Belle and Sebastian
Data de Início: 2015-11-12 Data de fim: 2015-11-12
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Dia 12 de novembro é data marcada pela banda escocesa Belle
and Sebastian para subir ao palco do Coliseu de Lisboa. O grupo
liderado por Stuart Murdoch irá apresentar o mais recente disco
de originais “Girls in Peacetime Want to Dance”, editado no
passado mês de janeiro.
Mestres na composição de canções e considerados por muitos
como “a melhor banda indie pop dos últimos anos”, os Belle and
Sebastian contam hoje com 19 anos de carreira e uma fiel legião
de fãs espalhada pelo mundo.
O nono registo de originais do grupo, sucessor de Write About
Love (2010), foi produzido por Ben H. Allen III (Animal Collective,
Deerhunter, Gnarls Barkley, Washed Out) e gravado em Atlanta
(EUA).

Madeira
Funchal
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Festival de Órgão da Madeira
Data de Início: 2015-10-09 Data de fim: 2015-11-18
Website: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com/site/
festivaldeorgaodamadeira/en/
O Festival de Órgão da Madeira é uma iniciativa cultural que
engloba um ciclo de concertos realizados em espaços litúrgicos
de referência, como a Sé Catedral, a Igreja do Colégio e a Igreja
de São Pedro, com recitais protagonizados por mestres
organeiros de renome nacional e internacional.
O festival pretende dar a conhecer e consolidar um dos recentes
projetos desta entidade no que respeita à recuperação de um
património cultural quase desconhecido, assim como enriquecer
e promover a descentralização da oferta cultural organística
madeirense.

Porto e Norte
Montalegre
Festival de Música Júnior
Data de Início: 2015-07-31 Data de fim: 2015-08-02
Website: http://fmj.pt/
O FESTIVAL MÚSICA JÚNIOR é actualmente a iniciativa artísticopedagógica mais referenciada no meio musical português e tem
assumido um papel incontornável na formação de jovens
estudantes fora do contexto escolar.
Vocacionado para uma faixa etária entre os 8 e os 21 anos de
idade, o ESTÁGIO DE VERÃO do FESTIVAL MÚSICA JÚNIOR irá
acolher cerca de 200 estudantes oriundos de Portugal e
Espanha, que ao longo de 9 dias estarão em intensa actividade
musical, acompanhados por um colectivo de 32 professores e 3
maestros.
Os participantes irão desta forma adquirir experiência integrando
o Coro, a Big Band (coordenada pela Orquestra Jazz de
Matosinhos), a Orquestra Juvenil ou a Orquestra Sinfónica, num
ambiente musical único e com especial sabor das férias.
A edição deste ano é dedicada ao FADO, um universo onde a
guitarra portuguesa é protagonista e que tem um potencial
orquestral que merece ser descoberto.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
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X de Charrua

Arquitetos Designers

Data de Início: 2015-06-19 Data de fim: 2015-10-26

Data de Início: 2015-04-24 Data de fim: 2015-08-16

Website: http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposi
coes/Exposicao?a=5219

Website: http://www.mude.pt/

A exposição X de Charrua, que resume a obra do eborense
António Charrua (1925 - 2008), ocupa o piso 1 da Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa, de 19 de junho a 26 de outubro.
É uma oportunidade única para os apreciadores do artista
observarem de perto as pinturas simultaneamente
contemplativas e desafiantes do autor da década de 50.
As obras expressionistas de Charrua caracterizam-se pela áurea
de mistério, mas com pitadas de mensagens emotivas e
históricas destinadas a entender o seu universo próprio. A
curadoria é de Ana Ruivo e Leonor Nazaré.

A exposição Arquitetos Designers, no Museu do Design e da
Moda, apresenta peças de design de produto (mobiliário,
luminária e pequenos objetos) desenhadas por profissionais da
arquitetura, com particular atenção a obras ou autores ainda não
expostos ao público.
O evento, que ocorre até 16 de agosto, sublinha a relação de
proximidade entre as duas artes-ciências, em particular ao longo
do século XX. O design é visto por muitos arquitetos como um
desenvolvimento natural, o que ajuda a criar novas concepções
de movimentos e estilos.
A exposição apresenta peças da autoria de Alvar Aalto, Franco
Albini, Gae Aulenti, Andrea Branzi, Archizoom Associate, Mario
Bellini, Achille Castiglioni e Paolo Deganello, entre outros.

Teatro
Porto e Norte
Vila do Conde
Bzura
Data de Início: 2015-08-29 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://www.cm-viladoconde.pt/pages/313

O Teatro Municipal de Vila do Conde leva ao palco “Bzura”, título
da nova produção do Teatro da Palmilha Dentada, um espelho
da atualidade política e social dos nossos tempos.
A ocupação territorial, a guerra de poderes instalada, através de
batalhas económicas refletem, definitivamente, um novo modelo
de guerra. Uma guerra sofisticada de estratégias comerciais,
onde feita a contagem, as baixas são exclusivamente civis,
executadas de forma silenciosa, lenta e dolorosa.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
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Florestas Submersas

Tensão e Liberdade

Data de Início: 2015-04-22 Data de fim: 2017-10-08

Data de Início: 2015-06-19 Data de fim: 2015-10-26

Website: http://www.oceanario.pt/

Website:

O maior “nature aquarium” estará em exposição temporária que
destaca a riqueza dos sistemas aquáticos tropicais. Florestas
Submersas, de Takashi Amano, celebra a simplicidade e a
natureza através de ambientes envolventes e temáticos.

As semelhanças na História de Portugal e Espanha do século XX
são pensadas e discutidas na exposição Tensão e Liberdade,
presente de 19 de junho a 26 de outubro no Centro de Arte
Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O debate
dá-se com diferentes atividades como fazer uma oferenda a uma
divindade orixá em Santa Comida, de Miralda; rastejar para uma
caverna em The Trajectory of Light in Plato’s Cave, de Mike
Kelley; ou observar três barris de petróleo em instável equilíbrio
e em rotação em False Movement (Stability and Economic
Growth), de Damián Ortega.

Os mais de 10 mil peixes tropicais e 46 espécies de plantas
aquáticas proporcionam aos visitantes experiências que os
transportam a indagações sobre as origens da vida no planeta.
Na trilha sonora, uma composição especial do músico Rodrigo
Leão. Uma suíte de 13 minutos com um quarteto de cordas que
se integra ao ambiente e transmite sons de quietude e
simplicidade.

Olhos nos Olhos - O Retrato na Coleção do CAM
Data de Início: 2015-07-22 Data de fim: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/
Esta exposição propõe uma aliciante viagem pelo universo do
retrato ao longo do século xx e xxi, género largamente
representado na coleção do Centro de Arte Moderna. Aqui estão
reunidas 140 obras de várias filiações estéticas, desde um
registo naturalista, até um registo de desconstrução próprio.
Alguns dos artistas representados são: Amadeo, Almada, António
Soares, Milly Possoz, Eduardo Viana, Francis Smith, Paula Rego,
Dórdio Gomes, Candido Portinari, Michael Andrews, Nikias
Skapinakis, Pedro Cabrita Reis, António Areal, Gil Teixeira Lopes,
Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny e Helena Almeida.

O evento é um protocolo entre as fundações La Caixa e
Gulbenkian e aposta na arte contemporânea como um
instrumento a questionar a sociedade e o modo como os dois
países ibéricos se relacionam.

António Cruz
Data de Início: 2015-07-15 Data de fim: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/
Esta exposição monográfica é dedicada à obra do Pintor António
Cruz.
Nascido no Porto, António Cruz, desde cedo manifestou vocação
para o desenho. Este artista, na idade adulta, viria a ser
considerado o renovador da aguarela portuguesa. As suas
paisagens marcantes são dominadas por uma luz que tanto
oculta como revela as formas e grande parte delas imortaliza a
cidade que o viu nascer, viver e morrer.
Durante toda a sua carreira participou num grande número de
exposições coletivas, em diversas galerias e instituições, nos
mais variados pontos do país, e recebeu inúmeras distinções
pelas suas pinturas e esculturas. Em 1956 fora figura principal
no filme O Pintor e a Cidade, de Manoel de Oliveira, apresentado
no Festival de Veneza.

Oeiras
Oeiras - Terra, ar, fogo e mar
Data de Início: 2015-07-24 Data de fim: 2015-09-06
Website:
https://mail.google.com/mail/#inbox/14e96431fd4aba85
De 24 de Julho a 6 de Setembro de 2015 o Centro Cultural
Palácio do Egipto apresenta a exposição "Oeiras - Terra, ar, fogo
e mar", com obras dos artistas plásticos António Sales, João
Paulo, Maria José Brito e Zélia Chaves.
O projeto artístico pretende, através de quatro formas
diferentes, obter o despertar das sensações do potencial
humano e artístico que há em cada um de nós.
As várias intervenções artísticas expostas no espaço do Palácio
do Egito partem dos sentidos e exploram os cheiros, as texturas,
a cor, o olhar, o som e as sensações que envolvem Oeiras, numa
associação com a tradição da região.
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Porto e Norte
Porto
Trabalhos de Yto Barrada
Data de Início: 2015-06-10 Data de fim: 2015-09-20
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/ytobarrada-salon-marocain/?menu=249
Através de instrumentos como fotografia, vídeo, instalação e
escultura, a artista Yto Barrada reflete a experiência de um
mundo globalizado. Para isso, parte do ponto de vista da sua
cidade natal, Tânger (Marrocos), para contrapor à imagem do
exótico proposto pelo turismo de massas. São visões que se
diferenciam das que geralmente são mostradas pelas agências
turísticas.
O objetivo é apresentar as complexas realidades envolvidas com
a identidade e imigração no Tânger. Muitos dos projetos são
marcados pelo debate sobre o espaço geopolítico ocupado pelo
Marrocos, entre África e Europa. Como manter a identidade e
simultaneamente se inserir no espaço público global é a
pergunta a ser respondida.

Cinema
CineEco’2015
Data de Início: 2015-10-10 Data de fim: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
É num dos pontos mais altos de Portugal (Seia) que todos os
anos ocorre o certame cinematográfico dedicado à temática
ambiental: o Cine’Eco – Festival Internacional de Cinema
Ambiental da Serra da Estrela, é o único festival de cinema em
Portugal, dedicado à temática ambiental, que desde 1995 marca
presença em Seia.

O formato do certame assenta num conjunto de atividades
desenvolvidas ao longo de 8 dias e nelas se incluem diversas
atividades paralelas como conferências, concertos, workshops,
exposições, para além da secção competitiva e vários ciclos de
cinema.
O Cine’Eco oferece ao público em geral um cinema de qualidade
e cinematografias pouco conhecidas e alternativas em relação
ao mercado tradicional.

Exposicoes
Porto e Norte
Braga
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Encontros da Imagem
Data de Início: 2015-09-25 Data de fim: 2015-10-31
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Com uma longevidade de mais de vinte anos, os Encontros da
Imagem realizam-se em Braga e são uma referência a nível
nacional e internacional nas artes visuais.Contando com uma
vasta participação de artistas portugueses e estrangeiros, os
Encontros da Imagem mostram as várias vertentes da fotografia
- histórica, documental e conceptual.As exposições são
coordenadas pelo Museu da Imagem e espalham-se por outros
espaços da cidade como a Casa dos Crivos, a Torre de Menagem,
o Museu dos Biscainhos e o Mosteiro de Tibães.

Musica
Lisboa Região
Estoril
Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Data de Início: 2015-06-28 Data de fim: 2015-07-31
Website: http://www.festorilisbon.com/
As Semanas de Música do Estoril (Festival Estoril Lisboa) têm
contribuído para a difusão de novos valores e criações recentes.
Não perca este evento que se realiza em julho, no Estoril. O
evento surge pela fusão dos Cursos Internacionais de Música,
Festival de Música e Concurso de Interpretação do Estoril.

Desporto
Lisboa Região
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data de Início: 2015-10-18 Data de fim: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
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
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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.

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

Festas
Alentejo
Redondo
Ruas Floridas 2015
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
As Ruas Floridas são um evento bienal, de base popular, cuja
tradição remonta a 1838. Durante meses a população escolhe
um tema e prepara a decoração das ruas da vila de Redondo
com flores e outros objetos elaborados em papel colorido. Esta
festa tem sofrido algumas alterações e acabou por se
transformar numa competição que comporta quase tudo.

Recentemente venceu o “Prémio Iniciativa” Turismo do Alentejo
2013 e em julho de 2014 recebeu o “ Prémio Evento
Público-2013”. Um reconhecimento da dedicação e amor que a
população deposita, desde há gerações, na construção deste
magnifica certame.
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Outros
Algarve
Castro Marim
Dias Medievais em Castro Marim
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-30
Website: http://www.cm-castromarim.pt
Em agosto, Castro Marim regressa à Idade Média numa recriação
histórica de grande rigor.Durante quatro dias e noites, o castelo
de Castro Marim volta receber reis e rainhas, cavaleiros de
armaduras reluzentes, bobos, jograis, nobres e damas. Toda a
corte vai desfilar perante os olhares admirados dos muitos
visitantes que ali se deslocam todos os anos. Torneios a pé e a
cavalo, espetáculos de teatro de rua, banquetes animados por
música da época e uma feira de mercadorias e artesanato,
completam a animação destes Dias Medievais trazendo até aos
dias de hoje a magia e o mistério de outros tempos.

Gastronomia e Vinhos
Madeira
Ilha da Madeira
Festa do Vinho Madeira
Data de Início: 2015-08-30 Data de fim: 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.pt
Participe na festa dedicada a um dos produtos mais
emblemáticos da Ilha da Madeira em setembro.A festa das
vindimas do Vinho Madeira é sempre um bom motivo para visitar
a Madeira. Na cidade do Funchal, os espetáculos alegóricos de
luz, som e música constituem um dos pontos altos das
celebrações que se estendem a outros locais da Ilha.Já na
freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, a 12 km do Funchal,
as vindimas ao vivo são uma excelente oportunidade de
participar numa das mais antigas tradições locais, seja na
apanha da uva ou a acompanhar os cortejos de vindimadores.

Desporto
Algarve
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Vilamoura
Portugal Masters
Data de Início: 2015-10-15 Data de fim: 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Em outubro, os melhores jogadores de golfe estarão em
Vilamoura para disputar o Portugal Masters. Considerado um dos
principais torneios da modalidade, o Portugal Masters decorre no
Victoria Clube de Golfe, um campo desenhado pelo mítico
jogador Arnold Palmer, que alterna bunkers bem posicionados
com lagos e cascatas, num contínuo desafio para os jogadores.
Com presença assegurada no Circuito europeu da PGA, o
Portugal Masters contribui para consolidar a posição de Portugal
como o melhor destino de golfe da Europa.

Musica
Açores
Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data de Início: 2015-08-20 Data de fim: 2015-08-22
Website: http://www.maredeagosto.com
No cenário mágico da Baía da Praia Formosa da Ilha de Santa
Maria, o Festival Internacional de Música Maré de Agosto reúne
nomes destacados de diversos países. Num palco situado apenas
a vinte metros do mar atuam nomes destacados do panorama
musical nacional e internacional. As mais diversas correntes
estéticas da “world music” estão representadas neste
acontecimento de qualidade reconhecida ao longo das suas vinte
edições.

Danca
Alentejo
Castelo de Vide
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Andanças
Data a anunciar
Website: http://www.andancas.net
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.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Data de Início: 2015-11-07 Data de fim: 2015-12-22
Website: http://www.experimentadesign.pt
A Bienal EXD volta a dinamizar Lisboa, apresentando conteúdos
originais num programa renovado. A edição deste ano centra-se
em Belém, uma zona única da capital portuguesa não só pelo
seu valor histórico e patrimonial, como também pela sua relação
com o rio, pelos espaços verdes que a caracterizam e pelos
novos edifícios de âmbito cultural.Sob o tema NO BORDERS, a
Bienal explora as principais fronteiras e barreiras que o ser
humano tem vindo a criar ao longo dos tempos, não só na sua
identificação e definição mas também no desenvolvimento de
potenciais soluções que as permitam transformar, erguendo uma
plataforma para a revisão e o redesenho das nossas estruturas
operativas.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.

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

Outros
Açores
Horta
Semana do Mar
Data de Início: 2015-08-02 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Ao longo de uma semana em agosto, o mar dá o mote para o
maior acontecimento da Ilha do Faial. O Festival Náutico é o
principal evento da Semana do Mar e inclui provas desportivas
em diversas modalidades como a natação, mergulho, polo
aquático, regatas de vela e botes baleeiros, remo, canoagem, jetski e pesca desportiva.Em terra, a animação é completada por
espetáculos de música e folclore, exposições, feiras de
artesanato e gastronomia. Um grandioso espetáculo de fogo-deartifício sobre a Baía da Horta encerra a semana de festa.

Desporto
Centro de Portugal
Peniche
Moche Rip Curl Pro Portugal
Data de Início: 2015-10-20 Data de fim: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.com
Em outubro venha a Portugal assistir à mais importante
competição de surf profissional do mundo.Contando com a
participação dos melhores surfistas do mundo, o Rip Curl Pro
Portugal, prova integrante do ASP World Tour, disputa-se em
Peniche e Cascais&nbsp;que nesta altura do ano oferecem as
melhores condições para realizar competições de surf. As praias
escolhidas são nomes bem conhecidos entre os surfistas Carcavelos, Guincho e&nbsp;especialmente Supertubos, famosa
pelas suas grandes ondas de forma tubular.
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Outros
Lisboa Região
Setúbal
ObservaNatura 2015
Data de Início: 2015-10-10 Data de fim: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Em Outubro, 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 podemse 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 &amp;
Nature.

Madeira
Ilha de Porto Santo
Festival de Colombo
Data de Início: 2015-09-17 Data de fim: 2015-09-19
Website: http://www.visitmadeira.pt
Em setembro, num ambiente alusivo à época dos
Descobrimentos Portugueses, a ilha de Porto Santo oferece
muitos espetáculos aliados à música e ao teatro. Vila Baleira
dedica uma semana ao navegador Cristóvão Colombo que por
esta ilha passou e viveu alguns anos da sua vida. Os primeiros
contactos de Colombo com a Madeira ocorreram em 1478,
quando no Funchal se dedicava ao comércio de açúcar. Colombo
viveu neste arquipélago, tendo casado com a filha do capitão de
Porto Santo, onde nasceu o seu filho Diogo. Este festival visa
relembrar as passagens e vivências deste navegador pelo
Arquipélago da Madeira, nas suas viagens rumo ao continente
americano, bem como toda a epopeia da época dos
Descobrimentos.Música, exposições, animação de rua,
encenação de ambientes medievais recriam o desembarque de
Colombo e seus acompanhantes no cais da cidade. Um cortejo
histórico marca também esta semana.
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Teatro
Porto e Norte
Porto
FIMP - Festival Internacional de Marionetas do
Porto
Data a anunciar
Website: http://www.fim.com.pt
Em Outubro, não perca o Festival Internacional de Marionetas do
Porto.Contando com a presença de&nbsp;Companhias de
Marionetas oriundas de diversos&nbsp;países, este festival é
um&nbsp;encontro entre artes e diferentes linguagens e tem
lugar nas&nbsp;principais salas do Porto.

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

Desporto
Lisboa Região
Sintra
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Sintra Portugal Pro
Data de Início: 2015-09-08 Data de fim: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Aprecie a perícia dos melhores bodyboarders mundiais que em
Agosto 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.

Festas
Alentejo
Campo Maior
Festas do Povo de Campo Maior
Data de Início: 2015-08-22 Data de fim: 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
Em Campo Maior, assista às Festas do Povo e veja uma vila
decorada de papel e de cor. As ruas são enfeitadas de flores e de
papel em composições alegres e coloridas, criadas pelos próprios
moradores ao longo de vários meses. Esta festa não se realiza
ciclicamente, mas apenas nos anos em que a vontade de todos
coincide, decidindo unir esforços para exibirem o resultado do
seu trabalho na última semana de Agosto.

Musica
Centro de Portugal
Óbidos
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Semana Internacional de Piano de Óbidos
Data de Início: 2015-08-02 Data de fim: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
Em julho e 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.

Cinema
Lisboa Região
Lisbon & Estoril Film Festival
Data de Início: 2015-11-06 Data de fim: 2015-11-15
Website: http://www.leffest.com
O Lisbon &amp; Estoril Film Festival celebra o cinema enquanto
criação artística, destacando, sobretudo, a sua transversalidade
e o fascínio que exerce sobre as outras artes.Lançado o mote,
parte para a aposta na exploração da sétima arte exaltando as
três vertentes específicas do cinema - arte, entretenimento e
indústria – através da obra dos mais incontornáveis realizadores
contemporâneos.Mas o Lisbon &amp; Estoril Film Festival é
também o desafio de tornar Lisboa e o Estoril num ponto de
encontro, anual, indispensável para quem o Cinema é não só
entretenimento, fascínio, sonho e glamour mas também um
motivo de reflexão, de criação, de partilha e, sobretudo, de
prazer.

Feiras
Centro de Portugal
Viseu
Feira de São Mateus
Data a anunciar
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
A Feira Franca, da Viseu medieval, foi crescendo e hoje acolhe
muita música, folclore, artesanato, gastronomia e muita
animação.A não perder os espetáculos feitos de muita cor e som
no palco da Feira, as provas de saltos e obstáculos no Centro
Hípico, os passeios de Cicloturismo, os Concursos de Pesca, as
demonstrações de paraquedismo e acrobacias aéreas no
Aeródromo Gonçalves Lobato, as Provas de Atletismo e muita,
muita animação!Tudo em agosto/setembro no Campo da Feira
de São Mateus, bem no centro de Viseu.
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Musica
Alentejo
Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data de Início: 2015-08-05 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
O Festival Sudoeste realiza-se em agosto, na Zambujeira do Mar,
vila piscatória da costa alentejana, famosa pelas suas belas
praias e temperaturas amenas.Durante cinco dias atuam no
festival bandas de várias tendências musicais. A festa continua
com música eletrónica pela madrugada fora.À música junta-se o
forte convívio com a natureza, permitindo ao público desfrutar
das praias alentejanas e do verde do campo, num só local. Os
festivaleiros dispõem de campismo gratuito, que lhes garante
uma semana de férias por um preço realmente acessível.

Outros
Centro de Portugal
Óbidos
Mercado medieval de Óbidos
Data de Início: 2015-07-16 Data de fim: 2015-08-02
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
Em julho, visite o Mercado Medieval de Óbidos e faça uma
viagem no tempo.Cercada de muralhas, a vila de Óbidos é o
cenário ideal para centenas de figurantes e actores que trajados
a rigor animam as ruas dando vida a nobres, mendigos,
almocreves, malabaristas, músicos, jograis e bailarinas. O
principal espaço de animação situa-se junto ao castelo e é palco
de torneios a cavalo ou a pé, ceias medievais e o mercado, onde
se vende de tudo, desde trajes da época às mezinhas
tradicionais.

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

Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Data de Início: 2016-08-11 Data de fim: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
Em Agosto, 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.

Lisboa Região
Lisboa
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Jazz em Agosto
Data de Início: 2015-07-31 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Assista a concertos de jazz ao ar livre, no " Jazz em Agosto " que
se realiza na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Jazz em
Agosto apresenta as múltiplas identidades do jazz, uma
programação menos comum daquilo que se oferece nos
principais festivais mundiais.

Desporto
Centro de Portugal
Tondela
Caramulo Motorfestival
Data de Início: 2015-09-04 Data de fim: 2015-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Recue algumas décadas no tempo assistindo a um Festival que
em setembro, leva às estradas do Caramulo veículos clássicos e
desportivos.Dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e
desportivos, o Caramulo Motorfestival combina a competição
com o lazer, num evento que agrada a todos, sejam ou não fãs
de desportos motorizados.Para além da Rampa do Caramulo que
conta para o Campeonato Nacional de Montanha/Troféu
Caterham, este Festival integra outros eventos como o Rally
Histórico Luso-Caramulo, o Passeio Histórico Viseu-Caramulo ou
as concentrações de veículos clássicos que são essencialmente
desfiles de peças de coleção. Para ver em pormenor as
máquinas, visite também a Feira de Automobilia no Pavilhão
Multiusos ou a colecão de automóveis, motociclos, velocípedes e
miniaturas do Museu do Caramulo, um dos organizadores deste
Festival.Aproveite esta oportunidade e desfrute das paisagens
deslumbrantes da Serra do Caramulo, um dos melhores locais de
Portugal para a prática de atividades outdoor como a escalada,
rappel, slide ou btt.

Musica
Lisboa Região
Oeiras
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EDP CoolJazz
Data de Início: 2015-07-19 Data de fim: 2015-07-31
Website: http://www.cooljazzfest.com
Noites quentes de verão, bonitos jardins e música de qualidade
soam-lhe a uma mistura perfeita? Alta mistura e alta qualidade é
o lema do Cool Jazz Festival que apresenta alguns dos melhores
cantores e instrumentistas da atualidade em lugares únicos bem
perto de Lisboa. Os espetáculos realizam-se ao ar livre em locais
de grande beleza. Antes ou depois dos espetáculos aproveite
para conhecer esta região outrora eleita como destino de férias
por reis e nobres. Atrações não faltam - belos palácios e museus,
praias animadas ou tranquilas, bons restaurantes e muita
diversão vão fazer com que não queira partir tão depressa.

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

Feiras
Lisboa Região
Estoril
FIARTIL - Feira Internacional de Artesanato do
Estoril
Data de Início: 2015-06-25 Data de fim: 2015-09-06
Website: http://www.visitcascais.com
Aproveite as noites quentes de verão e visite a Feira
Internacional de Artesanato do Estoril. Realizando-se com
regularidade desde há mais de 40 anos, esta feira tem lugar num
recinto ao ar livre perto do Casino do Estoril. É um excelente
local para adquirir peças de artesanato nacional e estrangeiro e
apreciar o trabalho dos artesãos que mostram ao vivo como
elaboram as suas obras. Vários restaurantes apresentam o
melhor da gastronomia portuguesa que poderá saborear,
enquanto assiste aos espetáculos de música popular, fado ou
folclore.
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Musica
Porto e Norte
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2015-08-19 Data de fim: 2015-08-22
Website: http://www.paredesdecoura.com
Não perca o Festival Paredes de Coura, que se realiza em
agosto, no magnífico anfiteatro natural da Praia Fluvial do
Tabuão. Durante quatro dias poderá assistir à atuação de
diversas bandas, na sua maioria de rock alternativo, que
prometem uma festa com muita animação numa paisagem
única!Para quem quer usufruir ao máximo do contacto com a
natureza e viver em pleno o espírito do festival, a melhor opção
é adquirir o bilhete de quatro dias que dá direito a alojamento
gratuito no Parque de campismo. Consulte o site do festival e
obtenha todas as informações de que vai necessitar.

Festas
Centro de Portugal
Ovar
Sound Waves - Beach Party
Data de Início: 2015-08-08 Data de fim: 2015-08-08
Website:
Praia, areia, mar e muita música para dançar. É assim a Sound
Waves - Beach Party, em Esmoriz (Ovar), que este ano celebra o
10º aniversário.
Para além da simbiose com a natureza, poderá ouvir um variado
leque de DJ’s até o sol nascer. Não falte e não se esqueça do fato
de banho!

Musica
Porto e Norte
Porto
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Verão na Casa
Data de Início: 2015-05-31 Data de fim: 2015-09-05
Website: http://www.casadamusica.com
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”.A diversidade é a palavra-chave e vai poder
escutar vozes portuguesas de renome, sons do Brasil, fado, jazz,
reggae e música clássica.&nbsp;

Desporto
Madeira
Ilha da Madeira
Rali Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

Data de Início: 2015-07-30 Data de fim: 2015-08-01

Data de Início: 2015-07-30 Data de fim: 2015-08-02

Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel

Website: http://www.madeiraislands.travel,
http://www.europeantour.com

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

Não perca o Madeira Islands Open de Golfe, um evento que faz
parte do Main Tour da PGA European Tour.Prova integrante do
calendário europeu da modalidade, o Madeira Islands Open
reúne anualmente no arquipélago da Madeira, em pleno oceano
Atlântico, os melhores praticantes de golfe.

Exposicoes
Porto e Norte
Ponte de Lima
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Festival Internacional de Jardins
Data de Início: 2015-05-29 Data de fim: 2015-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Visite o Festival Internacional de Jardins e deixe-se surpreender
pelos belos espaços criados no âmbito desta iniciativa
original.Este evento tem lugar entre maio e outubro e promove o
gosto e o culto pelo jardim e pela jardinagem, numa ligação
profunda com a preservação do património e com a defesa do
ambiente. Subordinado a um tema diferente em cada ano, a este
Festival concorrem diversos projetos nacionais e internacionais,
sendo selecionados doze que são construídos em Ponte de Lima.
Durante cinco meses, estes jardins efémeros podem ser
visitados e apreciados pelo público, que tem assim uma
oportunidade para tomar contacto com novas abordagens na
conceção de espaços verdes e diferentes tendências criativas.

Cinema
Madeira
Funchal
Nature Film Festival
Data de Início: 2016-04-25 Data de fim: 2016-05-01
Website: http://madeirafilmfestival.com/
A celebrar a sua sexta edição, o Madeira Nature Film Festival é
um festival de cinema independente internacional inspirado na
natureza, que reúne várias iniciativas associadas à
sustentabilidade, arte, educação, ecoturismo, lazer, um tributo à
Floresta Laurissilva consagrada Património Mundial Natural da
Humanidade, pela UNESCO.
Destaca-se pela aposta num programa diversificado que conjuga
a cinematografia com concertos musicais, palestras, workshops
e desfiles de moda solidários, num ambiente intimista e único.
O objetivo é despertar as consciências para a preservação
ecológica dos recursos naturais e constitui uma excelente
oportunidade para aqueles que desejem que o seu projeto
filmográfico seja avaliado por cinematógrafos internacionais.

Outros
Centro de Portugal
Fátima
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Peregrinações a Fátima
Data de Início: 2015-10-12 Data de fim: 2015-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
As Aparições de Fátima transformaram a localidade num dos
maiores centros do culto mariano no mundo. As maiores
manifestações dos devotos ocorrem a 13 de maio (destaca-se a
Procissão das Velas, no dia 12 à noite e a Procissão do Adeus, no
dia 13, que encerra as celebrações) e a 13 de outubro.

Exposicoes
Algarve
Silves
FIESA 2015
Data de Início: 2015-03-20 Data de fim: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Durante o verão vá a 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 decorre entre maio e outubro e 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, sendo a edição de 2015 de
novo&nbsp;dedicada à "Música", pelo que apresenta cenas
representativas da sua expressão e de vários géneros musicais,
que vão desde o rock à música tradicional e à clássica. 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!

Outros
Centro de Portugal
Óbidos
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Óbidos Vila Natal
Data a anunciar
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
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.

Exposicoes
Porto e Norte
Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Data de Início: 2015-07-18 Data de fim: 2015-09-19
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Nos anos ímpares, a Bienal Internacional de Artes de Cerveira
transforma esta tranquila vila do Minho num importante pólo de
arte contemporânea.Durante cerca de um mês, entre Agosto e
Setembro, Vila Nova de Cerveira é palco de encontros e trocas
de experiências entre artistas, através de ateliers dedicados a
áreas tão diversificadas como as artes digitais, gravura,
cerâmica, pintura e escultura. O programa da Bienal inclui ainda
exposições temáticas na área do design e de artistas cuja
carreira seja representativa na história de arte contemporânea.

Cinema
Porto e Norte
Espinho
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Cinanima 2015
Data de Início: 2015-11-09 Data de fim: 2015-11-15
Website: http://www.cinanima.pt
Gosta de cinema de animação? Então não pode perder o
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação, em
Espinho, a sul do Porto.O Cinanima é um dos mais conhecidos e
reputados festivais a nível internacional, onde são exibidas
novas obras de cinema de animação que se produzem no
mundo.

Festas
Madeira
Funchal
Fim de Ano na Madeira
Data de Início: 2015-12-01 Data de fim: 2016-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
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 transformam-no 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!

Porto e Norte
Caminha
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Romaria de S. João D'Arga (Serra D'Arga)
Data de Início: 2015-08-28 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Nos dias 28 e 29 de agosto, realiza-se a romaria de S. João
d'Arga, na localidade com o mesmo nome. Segundo reza a
historia, após a subida ao monte, os peregrinos e visitantes dos
nossos dias mantêm a tradição de dar três voltas à capela,
seguindo-se da entrega de duas esmolas: uma ao santo...e outra
ao diabo.
A noite de 28 para 29 é uma grande festa, a animação e a boa
disposição são uma constante. Os romeiros oriundos dos
concelhos vizinhos, pernoitam na zona envolvente ao Mosteiro
para assistirem às cantigas ao desafio, dançarem ao som das
concertinas, bem como provarem as especialidades locais, a
aguardente com mel, a broa, o chouriço, o cabrito e o vinho
verde petiscos considerados já uma tradição.
Entre os romeiros existem muitos devotos, que se deslocam à
serra somente para pagarem promessas e assistirem às
cerimónias religiosas.
É sem dúvida um das romarias mais genuínas do concelho de
Caminha e merece uma visita!

Musica
Centro de Portugal
Montemor-o-Velho
Festival Forte
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
O Castelo de Montemor-o-Velho, património nacional, recebe em
agosto o festival de música de dança Forte, onde uma seleção de
artistas da música eletrónica se juntará para três dias de
celebração e interação com o público.
A beleza do castelo, que terá na sua estrutura um espetáculo de
vídeo-mapping, é um fator determinante para o sucesso deste
festival. Existirá ainda um parque de campismo gratuito para
quem tiver bilhete para o festival.
Do cartaz fazem parte:
SVEN VÄTH, BEN KLOCK, GUI BORATTO PRESENTS M-A-C-H-I-N-ES, GAISER, MINILOGUE VS. MATHEW JONSON, MICHAEL MAYER,
OSCAR MULERO, DVS1, RØDHÅD, BILLY DALESSANDRO,
ELEKFANTZ, RUI VARGAS, EXPANDER & THINKFREAK, JOÃO
MARIA, TWOFOLD, MANU, KINETIC, DAVID RODRIGUES, MIGUEL
SOARES & PEDRO PIMENTA, RUI TRINTAEUM
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Outros
Algarve
Armação de Pêra
Pirate Week - Festival Pirata
Data de Início: 2015-07-30 Data de fim: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Marujos e festivaleiros a Pirate Weekend vai atacar a Baía de
Armação de Pêra! Por toda a Avenida, os visitantes entrarão
numa outra era. Mercados, artesãos, comes e bebes, teatro,
dança, atividades desportivas entre muitas outras.
Uma mão cheia de concertos preenche a programação deste
evento que invade a cidade durante vários dias.

Musica
Centro de Portugal
Tomar
Festival Bons Sons'15
Data de Início: 2015-08-13 Data de fim: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Entre os dias 13 e 16 de agosto de 2015, a aldeia de Cem
Soldos, em Tomar, volta a ser o palco privilegiado da música
portuguesa. O Festival Bons Sons está de regresso um ano antes
do previsto, assumindo-se assim, na sua 6ª edição, como um
evento anual.
Depois de cinco edições bienais, o Bons Sons entra num novo
ciclo, com a promessa de manter a aposta na qualidade e na
diversidade do cartaz, inteiramente preenchido por artistas
nacionais, entre projetos emergentes e músicos consagrados.
Organizado pelo SCOCS – Sport Clube Operário de Cem Soldos, o
Bons Sons tem vindo a merecer o reconhecimento crescente de
crítica e público, não só pela qualidade das suas apostas – pelo
festival já passaram artistas como Sérgio Godinho, Dead Combo,
Gisela João ou Samuel Úria, entre outros -, mas também pelo
ambiente de festa e partilha entre a população local e os
visitantes, literalmente convidados a “viver a aldeia”.

Feiras
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Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Feira de Velharias,
Antiguidades e Colecionismo de Faro
Data de Início: 2015-08-15 Data de fim: 2015-08-15
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
No 3º sábado de cada mês, Faro recebe o “Merkado da Avenida Feira de Velharias, Antiguidades e Colecionismo de Faro”. Por
volta das 10 da manhã as mantas e stands são montados na
Avenida 5 de Outubro de Faro. Os seus responsáveis são uma
geração rebelde nascida nos anos 70 e 60 nesta mesma
avenida. Aqui cresceram, brincaram e continuam a morar.
Para além de encontrar todo o tipo de objetos de outros tempos
– desde velharias a objetos de coleção -, é um momento
privilegiado para conhecer alguns dos habitantes locais e fazer
novos amigos na cidade.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
Apocalyptica
Data de Início: 2015-11-03 Data de fim: 2015-11-03
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089
Da Finlândia chegam estes violoncelistas, que depois do sucesso
mundial de "7th Symphony" (2010), estão a ultimar o seu oitavo
álbum de estúdio. A edição está agendada para o início de 2015
e será promovida por uma extensa digressão que inclui duas
datas em Portugal.
Projetos novos e imprevisíveis são a sua linha e com mais de 20
anos de carreira, mais de 1000 concertos ao vivo realizados em
mais de 50 países, o grupo continua a reinventar-se e a
despertar enorme atenção nos meios de comunicação e nas
tabelas de vendas de todos os continentes.

Porto e Norte
Porto
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Apocalyptica
Data de Início: 2015-11-02 Data de fim: 2015-11-02
Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt
Da Finlândia chegam estes violoncelistas, que depois do sucesso
mundial de "7th Symphony" (2010), estão a ultimar o seu oitavo
álbum de estúdio. A edição está agendada para o início de 2015
e será promovida por uma extensa digressão que inclui duas
datas em Portugal.
Projetos novos e imprevisíveis são a sua linha e com mais de 20
anos de carreira, mais de 1000 concertos ao vivo realizados em
mais de 50 países, o grupo continua a reinventar-se e a
despertar enorme atenção nos meios de comunicação e nas
tabelas de vendas de todos os continentes.

Desporto
Centro de Portugal
Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Famosa pelas suas ondas, Nazaré prepara-se para ser invadida
por uma onda diferente, cheia de cor, luz e som.
A 1 de agosto de 2015, a Neon Run vai emprestar um colorido
diferente às ruas da vila. Os participantes são convidados a
percorrer uma distância de 5 quilómetros, a correr ou a
caminhar, por entre luzes, tintas, laser e muita música.
A Neon Run é uma corrida noturna não competitiva para todas
as idades e tem decorrido em diversas cidades por todo o país.
Um novo conceito de entretenimento e uma forma divertida de
praticar desporto.
A animação está garantida. Não falte!

Exposicoes
Algarve
Faro
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Um olhar sobre os caminhos-de-ferro no Algarve
Data de Início: 2014-11-03 Data de fim: 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
Corria o ano de 1889 quando o primeiro comboio com serviço de
passageiros chegou à capital do Algarve. Segundo se conta,
quando o comboio chegou houve vários dias de festa, música, as
casas nobres e os principais monumentos da cidade foram
iluminados e as ruas foram enfeitadas.
Com ele veio o progresso, a civilização e o desenvolvimento. 125
anos depois a cidade comemora a efeméride com a exposição
“Um olhar sobre os caminhos-de-ferro no Algarve” onde é
possível apreciar alguns dos mais emblemáticos objetos que
fazem parte das estações de comboios e profissões a ela
associadas.
Uma viagem que o levará até à história dos comboios.

Festas
Porto e Norte
Guimarães
Festas Gualterianas
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-05
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Visite Guimarães no 1º fim de semana de agosto e aproveite
para assistir às Festas Gualterianas, que quase há um século
animam esta cidade.O ponto alto dos festejos é a Procissão em
honra de São Gualter que se realiza no domingo, mas o vasto
programa de animação tem motivos de sobra para agradar a
todos, e inclui um cortejo histórico, batalha de flores, tourada,
fogo-de-artifício e muita música popular.

Feiras
Lisboa Região
Lisboa
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Feira da Ladra
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Aqui a especialidade é a segunda mão. Com o nascer do sol
tendas, bancas ou panos espalhados no chão assentam arraiais
em Lisboa, duas vezes por semana: às terças-feiras e aos
sábados todos os caminhos dão à “Feira da Ladra”, que existe
desde o início do século, no Campo de Santa Clara. A entrada
ideal é pelo Arco de São Vicente, onde para o famoso elétrico 28.
Aproveite o passeio!
Móveis, ferro-velho, livros e revistas, roupa, dos discos de vinil
mais antigos aos CDs mais recentes, quadros, obras de arte e
tudo o que possa imaginar.
Não tenha receio de regatear preços: faz parte do jogo.

Desporto
Madeira
Funchal
MIUS - Madeira Islands Ultra SWim
Data de Início: 2015-09-02 Data de fim: 2015-09-06
Website: http://madeiraislandsultraswim.com/
Em Setembro de 2015, a Madeira vai organizar a mais extensa
das travessias mundiais da atualidade realizadas com partida
simultânea. A prova terá inicio na ilha do Porto Santo e a
chegada será na ilha da Madeira, com uma distância de 22,7
milhas náuticas, 42kms, ligando as extremidades das duas ilhas.
Esta competição de aventura atravessará o "mar da Travessa",
em pleno Oceano Atlântico, nadando no profundo azul que liga
as reservas marinhas protegidas das duas ilhas, sob
profundidades que chegam aos 3000 metros. Um evento único
para atletas que procuram a superação em simbiose com a
Natureza.
Os nadadores rumam no sentido Sudoeste com destino à
Madeira, terminando na Prainha.

Gastronomia e Vinhos
Açores
Ponta Delgada
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Wine in Azores
Data de Início: 2015-10-23 Data de fim: 2015-10-25
Website: http://www.wineinazores.com/
Este festival é uma feira de promoção de vinhos onde os
produtores mais carismáticos de Portugal vêm dar a conhecer os
seus produtos.
Quem visitar a feira terá direito a provar os vinhos dos
produtores presentes e conhecê-los pessoalmente. A não perder
há também os showcookings apresentados pelos mais
conceituados Chefs de Portugal e “Tascas Gourmet”, que têm à
disposição os mais deliciosos petiscos.
O evento aposta fortemente na área dos vinhos, carne, peixes e
produtos gourmet, um atrativo para turistas das mais variadas
origens e de vários apreciadores de vinhos nacionais e
estrangeiros.

Exposicoes
Porto e Norte
Guimarães
Guimarães noc noc
Data de Início: 2015-10-03 Data de fim: 2015-10-04
Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/
E se de repente uma cidade inteira se transformasse numa
galeria de arte? Assim é a cidade Guimarães durante o festival
“Guimarães noc noc” onde centenas de artistas, espalhados por
um percurso de dezenas de espaços, compõem o mapa do
evento.
A informalidade e a transversalidade criativa são os
protagonistas desta mostra. Das artes plásticas à música,
passando pela performance, poesia ou dança ocuparão os
lugares mais improváveis de Guimarães. Casas privadas, ruas,
igrejas, entre muitos outros, servem de museu para os artistas
noc noc.
Como para “noc-nocar” não há idades, há sempre um espaço
para os mais novos, com espetáculos vocacionados para as
crianças e oficinas didáticas onde a arte e a brincadeira se
misturam.

Porto
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Pode um museu ser um jardim?
Data de Início: 2015-02-06 Data de fim: 2015-09-13
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/
Selvagem ou maneirista, ordenado ou pitoresco, o jardim, tal
como o museu, é experiencial e afetivo, um espaço onde somos
convidados a vaguear por uma paisagem em perpétuo
movimento com formas, objetos e cores dispostos no espaço. Do
mesmo modo que o jardim representa o ordenamento racional
do mundo natural, a exposição é um jardim de imagens, ideias e
emoções. Ambos cruzam intimamente o ato de caminhar com a
imaginação.
"Pode o museu ser um jardim?” exorta essas relações concetuais
e históricas entre o jardim e o museu.
Ao relacionar o espaço exterior do jardim com o espaço interior
do museu, a exposição também evoca o cenário singular do
parque, desenhado por Jacques Gréber, e a arquitetura do Museu
de Serralves, da autoria de Álvaro Siza. "Pode o museu ser um
jardim?” celebra o museu enquanto lugar para vaguear e pensar,
traçando novos percursos nos seus espaços, e o ato de caminhar
enquanto prática estética e contemplativa.

Musica
Centro de Portugal
Leiria
Entremuralhas - Festival Gótico
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
O imponente Castelo de Leiria acolherá o Festival Gótico
“Entremuralhas”, que celebra a sua 6ª edição este ano!
Com uma programação eclética, 2015 traz várias bandas cujo
estilo gótico fará as delícias dos fãs do género. Entre elas estão
Laibach, Lene Lovich Band, And Also The Trees, 6 Comm, Agent
Side Grinder, Tying Tiffany, Phantom Vision, Keluar, A Dead
Forest Index, Jordan Reyne, Ash Code.
Não perca este emocionante encontro onde música e história se
fundem!

Lisboa Região
Lisboa
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Supertramp
Data de Início: 2015-11-04 Data de fim: 2015-11-04
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Os Supertramp acabam de anunciar a nova digressão Europeia,
“Supertramp Forever Tour” e Portugal marca o arranque de
“Supertramp Forever Tour”, que passará também por França,
Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo e Inglaterra.
A banda promete trazer um espetáculo histórico que incluirá
alguns dos principais hits como “Bloody Well Right”, “Dreamer”,
“From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical Song”, Rudy”,
entre outros.
Em palco, a acompanhar o vocalista, teclista e fundador dos
Supertramp, Rick Davies, estarão os membros da banda John
Anthony Helliwell (sopros) e Bob Siebenberg (bateria). Também
os músicos veteranos das digressões passadas irão novamente
acompanhar a banda, Jesse Siebenberg (vocais, guitarra e
precursão), Cliff Hugo (baixo), Carl Verheyen (guitarra), Lee
Thornburg (trombone, trompete, teclado e vocais), Gabe Dixon
(voz e teclado), e Cassie Miller (voz). Esta digressão irá ainda
marcar o tão esperado regresso do multi-instrumentista Mark
Hart à formação dos Supertramp.

Porto e Norte
Gondomar
Supertramp
Data de Início: 2015-11-03 Data de fim: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Os Supertramp acabam de anunciar a nova digressão Europeia,
“Supertramp Forever Tour” e Portugal marca o arranque de
“Supertramp Forever Tour”, que passará também por França,
Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo e Inglaterra.
A banda promete trazer um espetáculo histórico que incluirá
alguns dos principais hits como “Bloody Well Right”, “Dreamer”,
“From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical Song”, Rudy”,
entre outros.
Em palco, a acompanhar o vocalista, teclista e fundador dos
Supertramp, Rick Davies, estarão os membros da banda John
Anthony Helliwell (sopros) e Bob Siebenberg (bateria). Também
os músicos veteranos das digressões passadas irão novamente
acompanhar a banda, Jesse Siebenberg (vocais, guitarra e
precursão), Cliff Hugo (baixo), Carl Verheyen (guitarra), Lee
Thornburg (trombone, trompete, teclado e vocais), Gabe Dixon
(voz e teclado), e Cassie Miller (voz). Esta digressão irá ainda
marcar o tão esperado regresso do multi-instrumentista Mark
Hart à formação dos Supertramp.

Feiras
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Porto e Norte
Espinho
Feira de Espinho
Data de Início: 2015-08-03 Data de fim: 2015-08-03
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
A Feira de Espinho é uma das maiores feiras semanais do país
que, acontece todas as segundas-feiras, e ocupa uma grande
extensão da Avenida 24. Aqui encontra-se de tudo: desde fruta e
hortaliças a peixe e carne, de roupa a decoração, ferramentas,
atoalhados e lençóis.
Às segundas-feiras todos os caminhos levam à feira. É só
observar o ir e vir das pessoas ou perguntar onde fica. Todos
sabem onde é.
Não perca as pechinchas de uma das maiores feiras do país!

Matosinhos
Feira da Senhora da Hora
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
A Feira da Senhora da Hora é um mercado público situado em
Matosinhos e assume-se como polo de atração para milhares de
pessoas de todas as classes sociais.
Aqui todos os sábados de manhã vende-se uma variada gama de
produtos hortícolas, fruta, carne, peixe, pão, vestuário, calçado,
tapeçarias, louças, bijuteria, etc. Ir a esta feira é a garantia de
comprar de tudo a um ótimo preço.
Venha participar neste ato cultural e de dinamismo das nossas
gentes, cheio de música popular e pregões pronunciados por
quem vende.

Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
Na feira de Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho, encontrará o
que precisa para si, para a sua família e para a casa. Uma vez
por semana, a pacata vila, é visitada por centenas de pessoas
que chegam de todos os lados. Sendo uma das maiores feiras do
Norte, as visitas vêm sobretudo das grandes cidades do Norte de
Portugal e da Galiza.
Este evento semanal tem lugar todos os sábados, durante quase
todo o dia.

Outros
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Centro de Portugal
Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Data de Início: 2015-08-08 Data de fim: 2015-08-09
Website:
Festestrelabeer é uma viagem ao mundo da cerveja artesanal e
pretende reunir os melhores produtores cervejeiros artesanais
do país - e alguns de Espanha -, oferecendo aos consumidores e
público em geral diversidade de tipos, aromas, sabores e
texturas.
Exposições, concertos, animação, provas, mostras e a venda
deste produto em evolução permanente, animam o evento.
Para além da cerveja, o próprio local do festival é um excelente
motivo para uma visita. Com um riquíssimo passado
arqueológico e uma paisagem de uma beleza ímpar de onde se
pode apreciar a imensidão da Serra da Estrela, Fornos de
Algodres é sede de um concelho de esplêndidas tradições.

Cinema
Lisboa Região
Lisboa
Queer Lisboa
Data de Início: 2015-09-18 Data de fim: 2015-09-26
Website: http://queerlisboa.pt/
O Queer Lisboa é um Festival nacional com o propósito
específico de exibir filmes de temática gay, lésbica, bissexual,
transgénero e transexual. O género é conhecido
internacionalmente como Cinema Queer.
A aposta do festival passa pela apresentação em Portugal, deste
género e do convite a um conjunto de individualidades a ele
ligadas, bem como ao incentivo de pensamento teórico à volta
das suas temáticas e conceitos.
O festival é composto por várias Secções Competitivas: LongaMetragem, Documentário e Curta-Metragem. No entanto, há
secções fora de competição e ciclos temáticos dedicados a
determinados realizadores, temática ou país, retrospetivas sobre
representações da homossexualidade na história do cinema,
secções dedicadas a subgéneros do Cinema Queer, bem como
atividades paralelas de caráter mais pedagógico.

Festas
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Porto e Norte
Lamego
Festas de Nossa Senhora dos Remédios
Data de Início: 2015-08-21 Data de fim: 2015-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
Em setembro assista às Festas de Nossa Senhora dos Remédios,
em Lamego, e não perca a Procissão do Triunfo, o momento mais
simbólico do evento. Durante esta Procissão a Senhora dos
Remédios é transportada por uma junta de bois, tornando
Lamego o único local do mundo católico em que uma imagem da
Virgem é transportada por animais.

Feiras
Porto e Norte
Barcelos
Feira Semanal de Barcelos
Data de Início: 2015-07-30 Data de fim: 2015-07-30
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
Na terra que reclama para si o título de Capital do Artesanato, a
feira semanal é o acontecimento que pauta o ritmo da cidade.
Esta tradição antiga e histórica, que data de 1412, foi autorizada
por D. João nesse mesmo ano. E desde então, todas as quintasfeiras, desfila, na maior praça da cidade, toda a diversidade de
artes e ofícios populares, desde a olaria, os bordados, a
tecelagem e a cestaria, à talha da madeira e à forja do ferro.
É também lá que se escoa o produto das pequenas hortas das
redondezas. Aliás, é pela frescura das hortaliças e pela
genuidade dos ovos caseiros que as donas de casa mais
avisadas acorrem ao campo da feira, às quintas, cedo, bem
cedinho, quase à hora que o galo canta.
Por estes motivos, a Feira de Barcelos é um dos principais
fatores de atração turística do concelho e inspiração para
poetas, escritores e artistas.
Sobre o Campo da Feira de Barcelos, fica também esta
curiosidade: esta praça foi classificada pelo IGESPAR como um
Monumento de Interesse Público, muito graças a esse
acontecimento semanal.

Desporto
Açores
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Ilha de São Miguel
21º Festival de Parapente dos Açores
Data de Início: 2015-08-19 Data de fim: 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
Os céus de São Miguel recebem em agosto, o 21º Festival de
Parapente. O evento, que conta com a presença de dezenas de
participantes nacionais e internacionais, está aberto a
profissionais e todos aqueles interessados em estrear-se neste
desporto, sem limites de idade.
O programa do festival é recheado de atividades e as paisagens
açorianas são apenas um dos fortes aliciantes para não perder.
Uma experiência única, que proporciona privilegiadas vistas das
lagoas micaelenses.

Feiras
Centro de Portugal
Cantanhede
Expofacic
Data de Início: 2015-07-23 Data de fim: 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Dez dias de animação, concertos em palcos distribuídos por oito
hectares, tasquinhas dinamizadas pelas coletividades e
associações do concelho e expositores demonstrativos dos mais
variados setores da atividade. A Feira Agrícola, Comercial e
Industrial de Cantanhede confirma a imagem de prestígio e o
título de um dos maiores certames do género em Portugal: a
Expofacic.
O cartaz musical diversificado é, sem dúvida, o maior foco de
atração do evento que atrai um público numeroso que chega de
todo o país, para ver os espetáculos dos seus ídolos.
Esta feira agrícola, comercial e industrial de excelência é a
oportunidade perfeita para descobrir o concelho de Cantanhede
e uma população que gosta de receber bem.

Desporto
Lisboa Região
Estoril
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European Le Mans Series 2015
Data de Início: 2015-10-17 Data de fim: 2015-10-18
Website: http://www.elms-4hestoril.com/,
http://www.europeanlemansseries.com
O Autódromo do Estoril recebe a 17 e 18 de Outubro a última
ronda do European Le Mans Series. Um dos mais emblemáticos
campeonatos de endurance que traz &nbsp;a Portugal um pouco
do espirito das míticas 24h de Le Mans com pilotos oriundos dos
quatro cantos do mundo que se dividem em competição em
carros de quatro categorias: LMP2, LMP3, LMGTE, LMGTC. Depois
do sucesso registado em 2014 com o público a voltar a encher o
Circuito do Estoril a festa espera-se ainda maior este ano pois
mais uma vez o piloto português Filipe Albuquerque estará na
luta pelo título assim como os pilotos da Ferrari Portugal,
Francisco Guedes e Filipe Barreiros que este ano se estreiam no
campeonato e esperam brilhar na frente do seu público. Para
além da competição em pista estão previstas um sem número de
animações dentro e fora de pista para toda a familia. Um fim-desemana que ninguém vai querer perder.

Feiras
Porto e Norte
Porto
Mercado Porto Belo
Data de Início: 2015-08-01 Data de fim: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Inspirado no famoso mercado de Portobello, em Londres, o
Mercado de Porto Belo tem lugar todos os sábados na
emblemática Praça Carlos Alberto, situada no centro do Porto.
Este evento semanal é frequentado por adultos e crianças, que
vêm em busca dos mais variados objetos. A transversal oferta que oscila entre as mais recentes criações de designer nacionais
a antigas peças de colecionador – convive animadamente em
dezenas de stands que ocupam o espaço. Aqui pode encontrar
desde discos de vinyl e CDs, roupa 'vintage', antiguidades,
produtos biológicos, livros e revistas.
O mercado existe desde 2010 e tem sido um ponto obrigatório
para os habitantes locais. A entrada é livre e o convívio é
garantido.

Musica
Lisboa Região

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

73/81

Lisboa
MEO Out Jazz
Data de Início: 2015-05-02 Data de fim: 2015-09-27
Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012
De maio a setembro a música invade os jardins de Lisboa!Aos
sábados e domingos ao final da tarde há concertos de jazz com
entrada gratuita em diversos parques, jardins e outros espaços
públicos da cidade de Lisboa. Como por exemplo nos jardins da
Torre de Belém, da Estrela e do Campo Grande, ou no Miradouro
de São Pedro de Alcântara, no Cais das Colunas, na Escadaria da
Bica, na Tapada das Necessidades e em tantos outros sítios
inusitados. Para mais informações sobre a programação consulte
os links abaixo indicados, mas fique desde já a saber, que aos
sábados e domingos às 17h, pode passar um fim de tarde
diferente a ouvir jazz num ambiente descontraído.

Desporto
SATA Airlines Azores Islands Pro
Data de Início: 2015-09-22 Data de fim: 2015-09-27
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.

Outros
Porto e Norte
Santa Maria da Feira
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Viagem Medieval a Santa Maria da Feira
Data de Início: 2015-07-29 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.viagemmedieval.com
Todos os anos em agosto, Santa Maria da Feira volta a ser um
burgo medieval em que cavaleiros com pesadas armaduras
empunham grandes espadas e disputam torneios.Durante doze
dias o centro histórico transforma-se numa grande feira da Idade
Média em que marcam presença mercadores, artesãos, ferreiros,
padeiros, almocreves e vendedores de licores. No interior do
castelo, pode-se apreciar cenas da vida quotidiana da época e,
no exterior, participar nos afamados festins e saborear as
iguarias de outros tempos.Pelas ruas, saltimbancos, músicos,
malabaristas e cuspidores de fogo exibem as suas artes, fazendo
com que os visitantes se sintam transportados no tempo.

Desporto
Alentejo
Baja Portalegre 500
Data de Início: 2015-10-22 Data de fim: 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
Os fãs das provas todo-o-terreno não podem perder a Baja
Portalegre 500 que, em novembro, 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-oTerreno, II Challenge Nissan (Espanha), Troféu Tomaz Mello
Breyner e Troféu RTP Todo-o-Terreno.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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Rock in Rio Lisboa 2016
Data a anunciar
Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt
O Rock in Rio-Lisboa estará de volta para fazer uma grande festa
em 2016. O Parque da Bela Vista em Lisboa vai receber um dos
maiores festivais de música e entretenimento do mundo.Durante
cinco dias cheios de emoções o Parque da Bela Vista transformase 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.

Porto e Norte
Porto
Porto Sunday Sessions
Data de Início: 2015-07-12 Data de fim: 2015-10-18
Website: https://ptpt.facebook.com/PORTOSUNDAYSESSIONS
Entre Julho e Outubro não perca o Porto Sunday Sessions, um
festival que todos os domingos enche de música vários jardins
da cidade do Porto. Este festival, com entrada livre, tem lugar
entre as 16h e o pôr-do-sol e é um encontro de pessoas de todas
as idades em clima de confraternização e boa disposição,
reunindo natureza e cultura urbana à volta da música
contemporânea. O Super Bock Porto Sunday
Sessions&nbsp;pretende ser uma referência entre os festivais de
música emergente nacional e do seu programa fazem parte
concertos e atuações de dj’s, ao longo de mais de 50 horas de
música.

Desporto
Açores
Horta
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Atlantis Cup - Regata da Autonomia
Data de Início: 2015-07-24 Data de fim: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
A “Atlantis Cup/Regata da Autonomia” liga anualmente as três
cidades históricas dos Açores - Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo e Horta - sendo que nos últimos três anos alongou os
tentáculos com a inclusão de Vila do Porto, pontos deste singular
Arquipélago de raras belezas naturais.
A primeira edição teve lugar em 1988 e desde então tem tido um
número oscilante de participações nacionais e internacionais. É
um excelente contributo para o crescimento da frota regional e
para consolidação da vela de cruzeiro, como modalidade náutica
de relevante interesse e que pode promover turisticamente os
Açores.

Feiras
Porto e Norte
Vila do Conde
38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
Data de Início: 2015-07-26 Data de fim: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Esta feira conta, habitualmente, com a presença de duas
centenas de artesãos que aqui demonstram o seu saber nas
mais diversas expressões do artesanato, cobrindo a totalidade
das regiões portuguesas.
Sendo uma verdadeira festa ao artesanato português, a FNA
regista uma particularidade que tem atraído, ao longo dos anos,
a visita de cerca de 400 mil pessoas: o trabalho ao vivo dos
artesãos.
Um cuidado calendário de animação, com bandas, tocatas e
grupos folclóricos de todas as regiões portuguesas e as
excelentes “jornadas gastronómicas” complementam o
programa daquela que, há muito, é considerada “a melhor e
mais genuína mostra do artesanato”.

Outros
Açores
Ilha de São Miguel
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Festival Walk&Talk Azores
Data de Início: 2015-07-17 Data de fim: 2015-08-02
Website: http://walktalkazores.org/
Partilha, natureza, cultura e comunidade são algumas
características que definem o Festival Walk&Talk Azores, um
palco privilegiado do Atlântico para a arte pública.
Dezenas de criadores oriundos de múltiplas geografias,
quadrantes e disciplinas, chegam todos os anos a São Miguel,
para uma singular experiência de co-criação.
Nomes destacados da arte contemporânea e novos talentos
apresentam os seus trabalhos numa exposição coletiva, em
concertos, performances, workshops, entre outros encontros
temáticos. A dinâmica criativa do Festival Walk&Talk prolonga-se
ao Museu de Arte Pública de São Miguel, onde visitantes e
açorianos podem fruir livremente, 365 dias por ano, de um
circuito alargado e crescente de intervenções artísticas inéditas.

Exposicoes
Porto e Norte
Braga
70 cavaquinhos 70 artistas
Data de Início: 2015-12-13 Data de fim: 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87
O desafio foi lançado a vários criadores portugueses: transformar
70 cavaquinhos, em 70 obras de arte. Esta exposição coletiva,
nacional e itinerante é o resultado desse desafio e uma forma de
dar visibilidade ao cavaquinho, pequeno instrumento de cordas,
que acompanhou a diáspora portuguesa e se espalhou pelo
mundo.
Inserida num conjunto de atividades promovidas pela Associação
Cultural e Museu do Cavaquinho no sentido de sensibilizar a
população para a riqueza patrimonial deste instrumento e da sua
prática, a mostra chega agora ao Teatro Municipal Baltazar
Dias,no Funchal, depois de ter passado por outra localidades do
continente.

Musica
Centro de Portugal
Vagos
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Vagos Open Air 2015
Data de Início: 2015-08-07 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival Vagos Open Air regressa
à Quinta do Ega no segundo fim de semana de agosto. A sétima
edição do mais representativo dos festivais de peso em solo
nacional acontece nos dias 7, 8 e 9 de Agosto, em mais uma
sequência de concertos de excelência, estrategicamente
pensada para agradar a qualquer fã de música extrema.
Para a edição deste ano está já garantida a aguardada estreia
em Portugal do super projeto sueco Bloodbath e o regresso dos
finlandeses Amorphis, no ano em que comemoram o 20º
aniversário do icónico «Tales From The Thousand Lakes». Como
já vem sendo habitual, o cartaz reserva também espaço para a
nova geração de peso e vai contar com a presença de duas
revelações que prometem dar muito que falar no próximo ano,
os suecos Vildhjarta e os portugueses Moonshade.

Exposicoes
Porto e Norte
Porto
Inaugurações Simultâneas Miguel Bombarda
Data de Início: 2015-06-20 Data de fim: 2015-08-15
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
A Rua de Miguel Bombarda é uma das artérias mais trendy dos
novos tempos e um ponto obrigatório para todos os que gostam
de arte. Aqui, porta-sim porta-não, encontrará galerias de arte e
novas tendências de comércio.
De dois em dois meses a rua entra em festa com a inauguração,
em simultâneo, de várias exposições. A animação de rua, atrai
apreciadores de arte, investidores, artistas, seguidores de
formas de vida alternativas e muitos curiosos. Mas a oferta é
variada.
Restaurantes, livrarias e várias lojas de mobiliário vintage, de
decoração alternativa, design, moda e música são outras das
opções que encontrará na zona.

Gastronomia e Vinhos
Porto e Norte
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Vila do Conde
Feira de Gastronomia de Vila do Conde
Data de Início: 2015-08-21 Data de fim: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
A Feira de Gastronomia de Vila do Conde é uma excelente
oportunidade para saborear o melhor da cozinha tradicional
portuguesa. Idealizado há alguns anos este certame tem vindo a
cimentar a sua posição no panorama nacional, apresentando-se,
atualmente, como uma das mais bonitas feiras de gastronomia
do País.
Aqui é possível encontrar vários restaurantes representativos
das diversass regiões do País, algumas petisqueiras e inúmeros
stands de produtos gastronómicos nacionais. De entre os
eventos paralelos ao certame, destacamos a Livraria
Gastronómica e um espaço de leitura, a animação musical, bares
e esplanadas, bem como, desde a última edição, os workshops
de culinária.

Outros
Algarve
Silves
Feira Medieval de Silves
Data de Início: 2015-08-07 Data de fim: 2015-08-16
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visite Silves em agosto e veja como viviam mouros e cristãos na
Idade Média. Durante nove dias, Silves, capital do Algarve
durante a ocupação árabe, regressa ao seu período áureo. Numa
recriação histórica da época da reconquista cristã, a cidade é
invadida por personagens de outros tempos, como saltimbancos,
malabaristas, bailarinos e encantadores de serpentes que
exibem as suas habilidades. Não perca esta oportunidade e
assista a uma lição de história ao vivo em que não vão faltar os
cortejos de nobres, os torneios de cavaleiros e arqueiros e os
artesãos e mercadores a apregoar os seus produtos.

Festas
Porto e Norte
Viana do Castelo
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Festas da Senhora da Agonia
Data de Início: 2015-08-20 Data de fim: 2015-08-23
Website: http://www.vianafestas.com
Em Viana do Castelo, participe nas Festas da Senhora da Agonia
e não perca os vários cortejos que animam, em agosto, os três
dias de festas na cidade.A cidade enche-se de milhares de
pessoas que assistem à veneração de Viana do Castelo à Virgem
da Agonia, invocada pelos pescadores para que o mar lhes seja
mais favorável.

Desporto
Centro de Portugal
Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Data de Início: 2015-08-21 Data de fim: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
O nome diz tudo: mais de 281 km de trilhos pedestres na Beira
Interior, num percurso de Belmonte a Proença-a-Nova, que
facilmente se destacará como uma das provas mais extremas a
nível mundial.
Mas esta não é apenas uma prova de esforço, é também um
caminho com história. Sabugal, Sortelha, Penamacor, Serra de
Malcata, Monsanto, Idanha-a-Nova, Tejo internacional, Vila Velha
de Ródão e com final em Proença-a-Nova num percurso repleto
de aldeias históricas, onde é possível descobrir a genuidade das
aldeias de xisto e respirar a beleza de todo o território
envolvente do Geopark Naturtejo.
A PT281+ tem com ela algumas características das provas mais
duras dos EUA e Brasil (a Badwater e a BR135+), onde foi buscar
inspiração, mas com um cenário muito português.

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

81/81

