Feiras
Lisboa Região
Lisboa
Feira do Relógio
Data de Início: 2016-07-24 Data de fim: 2016-07-24
Website:
A Feira do Relógio é uma das feiras mais populares e com maior
afluência de Lisboa. Aqui todos os domingos, ao longo da
Avenida de Santo Condestável, encontra-se de tudo um pouco,
mas os principais artigos comercializados são produtos
alimentares, roupas, calçado, quinquilharias e móveis, entre
outros mais.

Musica
Alentejo
Tróia
Out Jazz
Data de Início: 2016-05-01 Data de fim: 2016-09-25
Website:
Entre maio e setembro a música invade os jardins de Lisboa e
Cascais!Aos sábados em Cascais ou Troia e aos domingos em
Lisboa há concertos ao final da tarde em diversos parques,
jardins e outros espaços públicos, sempre com entrada gratuita.
O Out Jazz celebra 10 anos em 2016 e traz os sons do jazz, soul,
funk, lounge e hip-hop a sítios inusitados.Aos sábados, os
espetáculos têm lugar em Cascais: em maio e julho no Parque
Marechal Carmona, em junho e agosto no Jardim Paula Rego e
em setembro no Parque Palmela (com algumas exceções
nalgumas tardes de verão em que os eventos se deslocam ao
Beach Club Tróia).&nbsp;Aos domingos, os concertos têm lugar
em Lisboa - em maio no Jardim da Torre de Belém, em junho na
Tapada das Necessidades, em julho no Parque Tejo, em agosto
no Jardim da Estrela e em setembro no Jardim do Campo
Grande.&nbsp;Não perca os espetáculos e aos fins de semana
passe um final de tarde diferente a ouvir música num ambiente
descontraído.

Açores
Ilha de São Miguel
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Monte Verde Festival 2016
Data de Início: 2016-08-11 Data de fim: 2016-08-15
Website: http://monteverdefestival.com/
O Monte Verde Festival 2016 tem lugar de 11 a 15 de agosto na
Ribeira Grande, ilha de São Miguel.
Com um cartaz ecléctico e atento aos mais diversos públicos,
apresenta-se como um dos principais festivais de música de
verão da Região.
Anualmente mobiliza mais de 20 mil festivaleiros, movidos pelo
cartaz, mas também pelo conceito do MVF, que alia a natureza, à
música e ao desporto e privilegia a responsabilidade social.
O evento tem lugar a escassos metros da praia do Monte Verde,
a animação está a cargo de dezenas de artistas regionais,
nacionais e internacionais e inclui uma série de actividades
desportivas a ter lugar na praia e na zona envolvente.
Parte da receita reverte, este ano, a favor de uma instituição do
concelho – o Canil Municipal, estão previstas acções de
sensibilização ambiental, voluntariado e formação.
O Monte Verde Festival tem sido cada vez mais procurado por
turistas nacionais e internacionais, que aproveitam a ocasião
para explorar os encantos da ilha verde, saborear os produtos
regionais, praticar actividades desportivas associadas à
natureza, contactar com o património cultural e edificado dos
Açores e, ainda, desfrutar de animação de qualidade, em
conforto e segurança.

Lisboa Região
Lisboa
The Mission

Selena Gomez

Data de Início: 2016-10-11 Data de fim: 2016-10-12

Data de Início: 2016-11-16 Data de fim: 2016-11-16

Website:
https://www.facebook.com/themissionuk/?fref=ts

Website: https://www.selenagomez.com/

Os The Mission apresentam-se no Hard Club, no Porto (11 de
Outubro); e no Paradise Garage, em Lisboa (12 de Outubro).
Ícone do rock gótico, a banda celebra 30 anos de carreira com
uma digressão mundial e o lançamento de mais um álbum de
originais.
O grupo ja vendeu mais de 4 milhões de discos e atuou ao lado
de nomes como U2, The Cure e Robert Plant.
11 de Outubro, 21:00 – Porto, Hard Club – http://www.hardclub.com/
12 de Outubro, 21:00 – Lisboa, Paradise Garage –
http://www.paradisegarage.pt/

A cantora Selena Gomez apresenta-se na MEO Arena, em Lisboa,
no dia 16 de novembro,
O concerto faz parte da digressão europeia, Revival Tour. A série
de apresentações tem início em Helsínquia, na Finlândia, e
termina justamente em Lisboa. Passa também por outros países
como Alemanha, França, Espanha ou Luxemburgo.
Revival é o nome do mais recente álbum da artista de 23 anos
que ganhou fama desde cedo como estrela da Disney. O
trabalho já vendeu quase sete milhões de cópias.
Entre os temas a ser interpretados no concerto, Hands to Myself,
Same Old Love, Who Says e Same Old Love.

John McLaughlin and the 4th Dimension
Data de Início: 2016-07-23 Data de fim: 2016-07-24
Website: http://www.johnmclaughlin.com/
O guitarrista John McLaughlin apresenta-se no Coliseu do Porto,
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no Porto; e na Fundação Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Os
concertos acontecem nos dias 23 (21h30m) e 24 (21h) de julho.
Antigo integrante do mítico grupo de Miles Davis e pioneiro do
electric jazz, McLaughlin mistura no som doses de r'n'b, rock e
até música tradicional indiana.
Hoje com 70 anos e ao lado do 4th Dimension Trio, continua a
percorrer o mundo, a mostrar todo o poder musical e
experimentação que há décadas atraem apaixonados da música
aos concertos.

Exposicoes
Centro de Portugal
Manteigas
Imaginature 2016
Data de Início: 2016-11-19 Data de fim: 2016-11-20
Website: http://cm-manteigas.pt/inscricoes-abertasimaginature-2015/
Fotógrafos e amantes da fotografia têm um encontro marcado
na Imaginature 2016, que ocorre na Câmara Municipal de
Manteigas nos dias 19 e 20 de novembro.
O festival pretende promover e valorizar o património
paisagístico, envolvendo os amantes da fotografia de paisagem
natural.
O evento integra sessões teóricas, saídas de campo, workshops
e exposições.

Feiras
Algarve
Monchique
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Feira da Terra - Produtos Locais de Monchique
Data de Início: 2016-07-24 Data de fim: 2016-08-14
Website: http://www.cm-monchique.pt/
No 2º e 4º domingos de cada mês realiza-se a Feira da Terra no
Largo dos Chorões em Monchique. Trata-se de uma feira de
produtos variados, que se realiza sempre da parte da manhã, e
que pretende dar a conhecer os produtos de cultivo e fabricação
local. Oportunidade para ver e adquirir produtos autóctones e
maioritariamente biológicos. Frutas e legumes frescos de
produção local, salsichas da zona, doces caseiros, o famoso mel
da região e peças de artesanato em madeira, típicas de
Monchique, são algumas das iguarias a encontrar nesta feira
quinzenal.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest

Justin Bieber

Data de Início: 2016-10-14 Data de fim: 2016-10-14

Website: http://www.justinbiebermusic.com/

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31621
A sinfonia The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest apresenta-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa,
no dia 14 de outubro.
The Legend of Zelda é um grande concerto com uma orquestra
sinfónica e coro, num total de 90 elementos. Os músicos
interpretam as bandas sonoras originais de uma das mais
famosas sagas de videojogos de todos os tempos.
A obra chega a Portugal após sucessos em grandes palcos do
mundo como Madison Square Garden, em Nova York, e
Hammersmith Apollo, em Londres.

Data de Início: 2016-11-25 Data de fim: 2016-11-25

O cantor Justin Bieber apresenta-se na Meo Arena, em Lisboa, no
dia 25 de novembro.
O artista comemora junto aos fãs o sucesso do álbum Purpose,
número 1 em mais de 100 países e com sucessivos êxitos
mundiais.
Após uma digressão de sucesso nos Estados Unidos, com
concertos esgotados em 64 cidades, o cantor chega à Europa em
setembro e termina em Lisboa, o último espetáculo marcado.

The Kills
Data de Início: 2016-11-03 Data de fim: 2016-11-03
Website: http://thekills.tv/

The Cure
Data de Início: 2016-11-22 Data de fim: 2016-11-22
Website: http://www.thecure.com/
Os The Cure apresentam-se na MEO Arena, em Lisboa, no dia 22
de novembro.
A digressão europeia, em que são realizados 30 espetáculos em
17 países do continente, é a maior do grupo desde 2008.
A The Cure Tour 2016 explora 37 anos de canções. Desde os
grandes hits aos temas menos conhecidos.
Em palco, Robert Smith (voz/guitarra), Simon Gallup (baixo),
Jason Cooper (bateria), Roger O'Donnell (teclados) e Reeves
Gabrels (guitarra).

Brit Floyd

O grupo de rock The Kills regressa a Portugal para uma
apresentação no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 3 de
novembro.
A banda de Alison Mosshart e Jamie Hince promove o álbum Ash
& Ice, o último editado pela dupla. Trata-se do quinto trabalho de
estúdios dos músicos e segue o aclamado Blood Pressures, de
2011.
A atual digressão tem sido um sucesso na Europa, com
concertos esgotados em quase todos os lugares em que já se
apresentaram.
Para o concerto, está garantido o tema Heart of a Dog, single
apresentado em vídeo no último festival Coachella e que contou
com a direção de Sophie Muller, parceira antiga da banda em
outras obras como U.R.A Fever, Cheap and Cheerful, Last Days of
Magic e Satellite.
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Data de Início: 2016-09-29 Data de fim: 2016-09-29
Website: http://www.britfloyd.com/

Yann Tiersen

Os Brit Floyd, considerados uma das maiores bandas de tributo
do Pink Floyd, apresenta-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa,
no dia 29 de setembro.

Website: http://yanntiersen.com/

O grupo formou-se em Liverpool, na Inglaterra, em 2011. Desde
então, os integrantes já apresentaram-se para mais de meio
milhão de pessoas.
Ao vivo, recriam os maiores clássicos de Roger Waters, Rick
Wright, Nick Mason e Syd Barrett. O espetáculo Space and Time,
uma produção de um milhão de dólares, apresenta temas dos
álbuns clássicos “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were
Here”, “The Wall”, “The Division Bell” e “Animals”.

Data de Início: 2016-10-08 Data de fim: 2016-10-08

O músico Yann Tiersen apresenta-se no Coliseu dos Recreios, em
Lisboa, no dia 8 de outubro.
No concerto serão apresentados pela primeira vez 10 temas
inéditos. O objetivo da obra "Eusa" é levar o público a uma
viagem pela ilha Ushat, terra natal do músico.
De acordo com o multiinstrumentista francês, trata-se de uma
viagem musical por cada localização da terra onde nasceu e, por
consequência, das suas memórias.

O rock psicodélico e progressivo dos Pink Floyd marcou gerações
pelos arranjos sempre inovadores e criativos. Ao todo, venderam
mais de 250 milhões de discos.

Exposicoes
Porto e Norte
Porto
Silvestre Pestana - Tecnoforma
Data de Início: 2016-05-28 Data de fim: 2016-09-18
Website: http://www.serralves.pt/
Artista plástico, poeta e performer, Pestana construiu uma obra
singular. Esteve associado ao grupo dos poetas experimentais
que, nos anos 1960, protagonizaram a introdução de linguagens
vanguardistas em Portugal, estabelecendo a primeira relação
com gramáticas artísticas internacionais e iniciando o diálogo e a
colaboração com grupos de artistas europeus e sul-americanos.
Pestana foi também um pioneiro da arte da performance em
Portugal.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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Tarja Turunen
Data de Início: 2016-11-04 Data de fim: 2016-11-04
Website: http://www.tarjaturunen.com/en/
A cantora Tarja Turunen apresenta-se na Aula Magna, em Lisboa,
no dia 4 de novembro.
No concerto, temas do último álbum, The Shadow Self, que dá
sequência aos elogiados trabalhos The Beauty And The Beat e
Ave Maria - En Plein Air.
Entre 1996 e 2005, Tarja tornou-se conhecida
internacionalmente como frontwoman dos Nightwish, portaestandartes e pioneiros do metal sinfónico.

Feiras
Madeira
Funchal
Feira de Velharias do Funchal
Data de Início: 2016-08-04 Data de fim: 2016-08-04
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Uma vez por mês, na primeira 5ª-feira do mês, realiza-se a Feira
de Velharias no Mercado dos Lavradores, no Funchal.
Trata-se de uma feira que decorre durante todo o dia, das 09h00
às 18h00, dando a oportunidade de conhecer e adquirir produtos
antigos muito diversificados.
Uma oportunidade também para fica a conhecer o famoso
Mercado dos Lavradores, construído na década de 30 do século
XX, segundo o projeto de Edmundo Tavares (1892-1983), numa
combinação graciosa de ‘art deco’ e modernismo.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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Elton John
Data de Início: 2016-12-11 Data de fim: 2016-12-11
Website: http://www.eltonjohn.com/
O cantor e pianista Elton John regressa a Portugal no dia 11 de
dezembro. Apresenta-se na MEO Arena, em Lisboa.
O artista britânico realizou um concerto no mesmo local há sete
anos, quando foi aclamado pelo público e pela crítica.
A atual digressão tem o mesmo nome do mais recente álbum:
Wonderful Crazy Night. O concerto conta com temas do mais
recente trabalho e também com os grandes êxistos do cantor,
como Your Song e Rocket Man.

Feiras
Alentejo
Grândola
Feira de Agosto
Data de Início: 2016-08-25 Data de fim: 2016-08-29
Website:
Uma das maiores feiras do Alentejo está de volta. A Feira de
Agosto, em Grândola, que ocorre de 25 a 29 de agosto, este ano
é celebrada com muita música e atividades.
Entre os artistas confirmados, nomes como HMB, a banda de “O
Amor é assim” e os D.A.M.A!
Demonstrações cinotécnicas, de obediência e agility juntam-se
ao já habitual Festival Hípico.
Opções não faltam para animar moradores e visitantes.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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Ana Carolina e Seu Jorge
Data de Início: 2016-10-28 Data de fim: 2016-10-28
Website: https://www.facebook.com/anacarolinaoficial/
Dez anos após a primeira parceria, Ana Carolina e Seu Jorge
refazem a dupla em um novo espetáculo em Portugal. Agora na
MEO Arena, em Lisboa, no dia 28 de outubro; e no Pavilhão
Multiusos de Guimarães no dia seguinte, 29 de outubro.
Entre os temas do concerto que chega ao país, É Isso Aí, versão
de Ana Carolina para o hit de Damien Rice, The Blower's
Daughter, escrita para o filme Closer e que até hoje é um dos
maiores sucessos da carreira de ambos.
Os dois artistas brasileiros cruzaram-se pela primeira vez, num
projeto com apenas quatro apresentações ao vivo, mas que se
transformou num enorme sucesso, com um CD e um DVD que
chegaram aos primeiros lugares dos “tops musicais” do Brasil e
de Portugal e se transformaram num dos maiores recordistas de
venda da música popular brasileira.

Porto e Norte
Barcelos
Milhões de Festa
Data de Início: 2016-07-21 Data de fim: 2016-07-24
Website: http://www.milhoesdefesta.com/
A mistura de festa, piscina e concertos volta a Barcelos pela
sétima vez. O Milhões de Festa instala-se no Parque Fluvial da
cidade entre 21 e 24 de julho.
Entre os artistas confirmados estão nomes como os Goat, The
Heads, The Bug, El Guincho, Bixiga 70 e os Sons of Kemet. No
total são 70 artistas provenientes de Portugal, Inglaterra,
Escócia, Estados Unidos e Alemanha, Chile, Itália, Egipto,
Colômbia, Argentina, Tailândia ou Brasil.
Além da música alternativa de qualidade, o festival também
apresenta diversas atividades ao ar livre.

Braga
SATIE.150 - Joana Gama
Data de Início: 2016-12-03 Data de fim: 2016-12-03
Website: http://www.theatrocirco.com/
Com SATIE.150, a pianista Joana Gama assinala os 150 anos do
nascimento de Erik Satie. Neste recital, a obra do compositor
francês é intercalada com a de compositores que com ele
partilham o gosto pela desformalização da música, ainda que
com resultados distintos: John Cage, grande admirador e
divulgador da música de Satie, junta-se a nomes como Carlos
Marecos, Arvo Pärt, John Adams e Alexander Scriabin, este
último contemporâneo de Erik Satie e também amante do
esoterismo. Durante o ano de 2016 Joana Gama levará
SATIE.150 a doze localidades portuguesas.
LOCAIS DOS CONCERTOS
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7 Janeiro - Centro Cultural de Belém, Lisboa
27 Fevereiro - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
26 Março - Teatro de Vila Real
19 Abril - Festival Internacional de Música da Primavera, Viseu
6 Maio - Teatro Micaelense, Ponta Delgada
3 Junho - Auditório de Espinho
2 Julho - Centro Cultural Gil Vicente, Sardoal
25 Agosto - Festival Clássica em Cacela, Cacela Velha
24 Setembro - Musibéria, Serpa
1 Outubro - Teatro Lethes, Faro
11 Novembro - Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco
3 Dezembro - Theatro Circo, Braga

Gondomar
Carlos Santana
Data de Início: 2016-07-26 Data de fim: 2016-07-27
Website: http://www.santana.com/
O guitarrista Carlos Santana apresenta-se em Gondomar
(Pavilhão Multiusos de Gondomar) e em Lisboa (Meo Arena) nos
dias 26 e 27 de julho, às 21h.
A digressão Luminosity mostra temas do novo álbum, Santana
IV. O single Anywhere You Want to Go é um dos grandes
sucessos do trabalho.
O mexicano de 68 anos está de volta às raízes do rock dos anos
70. Santana IV é interpretado com a formação original, composta
por Gregg Rolie, Neal Schon, Michael Carabello e Michael
Shrieve.

Feiras
Madeira
Funchal
Feira Alfarrabista do Funchal
Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-07-28
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Uma vez por mês, na quarta 5ª-feira do mês, realiza-se a Feira
Alfarrabista no Mercado dos Lavradores, no Funchal.
Trata-se de uma feira que ocorre durante todo o dia, das 09h00
às 18h00, dando a oportunidade de conhecer e adquirir produtos
muito diversificados, principalmente antigos ou já usados como,
por exemplo, livros antigos e moedas de coleção.
Uma oportunidade também para fica a conhecer o famoso
Mercado dos Lavradores, construído na década de 30 do século
XX, segundo o projeto de Edmundo Tavares (1892-1983), numa
combinação graciosa de ‘art deco’ e modernismo.
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Musica
Alentejo
Cartaxo
Reverence Festival Valada
Data de Início: 2016-09-08 Data de fim: 2016-09-10
Website: http://www.reverencefestival.com/
De 8 a 19 de setembro, mais de 50 bandas vão passar por
Valada, no concelho de Cartaxo. O Reverence Festival Valada
distingue-se 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.

À programação musical junta-se uma programação cultural que
também inclui artes plásticas, artes performativas e uma mostra
temática de cinema.

Algarve
Olhão
Festival do Marisco de Olhão 2016
Data de Início: 2016-08-09 Data de fim: 2016-08-14
Website: http://www.festivaldomarisco.com/
O Festival de Marisco de Olhão de 2016 ocorre entre 9 e 14 de
agosto. O evento de gastronomia e música é considerado um
dos maiores de Portugal.
O cartaz musical é de excelência: o Festival abre a 9 de agosto
com Aurea, seguindo-se Expensive Soul (10 de agosto), Os
Azeitonas (11 de agosto), C4 Pedro (12 de agosto), Camané (13
de agosto) e termina em beleza com os amigos do Festival Xutos
& Pontapés (14 de agosto).
Além da música, os espectadores também podem encontrar
produtos do mar e da Ria Formosa, além de outras mercadorias
típicas da região.

Feiras
Porto e Norte
Porto
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Feira do Livro do Porto
Data de Início: 2016-09-02 Data de fim: 2016-09-18
Website:
https://www.facebook.com/feiradolivrodoporto.cmp
A Feira do Livro acontece de 2 a 18 de setembro. O evento
decorrerá pelo segundo ano consecutivo nos Jardins do Palácio
de Cristal. Serão mais de 120 pavilhões de exposição.
A Feira conta com a participação de editoras, mas também de
livreiros e alfarrabistas, com a novidade da presença da Porto
Editora.
Organizado pela Câmara, com um forte empenho do Pelouro da
Cultura e da Porto Lazer, o evento decorre também no Auditório
da Biblioteca Almeida Garrett e na Galeria Municipal.
O nome homenageado deste ano é Agustina Bessa Luís, a
consagrada escritora portuense.

Festas
Porto e Norte
Ponte de Lima
Feiras Novas 2016 - Festas de Ponte de Lima
Data de Início: 2016-09-10 Data de fim: 2016-09-10
Website:
https://www.facebook.com/events/690336917686856/
No segundo fim de semana de setembro, dia 10 de setembro ,
quando o sol quente do verão se prepara para a despedida,
Ponte de Lima prepara-se para as suas festas maiores - as Feiras
Novas.
Esta evento já uma marca, uma referência nacional, atraindo
milhares de habitantes e visitantes oriundos dos mais diversos
lugares. É o povo com a sua alegria e espontaneidade, a sua
forma de fazer e estar na festa, as rusgas e os cantares, o
folclore em qualquer canto da vila que transforma as Feiras
Novas num momento único e na romaria que é considerada o
"maior congresso ao vivo da cultura popular em Portugal". A
festa de todos e para todos, de todas a gerações.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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Tindersticks
Data de Início: 2016-10-26 Data de fim: 2016-07-29
Website: http://www.tindersticks.co.uk/tomorrows/
Tindersticks regressam a Portugal em Outubro para dois
concertos de apresentação do seu 10º álbum “The Waiting
Room”.
A banda de Stuart A. Staples vai estar dia 26 de Outubro em
Lisboa no Teatro Tivoli BBVA e no dia 29 de Outubro na Casa da
Música no Porto.
‘The Waiting Room’ conta com participações especiais de Jehnny
Beth, vocalista das Savages e de Lhasa De Sela, cantora e amiga
de Stuart Staples falecida em 2010, num dueto particularmente
tocante.

Outros
Algarve
Silves
Feira Medieval de Silves
Data de Início: 2016-08-12 Data de fim: 2016-08-21
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.

Musica
Centro de Portugal
Caldas da Rainha
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Caldas Nice Jazz 2016
Data de Início: 2016-10-28 Data de fim: 2016-11-11
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
De 28 de outubro a 5 de novembro, a cidade das Caldas da
Rainha irá receber o festival CALDAS nice JAZZ 2016. 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 distintas.

Lisboa Região
Lisboa
On Stage in Lisbon
Data de Início: 2016-09-15 Data de fim: 2016-09-18
Website: http://www.interkultur.com/
A 1ª Edição do ON STAGE IN LISBON está prestes a aterrar em
Lisboa! Entre os dias 15 e 18 de setembro centenas de cantores
internacionais marcarão presença neste evento lançado pela
maior organização mundial de coros: a INTERKULTUR.
O programa é variado e inclui vários momentos musicais:
concerto com os coros participantes; Lisbon Sings! onde os
participantes terão um tour onde farão 4-7 paragens atuando
5-10 minutos; workshop; concertos noturnos; participação nas
celebrações eucarísticas entre muitos outros.

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
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Florestas Submersas
Data de Início: 2015-04-22 Data de fim: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/
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.
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.

Outros
Madeira
Funchal
Noite do Mercado
Data de Início: 2016-12-23 Data de fim: 2016-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
É nesta noite, a Noite do Mercado no dia 23 de Dezembro, que
muitos madeirenses vão ao Mercado dos Lavradores e a toda a
zona à volta para comprar os últimos presentes de Natal e
acabam por ficar envoltos nesta animação até ao final da noite...
As ruas circundantes estão encerradas ao trânsito e são
ocupadas por diversas bancas de Natal, que enfeitam a noite
com cores e sabores dos produtos regionais. Flores, frutas,
legumes, compotas caseiras, sandes de carne, vinho-e-alhos e
diversas bebidas típicas, como a famosa poncha regional, são
alguns dos maravilhosos produtos da Madeira que se encontram
aqui à venda.
Várias bandas de música e ranchos folclóricos animam a Praça
do Peixe às 23h com cânticos tradicionais de Natal, que trazem,
juntamente com todos os bares e restaurantes que se mantêm
abertos e, principalmente, a alegria do povo desta ilha,
animação a esta noite especial.
Mais uma razão inquestionável para visitar esta ilha
maravilhosa!

Musica
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Lisboa Região
Lisboa
Eagles of Death Metal
Data de Início: 2016-09-11 Data de fim: 2016-09-11
Website: http://www.eaglesofdeathmetal.com/
Os Eagles of Death Metal, banda co-fundada por Jesse Hughes e
Josh Homme (Queens of the Stone Age), atuam a 11 de
setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.
O novo álbum “Zipper Down”, o primeiro desde 2008, serve de
pretexto para uma extensa digressão pela Europa e EUA.
Formados em 1998 em Palm Desert, na Califórnia, por Jesse
Hughes e Josh Homme (vocalista e guitarrista dos Queens of
Stone Age), os Eagles of Death Metal lançaram três álbuns de
originais, o último dos quais - Heart On - em 2008.

Feiras
Madeira
Funchal
Feira de Artesanato do Funchal
Data de Início: 2016-08-18 Data de fim: 2016-08-18
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Uma vez por mês, na 3ª quinta-feira do mês, realiza-se a Feira
de Artesanato no Mercado dos Lavradores, no Funchal.
Trata-se de uma feira que decorre durante todo o dia, das 9h00
às 18h00, dando a oportunidade de conhecer e adquirir produtos
regionais muito diversificados, entre os quais se destacam os
artigos em lã, a bijuteria feita à mão, os artigos em vidro
(Joelharia Contemporânea), os artigos em croché, os bordados e
vimes, entre muitos outros.

Outros
Centro de Portugal
Óbidos
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Fólio – Festival Internacional de Literatura de
Óbidos
Data de Início: 2016-09-22 Data de fim: 2016-10-02
Website: http://vilaliteraria.com/pt
O Festival Internacional de Literatura (Fólio) acontece em Óbidos
entre 22 de setembro e 2 de Outubro. O fio condutor desta
edição é a literatura nos países de língua portuguesa.
O Folio prepara-se para receber 50 escritores portugueses e
estrangeiros ao longo de dez dias. O objetivo é encher a bela
cidade de Óbidos com livros e amantes da literatura.
Estão programadas também atividades complementares de
música, teatro, performance, cinema, tertúlias, mesas redondas
e exposições.

Danca
Centro de Portugal
Estarreja
O Lago dos Cisnes
Data de Início: 2016-12-16 Data de fim: 2016-12-16
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
O Lago dos Cisnes chega ao Cine Teatro de Estarreja no dia 16
de dezembro.
Repleto de romantismo e beleza é considerado o mais
espectacular dos bailados clássicos, um balé dramático em
quatro atos do compositor russo Tchaikovsky com libreto de
Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer. A sua popularidade é
motivada pela música mas também pela coreografia inventiva e
expressiva que, relacionando o corpo humano com os
movimentos de um cisne, revela a sua genialidade, o seu
potencial coreográfico e criatividade artística.
O Lago dos Cisnes narra a história de um príncipe que procura a
mulher ideal e vê na figura do cisne a suavidade e o encanto
feminino, que o deixam loucamente apaixonado. Mas, na
verdade, o cisne é a transfiguração de uma bela princesa
encantada, um tema de verdadeira poética romântica.
O regresso às grandes noites de Bailado, a não perder!

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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John Pizzarelli
Data de Início: 2016-10-28 Data de fim: 2016-10-28
Website:
Sendo considerado um dos grandes performers do jazz e aquele
que melhor tem sabido mostrar os clássicos às novas gerações,
Pizzarelli tem mais de duas dezenas de álbuns a solo editados,
tendo colaborado ao longo da sua carreira em mais de 40 discos
de outros artistas, de Paul MacCartney a James Taylor, passando
por Rosemary Clooney ou Jessica Molaskey.
Nesta nova visita ao nosso país, Pizzarelli trará alguns temas do
seu novo álbum “Midnight McCartney” onde reinventa alguns
dos temas mais famosos do ex-Beatle, tendo a ideia e o convite
partido do próprio Paul McCartney.

Danca
Lisboa Região
Sintra
A Bela Adormecida
Data de Início: 2016-11-26 Data de fim: 2016-11-26
Website: http://ccolgacadaval.pt/
O Coliseu do Porto, no dia 26 de novembro, 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.

Outros
Porto e Norte
Viana do Castelo
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5º Rali Viana do Castelo
Data de Início: 2016-09-02 Data de fim: 2016-09-03
Website: http://www.cast.online.pt/
O Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST), organiza com o apoio
da Câmara Municipal de Viana do Castelo o 5º Rali Viana do
Castelo.
Prova do Campeonato Fpak de Ralis, pontuável também para a
Taça FPAK de Ralis de Asfalto; Campeonato Nacional de Ralis Iniciados; Campeonato Nacional de Ralis - Clássicos,
Campeonato Nacional de Ralis - GT's e Challenge DS3 R1
Tratam-se várias provas, divididas por secções e etapas e no
final serão entregues prémios aos vencedores, estes também
divididos por grupos, p. ex., masculino, feminino e estrangeiros.

Feiras
Porto e Norte
Viana do Castelo
Feira de Antiguidades e Velharias de Viana do
Castelo
Data de Início: 2016-08-06 Data de fim: 2016-08-06
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/venda-solidaria-2
Realizada sempre no primeiro sábado de cada mês, a Feira de
Antiguidades e Velharias de Viana do Castelo oferece um pouco
de tudo: livros, relógios antigos, estátuas, selos, moedas antigas
ou cartões postais.
A entrada é livre, o que permite um acesso mais facilitado ao
evento.
Além dos produtos mais variados à venda, o visitante ainda pode
degustar várias iguarias próprias da região e conhecer a cultura
do local.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
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Fifth Harmony

Andrea Bocelli

Data de Início: 2016-10-16 Data de fim: 2016-10-16

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

Website: http://www.campopequeno.com/

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

O grupo sensação das tabelas de música, Fifth Harmony, vai
deixar a Europa ao rubro com a THE 7/27 TOUR que terá início
no dia 16 de Outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

No dia 25 de março, no MEO Arena, em Lisboa, terá uma
extraordinária oportunidade de assistir à interpretação do tenor
mais apreciado do mundo, que conseguiu por o belcanto nas
bocas do mundo com êxitos tão estrondosos como Con te
Partirò. No palco a sumptuosidade de um concerto com 130
pessoas, uma Orquestra de 70 elementos e um Coro de 60
vozes.

Esta digressão suporta o novo álbum 7/27 que inclui o recente
single “Work from Home”. O single valeu às Fifth Harmony o seu
primeiro hit no Top 10 da Billboard Hot 100 e é a primeira
canção de uma girls band a entrar no Top 10 desde 2008.
Alcançou também o primeiro lugar da tabela Billboard Rhythmic
Songs, o que não acontecia com um grupo feminino há já 15
anos.

A primeira parte deste concerto histórico compreenderá as mais
conhecidas e amadas áreas de ópera, tornadas inesquecíveis na
voz de Andrea Bocelli. Na segunda parte poderá esperar os
maiores sucessos da sua longa carreira, o que inclui temas do
último álbum: Cinema.

Teatro
Porto e Norte
Porto
Storytime – histórias em inglês para os mais
pequenos
Data de Início: 2016-02-13 Data de fim: 2016-12-17
Website: http://bmp.cm-porto.pt/storytime_2016
Um sábado por mês, a Biblioteca Almeida Garrett, situada nos
jardins do Palácio de Cristal, recebe várias histórias sobre
diferentes temáticas, contadas de forma lúdica e visualmente
atrativa, recorrendo à utilização de cenários, adereços e
músicas.
Um incentivo à interação das crianças e famílias, apelando à
repetição de sons e palavras em inglês.
Calendário 2016: 13 de Fevereiro; 12 de Março; 16 de Abril; 21
de Maio; 18 de Junho; 16 de Julho; 29 de Outubro; 19 de
Novembro; 17 de Dezembro.

Musica
Porto e Norte
Porto
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Marisa Monte
Data de Início: 2016-07-30 Data de fim: 2016-07-30
Website: http://www.marisamonte.com.br/pt
A cantora Marisa Monte está de volta a Portugal para um
concerto no Porto, com a companhia da fadista portuguesa
Carminho. O espetáculo ocorre no Jardim de Serralves, no dia 30
de julho.
Este é o segundo concerto da passagem em Portugal. Três dias
antes está no EDP Cool Jazz Fest, em Lisboa.
A cumplicidade entre as duas artistas deu já a inclusão de uma
música de Marisa, Chuva no Mar, no último disco de Carminho,
Canto. Um dos temas que certamente estará no palco.
A cantora brasileira é sucesso em Portugal desde os anos 1990.
Em 2002, lançou os Tribalistas, trabalho com Arnaldo Antunes e
Carlinhos Brown que vendeu mais de um milhão de cópias em
todo o mundo.
Já a fadista Carminho, por duas vezes distinguida com o Prémio
Amália - Revelação e Melhor Intérprete, editou o terceiro álbum,
Canto, em finais de 2014.

Gastronomia e Vinhos
Lisboa Região
Loures
Festival do Caracol Saloio
Data de Início: 2016-07-08 Data de fim: 2016-07-26
Website:
O Festival do Caracol está de volta a Loures, entre 10 a 26 de
julho, para fazer as delícias dos amantes desta iguaria
tipicamente portuguesa. Com entrada gratuita, o evento conta
tasquinhas, espetáculos diários, espaço de animação infantil e
mostras de artesanato, que aninam um evento que já é uma
referência na Região.
Criado no ano 2000, o Festival do Caracol Saloio tem vindo a
ganhar grande notoriedade em todo o país, somando
anualmente milhares de visitantes.
Petiscos condimentados, animação de palco e de rua, exposições
e artesanato do concelho são apenas alguns dos extras que
completam o evento onde os gastrópodes são os protagonistas.

Danca
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Porto e Norte
Espinho
Festival Internacional de Folclore de Espinho
Data de Início: 2016-07-30 Data de fim: 2016-07-30
Website: http://portal.cm-espinho.pt/pt/
O Festival Internacional de Espinho terá lugar no dia 30 de julho
e já é uma referência não só nacional como internacional.
Decorre um desfile etnográfico dos participantes pelas ruas da
cidade e depois, à noite, decorre a atuação dos grupos
convidados.
Misturam-se neste grande evento várias “Tradições do Mundo”,
o encontro das danças e cantares oriundos dos mais diversos
pontos do país e do globo, proporcionando excelentes momentos
de convívio.

Viana do Castelo
Festival de Folclore Internacional do Alto Minho
Data de Início: 2016-07-30 Data de fim: 2016-08-04
Website: http://vianafestas.com/
O Festival de Folclore Internacional do Alto Minho decorre de 30
de agosto a 4 de setembro.
As galas do festival decorrerão na Praça da República e no
Centro Cultural de Viana do Castelo.
Este festival é símbolo de entendimento e confraternização entre
os povos. Reconhecido pelo CIOFF Internacional, desde 2006,
este festival tem acolhido grupos de diferentes países do mundo
e percorrido um caminho de consolidação que tem permitido
ganhar credibilidade, colocando Viana do Castelo no percurso
dos mais importantes festivais internacionais de folclore da
Europa.

Outros
Salir do Tempo - Festival Medieval
Data de Início: 2016-07-22 Data de fim: 2016-07-24
Website:
Durante três dias, o concelho de Loulé volta a ser palco de mais
uma edição do Salir do Tempo, evento que proporciona uma
experiência de regresso ao passado vivenciada intensamente
pelos muitos visitantes que se deslocam a esta zona, através da
projeção de elementos vivos de uma época longínqua.
Entre cristãos e muçulmanos, neste Festival de Artes do século
XIII coabitam músicos, atores e artistas. O programa de
animação do Salir do Tempo integra grupos de música medieval,
espetáculos circenses e cénicos, teatralizações, torneios de
armas apeados e a cavalo, animação itinerante, grupos de dança
medieval, treinos militares, demonstrações bélicas,
encantadores de serpentes, falcoaria, dromedários,
acampamentos medievais católicos e muçulmanos, gastronomia
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medieval e a recriação do mercado

Gastronomia e Vinhos
Algarve
Faro
Ria Formosa Festival
Data de Início: 2016-07-26 Data de fim: 2016-09-05
Website: http://www.cm-faro.pt
Realiza-se de 26 de julho a 5 de agosto mais uma edição da
Festa da Ria Formosa no Parque de São Francisco em Faro.
Durante 11 dias será possível degustar o melhor marisco oriundo
da Ria Formosa e outras especialidades regionais confecionadas
com base nas receitas e tradições do concelho. Como
habitualmente, a animação diária estará garantida por artistas
locais e regionais.

Desporto
Oceanico World Kids Golf
Data de Início: 2016-07-25 Data de fim: 2016-07-29
Website:
O torneio Oceanico World Kids Golf irá realizar-se entre os dias
25 e 29 de Julho de 2016, no Amendoeira Golf Resort, no
Algarve. A competição destina-se a rapazes com idades entre os
7 e os 18 anos e raparigas dos 8 aos 18 anos de idade.
Com dois campos de golfe championship, estão reunidos todos
os ingredientes para mais um divertido torneio a disfrutar por
toda a família.

Danca
Porto e Norte
Arcos de Valdevez
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Festival Internacional de Folclore O Mundo a
Dançar
Data de Início: 2016-08-03 Data de fim: 2016-08-03
Website: http://www.casadasartesarcosdevaldevez.pt/
“O Mundo a Dançar”, Festival Internacional de Danças
Folclóricas, volta a Arcos de Valdevez no dia 3 de agosto.
A edição 2016 do Festival Internacional de Danças Folclóricas
recebe no Anfiteatro da Ponte Nova em Arcos de Valdevez, os
grupos folclóricos da África do Sul, Chechénia, Colômbia e
Filipinas.
Integrado no Conselho Internacional das Organizações de
Festivais de Folclore e das Artes Tradicionais (CIOFF),
este festival - que percorre nove concelhos do Alto Minho apresenta vários grupos de folclore oriundos de diferentes
cantos do mundo, onde cada um apresenta, através da dança e
da sua cultura, um espetáculo de qualidade distinta.

Outros
Centro de Portugal
Pampilhosa da Serra
Seaside Sunset Sessions 2016
Data de Início: 2016-08-12 Data de fim: 2016-08-21
Website:
12 dias de natureza, aventura, desporto, animação e música. O
Seaside Sunset Sessions 2016 decorre de 12 a 21 de agosto na
Praia Fluvial da Pampilhosa da Serra. A nível musical, a grande
novidade é o prestigiado DJ internacional Yves V, reconhecido
pela sua participação no Tomorrowland, um dos principais
festivais de música eletrónica do mundo. Yves V atua a 19 de
agosto. Os Djs nacionais Riot e Diego Miranda vão animar a pista
no dia 20.
O Seaside Sunset Sessions é o único festival a realizar-se numa
plataforma aquática sobre um rio com água 100 por cento limpa.

O festival vai na sua terceira edição e já é uma referência na
zona centro do país. A entrada é livre, tanto para o festival como
para as atividades de animação que se realizam no recinto. Vão
estar também disponíveis opções de alojamento camping
gratuito e glamping a preço reduzido. Algumas das principais
atrações são as aulas de dança e um slide sobre a praia que
termina em mergulho.

Festas
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Centro de Portugal
Pombal
Festas do Bodo 2016
Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-08-02
Website: http://www.festasdobodo.com/2016/
Esta festa decorre de 28 de julho a 2 de agosto no Centro de
Portugal
De origem medieval, as Festas do Bodo cumprem uma tradição
centenária é o maior evento do concelho de Pombal em honra de
Nª Sª do Cardal.
Para além da componente religiosa, são seis dias recheados de
atividades de animação cultural e artística com as presenças
confirmadas de FunkyDunky, Amor Electro, Miguel Araújo e Agir.

Outros
Algarve
Albufeira
Festival Al-Buhera
Data de Início: 2016-07-22 Data de fim: 2016-07-26
Website: http://www.cm-albufeira.pt/
Durante cinco dias, de 22 a 26 de julho, a Praça dos Pescadores
transforma-se numa paisagem que faz lembrar a cultura árabe
na região.
Dezenas de tendas perfilam-se ao longo do espaço, exibindo
bonitas peças de artesanato que vão da marroquinaria, à
cortiça, objetos em ourivesaria, artigos em tricot e crochet,
entre outros.
No dia em que abre portas, 22 de julho, o destaque vai para a
atuação dos “Mare Nostrum”, a 23, o palco fica por conta dos
“Primes do Zé”, na sexta-feira, 24, fica reservada a “Filipa Sousa
& Gato Malvado Ensemble” e os Íris, a banda de Domingos
Caetano, chega no sábado, 25, para por todos a cantar rock com
sotaque algarvio.
O programa encerra no domingo, 26, com a atuação da banda
da terra “A Banda Alhada”.

Exposicoes
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Porto e Norte
Guimarães
Objectos Estranhos
Data de Início: 2016-07-01 Data de fim: 2016-12-31
Website: http://www.ciajg.pt/
O Centro Internacional das Artes José de Guimarães inaugura um
novo ciclo expositivo marcado pela celebração da riqueza do
território e da comunidade vimaranenses.
A exposição “Objectos Estranhos: ensaio de proto-escultura” tem
por objetivo reunir um amplo conjunto de peças do património
religioso, popular e arqueológico da região, fazendo-as dialogar
com peças de artistas contemporâneos.

Musica
Porto e Norte
Porto
Amplifest
Data de Início: 2016-08-20 Data de fim: 2016-08-21
Website: http://amplificasom.com/amplifest/2016/
De novo sob o lema “Não é um festival, é uma experiência” o
Amplifest regressa ao Hard Club, no Porto, a 20 e 21 de Agosto e
terá, entre outros, a estreia em solo português dos lendários
Neurosis e o regresso dos japoneses MONO como motivos de
celebração. A cantautora e organista sueca Anna Von
Hausswolff, de quem se tem observado uma ascensão mediática
imparável, a fúria punk dos belgas Oathbreaker e a electrónica
industrial de Prurient são outros destaques de um cartaz que,
além da música, inclui também a projeção de documentários,
exposições, palestras e outras atividades.

Exposicoes
Porto e Norte
Guimarães
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Caminhos de Floresta: sobre arte, técnica e
natureza
Data de Início: 2016-07-15 Data de fim: 2016-12-31
Website: http://www.ciajg.pt/
O Centro Internacional das Artes José de Guimarães tem patente
uma nova exposição: “Caminhos de Floresta: sobre arte, técnica
e natureza” . Para o filósofo alemão Martin Heidegger, a
produção artística é uma forma de posicionamento do homem
perante a natureza.
Esta exposição reúne um conjunto de aproximações e de
diálogos com uma certa ideia de natureza, enquanto
tematização do diverso, daquilo que nos é estranho, e de como a
podemos vir a traduzir, a compreender e a habitar.

Outros
Porto e Norte
Matosinhos
Os Hospitaleiros no Caminho de Santiago
Data de Início: 2016-09-08 Data de fim: 2016-09-11
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
. Nos dias 8 a 11 de setembro, o Mosteiro de Leça do Balio
regressa à época medieval, altura em que é possível participar
numa visita guiada ao local, conhecer o trabalho dos artesãos ao
vivo, assistir aos espetáculos de teatro, música e torneios a
cavalo, divertir-se com o circo de saltimbancos e malabaristas,
percorrer as tabernas, deliciarse com os doces conventuais,
abraçar o espírito medieval e interagir com as personagens
típicas daquela época.
Um dos maiores eventos do concelho, que tem como objetivo a
promoção dos Caminhos de Santiago que atravessam
Matosinhos e a divulgação do Mosteiro de Leça do Balio, um dos
monumentos mais emblemáticos do norte de Portugal e sede
mãe dos Cavaleiros Hospitalários.

Festas
Porto e Norte
Porto
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Festas em Honra De Nossa senhora Da Saúde
Data de Início: 2016-07-24 Data de fim: 2016-08-15
Website: http://www.jfparanhos-porto.pt/
No Jardim de Arca de Água e no Largo do Campo Lindo, nesta
romaria os visitantes encontram carrosséis, comes e bebes,
artesanato, doçarias, louças e marroquinaria, entre outros.
A animação é constante com concertos diários. A majestosa
procissão decorre no dia 15 de agosto de tarde e o fogo de
artifício decorre dias 14 e 15 de agosto à noite.

Outros
Porto e Norte
Vila Praia de Âncora
Festival Bluesoul 2016
Data de Início: 2016-08-08 Data de fim: 2016-08-10
Website:
O Festival Bluesoul 2016 regressa nos dias 8, 9 e 10 de agosto.
Este é um festival que engloba as músicas da área do blues e
soul music, passando pelas sonoridades do jazz, do funk e
pop/rock. Do seu programa constam os mais importantes
projetos musicais nacionais da área e convidados internacionais.
As várias edições deste festival ocorreram em Vila Praia de
Âncora e noutras duas localidades do concelho: Caminha e
Moledo. A partir de 2014, centrou-se exclusivamente em Vila
Praia de Âncora. A 7ª edição (2016) decorre na Praça da
República em Vila Praia de Âncora.

Musica
Porto e Norte
Viana do Castelo
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Neopop Festival
Data de Início: 2016-08-04 Data de fim: 2016-08-06
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Três dias. Dois palcos. Mais de 50 dos mais importantes nomes
da música. De 4 a 6 de agosto, em Viana do Castelo, artistas da
música eletrónica irão movimentar a noite de centenas de
pessoas no festival que já é um dos maiores da Europa no
género.

Gastronomia e Vinhos
Madeira
Funchal
XXXIV Festa do Pêro
Data de Início: 2016-09-17 Data de fim: 2016-09-18
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-peroA Festa do Pêro é um evento rural que acontece na vila da Ponta
do Pargo, entre os dias 17 e 18 de setembro, onde os
agricultores de várias localidades em volta se juntam e
transformam com sucesso a colheita do pêro numa festa
animada.
A festa consiste num cortejo tradicional, exposição, lojas, provas
de sidra e muito entretenimento.

Feiras
Lisboa Região
Lisboa
Mercado Fusão - Martim Moniz Street Fest
Data de Início: 2016-08-06 Data de fim: 2016-08-07
Website:
Este evento é para os fãs da boa comida e da festa na rua!
No primeiro fim de semana de cada mês, chefs e estrelas na
cena de comida de rua em Lisboa, juntam-se para preparar os
seus pratos deliciosos.
O Street Fest invade a praça com novos conceitos de Street
Food, com sabores para todos os gostos, da comida oriental, ao
green food até aos típicos doces portugueses.
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Gastronomia e Vinhos
Madeira
Funchal
Feira Gastronómica de Machico
Data de Início: 2016-07-29 Data de fim: 2016-08-07
Website: http://www.cm-machico.pt/
De 29 de julho a 7 de agosto, Machico recebe uma inciativa de
fazer crescer água na boca: a Feira Gastronómica de Machico.
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Machico tem como
objetivo principal a divulgação da gastronomia regional, com
especial destaque para as iguarias deste concelho do leste da
ilha da Madeira.
O evento oferece ainda muita animação, concertos de música ao
vivo e atrações musicais a nível regional e nacional, numa
semana cheia de sabores, petiscos e comida típica à beira-mar.

Outros
Porto e Norte
Vila Nova de Gaia
Central Comics Fest 2016
Data de Início: 2016-07-23 Data de fim: 2016-07-24
Website:
https://www.facebook.com/events/240395159629211/
Vila Nova de Gaia recebe, nos dias 23 e 24 de julho, o Central
Comics Fest, na Escola Básica Manuel António Pina.
Concursos, actividades e espectáculos devem satisfazer todos os
fãs de banda desenhada, animação, cinema, TV e jogos.
Destaque para a Eliminatória Portuguesa do EuroCosplay 2016,
os XIV Troféus Central Comics, o concurso The King Of The
Geeks, e ainda: videojogos, TCG, oficinas, palestras e
convidados.
Atenção também para o torneio do clássico Magic The Gathering,
para o campeonato de cartas de Pokémon e também para os
concursos Homem de Ferro e She Hulk (braço de ferro).
Outra atração é o sorteio de prémios como livros, pósters e
merchandise.
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Musica
Porto e Norte
Vila Nova de Famalicão
Laurus Nobilis Music
Data de Início: 2016-07-22 Data de fim: 2016-07-24
Website: http://laurusnobilis.pt/home/
O festival Laurus Nobili celebra a boa música e promete muita
diversão entre os dias 22 e 24 de julho, em Vila Nova de
Famalicão, na região Norte de Portugal.
Nesta edição, os grandes destaques são os grupos Moonspeell
(banda Portuguesa mais internacional de todos os tempos ao
nível do Metal Gótico); Aurea (o festival receberá um dos
primeiros concertos de apresentação do seu novo trabalho
discográfico, Restart); e Carminho (uma das maiores divas do
fado contemporâneo).
Há duas novidades nesta edição. Uma é a presença de três
bandas portuguesas emergentes selecionadas a partir de um
concurso nacional de bandas. Outra é a presença de DJs no final
dos concertos.

Exposicoes
Porto e Norte
Porto
Make Love Not War
Data de Início: 2016-02-03 Data de fim: 2016-08-31
Website: http://marionetasdoporto.pt/
Make Love Not War é o título da exposição de 3º aniversário e
também de um espetáculo de rua encenado por João Paulo Seara
Cardoso (1956-2010).
As peças em exposição, que reúnem também obras de
Polegarzinho (2002), Miséria (1991), Teatro D.Roberto (1988), O
Senhor…(2012) e Alice no País das Maravilhas (1997), retratam a
exaltação e o desejo de beleza através do teatro de marionetas.
A peça de João Paulo é uma inspiração do autor a uma obra de
Aristófanes. A ideia acaba por se tornar um manifesto contra as
guerras.

Outros
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Lisboa Região
Lisboa
Cirque du Soleil Varekai
Data de Início: 2017-01-05 Data de fim: 2017-01-15
Website: https://www.cirquedusoleil.com/varekai
O Cirque Du Soleil apresenta na MEO Arena, em Lisboa, um dos
espetáculos mais famosos da companhia: Varekai.
Entre 5 e 15 de janeiro de 2017, a trupe conta a história de uma
cativante floresta no interior de um vulcão habitado por
excêntricas e encantadoras criaturas.
O espetáculo celebra a redescoberta da vida ao mostrar a
história de um jovem solitário que cai dos céus e se lança em
uma aventura num meio encantador e diferente do comum.

Desporto
Cascais 52 Super Series Cup
Data de Início: 2016-10-11 Data de fim: 2016-10-15
Website: http://www.52superseries.com/cascais-cup/
Em Outubro assista em Cascais à última etapa de um dos mais
importantes circuitos de regatas à vela em monocasco do
mundo.&nbsp;O circuito TP 52, internacionalmente premiado,
passou a ter o título de Super Series e é constituído por cinco
provas sendo as duas primeiras disputadas em Itália (Toscânia e
Sardenha), e a terceira e a quarta em Espanha (Maiorca e
Menorca).&nbsp;Em Cascais são esperados 196 velejadores de
vários países como a Grã-Bretanha, Rússia, EUA, Itália, Suécia,
Brasil, Turquia e Alemanha, bem como cerca de 1000 visitantes
ao longo dos cinco dias desta prova muito competitiva, uma
produção de grande qualidade e cobertura mediática.

Feiras
Porto e Norte
Vila Pouca de Aguiar
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Feira do Mel e do Artesanato
Data de Início: 2016-08-13 Data de fim: 2016-08-15
Website: http://www.cm-vpaguiar.pt/
A tradicional Feira do Mel e do Artesanato está de volta ao
parque termal de Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar,
entre os dias 13 e 15 de agosto.
Marcam presença no evento dezenas de expositores associados
ao mel e ao artesanato. Entre os destaques há os produtos
regionais dos expositores locais e tasquinhas.
Além da mostra de produtos, estão previstos concursos
temáticos, relacionados com a qualidade do mel ou com as
melhores peças de artesanato.
O objetivo é mostrar e reforçar o que de melhor se produz na
região, num dos pontos mais turísticos da área.

Gastronomia e Vinhos
Madeira
Funchal
Festa da Uva e do Agricultor
Data de Início: 2016-09-03 Data de fim: 2016-09-04
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/festa-da-uva-e-do-agricultorTodos os anos realiza-se a Festa da Uva e do Agricultor. Iniciativa
da responsabilidade da Casa do Povo do Porto da Cruz, esta
freguesia com grande tradição vinícola celebra anualmente a
Festa da Uva e do Agricultor, servindo de pretexto para uma
grande animação popular, na qual sobressai um desfile alegórico
que reúne muitos aspetos culturais da freguesia.

Danca
Lisboa Região
Lisboa
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O Quebra-Nozes - Ballet do Teatro Nacional Russo
Data de Início: 2016-12-09 Data de fim: 2016-12-12
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
De 9 a 11 de Dezembro, a Russian National Ballet apresenta "O
Quebra-Nozes", com música de Pyotr Tchaikovsky.
Baseado no conto “O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”, de E. T.
A. Hoffmann, O Quebra-Nozes conta a história de uma menina
apaixonada pelo Príncipe Quebra-Nozes. É o seu amor que o
salva da ameaça do Rei dos Ratos e quebra o feitiço que o
mantinha quebra-nozes.
Fundada em 1989 por Sergei Radchenko, um dos mais
importantes solistas do Teatro Bolshoi de Moscovo, a Russian
National Ballet tem um repertório que privilegia os bailados
clássicos, que apresenta por todo o mundo há 25 anos.

Outros
Alentejo
Santiago do Cacém
Flower Power Festival
Data de Início: 2016-08-11 Data de fim: 2016-08-13
Website: http://www.flowerpowerfest.pt/
A celebrar o 47º aniversário de Woodstock, o festival Flower
Power Fest regressa ao Parque Central de Santo André (Santiago
do Cacém).
De 11 a 13 de Agosto, a Costa Alentejana receberá mais uma
edição do evento abertos a todas as gerações: netos, filhos, pais
e avós.
Cinco bandas nacionais e outras tantas estrangeiras, compõem o
cartaz 2016 do Flower Power Fest. Entre elas estão os Alphaville,
Bad Manners e UHF que vão participar na concentração europeia
de Volkswagen carochas e pães de forma. Presentes em palco
estarão também os Woodstock Tribute Band, Endless Floyd e os
portugueses The Peakles, Dá Cá, Funil & Abelhinha, Johnny's
Band e Chaka & Primo.
Um festival que se foca na música, mas que não esquece o
artesanato, as artes performativas e plásticas, a gastronomia e a
tradição.

Exposicoes
Porto e Norte
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Porto
Liam Gillick: Campanha
Data de Início: 2016-01-28 Data de fim: 2017-01-03
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/liamgillick-campanha/
A primeira exposição em Portugal de Liam Gillick reflete o
compromisso permanente de Gillick com questões sobre
tomadas de decisões através da linguagem do espaço.
Em Campanha, o artista apresenta uma sobreposição
progressiva de situações espaciais e performativas. Entre elas,
peças escultóricas e obras baseadas em texto que nunca tinham
sido produzidas à escala arquitetónica.
A exposição é organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de
Serralves, no Porto, e é comissariada por Suzanne Cotter,
diretora do Museu.

Gastronomia e Vinhos
Porto e Norte
Porto
Vinho Verde Wine Fest
Data de Início: 2016-07-21 Data de fim: 2016-07-24
Website: http://www.vinhoverdewinefest.com/pt
O Vinho Verde Wine Fest está de volta à Alfândega do Porto,
entre 21 e 24 de Julho.
O festival aposta em mais zonas de estar e de lazer, atividades
para as famílias, reforça a restauração e cria uma área destinada
a workshops. Amplia ainda a área de showcooking.
A edição de 2016 garante uma maior aproximação ao conceito
de experiência vínica, com mais de 150 vinhos em prova e 33
produtores presentes.
Outras atrações no programa de quatro dias são os convidados
nacionais e internacionais, provas comentadas por enólogos e
produtores, cozinha de Chefs ao vivo, restaurantes de referência,
cocktail bar, DJ e atividades de lazer, entre outros destaques.

Outros
Lisboa Região
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Sintra
Modos de Ver: Sintra
Data de Início: 2016-07-08 Data de fim: 2016-08-27
Website: http://teatromosca.weebly.com/modos-dever--sintra.html
Uma caminhada por Sintra com a orientação de uma banda
sonora original. Esta é a ideia do projeto Modos de Ver: Sintra,
que ocorre de julho a agosto.
A obra consiste em visitas a alguns dos mais emblemáticos
lugares da cidade, património da humanidade, com a ajuda de
um headphone que transmite músicas ambientes e explicações
de um narrador.
É uma forma inovadora de explorar os caminhos secretos da
chamada Capital do Romantismo. Cada um poderá escutar
diferentes sonoridades e percorrer diferentes trilhos, embora, no
início do espetáculo-percurso, todos sigam pelos mesmos
caminhos.
O audiowalk terá sempre o seu início junto ao edifício do Turismo
no centro da Vila de Sintra. Depois de um tempo os grupos
poderão seguir os trilhos que os levarão do centro histórico da
vila ao Parque da Liberdade, ao Palácio Valenças, aos jardins da
Biblioteca de Sintra – Casa Mantero ou a uma viagem de
comboio na linha da cidade.

Desporto
Grande Trail da Serra d’Arga
Data de Início: 2016-09-24 Data de fim: 2016-09-25
Website:
Um dos mais concorridos eventos do panorama do atletismo
nacional volta a ocorrer nos dias 24 e 25 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 é a criação de condições
para a participação de pessoas com mobilidade reduzida.

Feiras
Centro de Portugal
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Viseu
Feira de São Mateus
Data de Início: 2016-08-05 Data de fim: 2016-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
A Feira Franca, da Viseu medieval, foi crescendo e hoje acolhe
muita música, folclore, artesanato, gastronomia e muita
animação.A não perder os espetáculos feitos de muita cor e som
no palco da Feira, as provas de saltos e obstáculos no Centro
Hípico, os passeios de Cicloturismo, os Concursos de Pesca, as
demonstrações de paraquedismo e acrobacias aéreas no
Aeródromo Gonçalves Lobato, as Provas de Atletismo e muita,
muita animação!Tudo em agosto/setembro no Campo da Feira
de São Mateus, bem no centro de Viseu.

Cinema
Lisboa Região
Lisbon & Estoril Film Festival
Data de Início: 2016-11-04 Data de fim: 2016-11-13
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.

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

Gastronomia e Vinhos
Madeira
Ilha da Madeira
Festa do Vinho Madeira
Data de Início: 2016-08-28 Data de fim: 2016-09-04
Website: http://www.visitmadeira.pt
Participe na festa dedicada a um dos produtos mais
emblemáticos da Ilha da Madeira em setembro.A festa das
vindimas do Vinho Madeira é sempre um bom motivo para visitar
a Madeira. Na cidade do Funchal, os espetáculos alegóricos de
luz, som e música constituem um dos pontos altos das
celebrações que se estendem a outros locais da Ilha.Já na
freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, a 12 km do Funchal,
as vindimas ao vivo são uma excelente oportunidade de
participar numa das mais antigas tradições locais, seja na
apanha da uva ou a acompanhar os cortejos de vindimadores.

Outros
Lisboa Região
Lisboa
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Disney On Ice – Frozen
Data de Início: 2017-03-16 Data de fim: 2017-03-18
Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/
O Disney on Ice volta a encantar na MEO Arena, em Lisboa, com
o fantástico mundo gelado de Frozen. As apresentações vão de
16 a 18 de março.
Junta-te à Anna e à Elsa, Olaf, Kristoff e Sven numa viagem para
celebrar o amor e a amizade.
A apresentação é marcada por efeitos especiais, patinadores e
as participações de personagens e princesas do universo Disney.

Exposicoes
Porto e Norte
Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardins
Data de Início: 2016-05-27 Data de fim: 2016-10-31
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.

Musica
Centro de Portugal
Óbidos
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Semana Internacional de Piano de Óbidos
Data de Início: 2016-07-18 Data de fim: 2016-07-29
Website: http://www.pianobidos.org
Em julho, 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.

Desporto
Algarve
Loulé
Loulé Cup 2016
Data de Início: 2016-10-28 Data de fim: 2016-10-29
Website: http://www.cm-loule.pt/pt/default.aspx
Realiza-se no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, nos
próximos dias 28 e 29 de outubro, a 11ª edição da Competição
Internacional “Loulé Cup”, nas modalidades de trampolim, duplo
mini-trampolim e tumbling.
O torneio é organizado pela Associação de Pais e Amigos da
Ginástica de Loulé (APAGL), com o apoio da Câmara Municipal de
Loulé.
As provas contam com ginastas de dezenas de países. Alguns
dos melhores atletas das modalidades garantiram já a presença
na cidade do Algarve.
Além da importância própria do campeonato, a edição também
permite aos atletas se preparar em uma competição de altos
nível a pensar em torneios futuros.

Portimão
Powerboat P1 World Championship
Data de Início: 2016-07-29 Data de fim: 2016-07-31
Website: http://www.f1h2o.com/
Se gosta de provas de velocidade, vá a Portimão no final de Julho
e assista a uma etapa do campeonato do mundo de Powerboat
P1. Esta competição de resistência é disputada em mar aberto
por embarcações monocasco muito potentes que cortam as
ondas a velocidades superiores a 160 kms/h, proporcionando
momentos verdadeiramente espectaculares. O Powerboat P1 é o
desporto motorizado que mais tem crescido em número de
adeptos na Europa e estas provas despertam grande interesse
do público, sendo também transmitidas pela televisão para mais
de cem milhões de lares em todo o mundo.A prova de Portimão
é uma das&nbsp;etapas deste campeonato, que em todos os
locais por onde passa se rodeia de um ambiente de festa e
glamour, comum aos Grandes Prémios de outros desportos
motorizados.
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Outros
Açores
Ilha de São Miguel
Festival Walk&Talk Azores
Data de Início: 2016-07-15 Data de fim: 2016-07-31
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.

Musica
Açores
Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data de Início: 2016-08-18 Data de fim: 2016-08-20
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
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Alentejo
Castelo de Vide
Andanças
Data de Início: 2016-08-01 Data de fim: 2016-08-07
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.

Musica
Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data de Início: 2016-10-13 Data de fim: 2016-10-15
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.

Outros
Algarve
Castro Marim
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Dias Medievais em Castro Marim
Data de Início: 2016-08-24 Data de fim: 2016-08-28
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Em agosto, Castro Marim regressa à Idade Média numa recriação
histórica de grande rigor.Durante quatro dias e noites, o castelo
de Castro Marim volta receber reis e rainhas, cavaleiros de
armaduras reluzentes, bobos, jograis, nobres e damas. Toda a
corte vai desfilar perante os olhares admirados dos muitos
visitantes que ali se deslocam todos os anos. Torneios a pé e a
cavalo, espetáculos de teatro de rua, banquetes animados por
música da época e uma feira de mercadorias e artesanato,
completam a animação destes Dias Medievais trazendo até aos
dias de hoje a magia e o mistério de outros tempos.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
Festival ao Largo
Data de Início: 2016-07-08 Data de fim: 2016-07-30
Website: http://www.festivalaolargo.com
Em Julho, marque presença no Largo São Carlos e assista a
espectáculos de grande qualidade.O Festival ao Largo traz a arte
erudita para a rua com espectáculos de entrada gratuita que
incluem música sinfónica, bailado e teatro e contam com a
participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa, do Coro do
Teatro Nacional de São Carlos, da Companhia Nacional de
Bailado e o Teatro Nacional D. Maria II, entre muitos
agrupamentos artísticos de prestígio.

Outros
Açores
Horta
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Semana do Mar
Data de Início: 2016-08-07 Data de fim: 2016-08-14
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.

Festas
Porto e Norte
Viana do Castelo
Festas da Senhora da Agonia
Data de Início: 2016-08-19 Data de fim: 2016-08-21
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.

Outros
Centro de Portugal
Coimbra
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Festival das Artes
Data de Início: 2016-07-17 Data de fim: 2016-07-31
Website: http://www.festivaldasartes.com
Em Julho, Coimbra&nbsp;é palco do&nbsp;Festival das Artes,
organizado pela Fundação Inês de Castro.Trata-se de um festival
eclético que dá voz a inúmeras formas de expressão artística:
música, pintura, teatro, literatura, cinema, fotografia e muitas
mais! O Festival decorrerá preferencialmente no deslumbrante
anfiteatro ao ar livre da Quinta das Lágrimas.

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Data de Início: 2016-12-04 Data de fim: 2017-01-02
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
Braga
Encontros da Imagem
Data de Início: 2016-09-21 Data de fim: 2016-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Com uma longevidade de mais de vinte anos, os Encontros da
Imagem realizam-se em Braga e são uma referência a nível
nacional e internacional nas artes visuais.Contando com uma
vasta participação de artistas portugueses e estrangeiros, os
Encontros da Imagem mostram as várias vertentes da fotografia
- histórica, documental e conceptual.As exposições são
coordenadas pelo Museu da Imagem e espalham-se por outros
espaços da cidade como a Casa dos Crivos, a Torre de Menagem,
o Museu dos Biscainhos e o Mosteiro de Tibães.

Outros
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Lisboa Região
Setúbal
ObservaNatura 2016
Data de Início: 2016-09-17 Data de fim: 2016-09-18
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.

Musica
Lisboa Região
Estoril
Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Data de Início: 2016-07-08 Data de fim: 2016-08-01
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
Algarve
Portimão
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Neon Run - Portimão
Data de Início: 2016-08-13 Data de fim: 2016-08-13
Website: http://www.neonrun.pt/
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!

Musica
Algarve
Loulé
Festival Internacional de Jazz de Loulé
Data de Início: 2016-07-03 Data de fim: 2016-07-31
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.

Lisboa Região
Oeiras
EDP CoolJazz
Data de Início: 2016-07-12 Data de fim: 2016-07-27
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.
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Porto e Norte
Guimarães
Guimarães Jazz
Data a anunciar
Website: www.ccvf.pt
Se aprecia música jazz, não perca o festival que, logo na sua 1ª
edição em 1992, foi considerado o melhor do ano pela crítica da
especialidade.Desde então, nas primeiras semanas de
novembro, o Guimarães Jazz tem vindo a dar a conhecer novos
valores,&nbsp; afirmando-se como um espaço de revelação de
músicas e músicos que despertem no público outros interesses,
e que sejam percursores de tendências e caminhos originais.

Outros
Alentejo
Crato
Festival do Crato 2016
Data de Início: 2016-08-24 Data de fim: 2016-08-27
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 24 e
27 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.

Algarve
Armação de Pêra
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Pirate Week - Festival Pirata
Data de Início: 2016-08-04 Data de fim: 2016-08-10
Website: https://pirateweek.wordpress.com/
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.

Centro de Portugal
Estarreja
ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair
Data de Início: 2017-04-06 Data de fim: 2017-04-09
Website: http://www.bioria.com/
A 3ª ObservaRia – Estarreja Birdwatching Fair decorrerá de 6 a 9
de Abril de 2017, em Estarreja. Diante da paisagem única do
Baixo Vouga Lagunar, especialistas portugueses e internacionais
vão debater temas relacionados com o turismo de natureza, a
biodiversidade, a observação e conservação de aves.
A ObservaRia é uma feira internacional dedicada ao Turismo de
Natureza e conta com um programa atrativo para profissionais e
população em geral. Confirmadas as presenças da editora da
revista Wildlife da BBC, Sheena Harvey, do autor sueco Erik
Hirschfeld e de Dale Forbes, da Swarovski Optik.
Destino de eleição para a observação de aves, Estarreja é um
destino privilegiado pela excelência dos seus habitats que são
autênticas maternidades para espécies protegidas.
Aventure-se a descobrir todos estes mistérios naturais!

Desporto
Lisboa Região
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data de Início: 2016-10-02 Data de fim: 2016-10-02
Website: http://rocknrolllisbon.com
Em Outubro tem lugar a Rock n'Roll Lisboa Maratona, que se
disputa junto ao rio ou à beira-mar, sempre com vistas
panorâmicas.A Maratona, com 42 kms de extensão, parte de
Cascais e segue sempre pela Estrada Marginal, primeiro junto ao
mar e depois ao longo do rio até à meta em Lisboa no Parque
das Nações.O evento inclui ainda duas provas de distância mais
curta ficando assim ao alcance de todos os participantes. A Meia
Maratona parte da Ponte Vasco da Gama e efetua um percurso
de cerca de 21kms que tem também a sua meta no Parque das
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Nações. É a oportunidade de atravessar a pé uma das maiores
pontes da Europa, no único dia em que os carros cedem o lugar
às pessoas.Simultaneamente decorre a Mini Maratona com cerca
de 8 kms, que correspondem ao último troço das outras duas
provas. Muito participada pela população em geral, a Mini
Maratona é percorrida por cada um ao seu ritmo, seja de corrida
ou de passeio, já que o objetivo principal é participar e conviver.

Cascais
RC44 Cascais Cup
Data de Início: 2016-09-21 Data de fim: 2016-09-25
Website: http://www.rc44.com/events/view/rc44_cascais_
cup3#.VzNtQ9IrKt8
Em Setembro, a 4ª etapa da RC 44 Cup, um circuito de vela
muito competitivo disputado em embarcações extremamente
velozes em todas as condições de vento e mar, tem lugar em
Cascais. Um evento a não perder! &nbsp;Trata-se da 4ª etapa
deste circuito internacional que se iniciou nas Bermudas em
Março, seguindo-se Sotogrande (Espanha) e Portsmouth (Reino
Unido). Depois da etapa portuguesa o circuito termina em
Novembro em La Valetta (Malta).&nbsp;Esta prova permite que
velejadores amadores compitam com alguns dos velejadores de
elite do mundo, num total de 190 participantes de diversos
países como a França, Grã-Bretanha, Rússia, Mónaco, Itália,
Suécia e Polónia. Depois da realização de 4 edições do RC44 em
Cascais, incluindo o campeonato do Mundo no ano passado, este
circuito já fez história no panorama internacional e nacional, pela
prestação de estupendos velejadores e sobretudo pela
consagração de equipas vencedoras, colocando assim Cascais e
Portugal como destino de eleição para os grandes eventos de
Vela.

Outros
Algarve
Sagres
Festival de Observação de Aves - Sagres
Data de Início: 2016-09-30 Data de fim: 2016-10-05
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Agende já a sua visita a Sagres para não perder o Festival de
Observação de Aves!Em Outubro, Sagres acolhe o “Festival de
Observação de Aves, o maior evento de birdwatching que tem
lugar em Portugal. Sagres, um local de enorme diversidade e
riqueza paisagística, é nesta época do ano o principal ponto de
passagem em Portugal para as aves migradoras que rumam às
terras quentes de África.&nbsp;O programa do festival é muito
diversificado e inclui atividades em que pode participar sozinho,
com amigos ou em família. As propostas são variadas: saídas de
campo, passeios de barco, minicursos temáticos, palestras,
ateliers de educação ambiental, sessões de anilhagem e de
monitorização e muito mais. E há ainda outras sugestões como
caminhadas, passeios de cavalo ou burro, visitas guiadas
históricas ou observação de golfinhos. Algumas destas
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atividades são gratuitas e outras têm descontos para os
participantes do festival, que também poderão usufruir de
preços especiais nos alojamentos, restaurantes e lojas parceiros
do evento.

Centro de Portugal
Fátima
Peregrinações a Fátima
Data de Início: 2016-10-12 Data de fim: 2016-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt,
http://www.fatima.pt/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.

Musica
Alentejo
Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data de Início: 2016-08-03 Data de fim: 2016-08-07
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.

Desporto
Lisboa Região
Lisboa
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The Color Run (Lisboa)
Data de Início: 2016-09-10 Data de fim: 2016-09-10
Website: http://www.thecolorrun.pt/
A The Color Run, para além de uma corrida, é uma grande festa.
Os 5 kms da prova podem ser feitos a correr, a caminhar ou a
rastejar e é uma experiência ímpar que se concentra menos na
velocidade e muito mais num momento colorido de diversão
entre amigos e família. Os participantes são de todas as idades,
formas e feitios.
Foi fundada nos EUA em janeiro de 2012 para promover a saúde
e felicidade. Em Portugal o The Color Run surgiu em 2013 tendo
sido o nosso país o primeiro da Europa a receber este evento.
O The Color Run está presente em mais de 30 países e em 170
cidades e é neste momento a maior série de eventos em todo o
mundo com mais de 1,6 milhões de participantes.

Musica
Lisboa Região
Lisboa
Jazz em Agosto
Data de Início: 2016-08-04 Data de fim: 2016-08-14
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.

Porto e Norte
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2016-08-17 Data de fim: 2016-08-20
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.
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Outros
Centro de Portugal
Óbidos
Mercado medieval de Óbidos
Data de Início: 2016-07-14 Data de fim: 2016-08-07
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
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.

Exposicoes
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Algarve
Silves
FIESA
Data de Início: 2016-03-10 Data de fim: 2016-10-30
Website: http://www.fiesa.org
Visite Pera, no Algarve, e admire a habilidade de escultores de
vários países que criaram verdadeiras obras de arte em areia.O
FIESA – Festival Internacional de Esculturas de Areia é a única
exposição do género na Península Ibérica, e pela sua dimensão a
maior a nível mundial; ocupa uma área de 15 mil metros
quadrados e é construída por mãos habilidosas de artistas de
várias nacionalidades, que durante cerca de um mês dão forma
a 35 mil toneladas de areia. Esta mostra é sempre subordinada a
um tema que varia de ano para ano, 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!

Cinema
Porto e Norte
Espinho
Cinanima 2016
Data de Início: 2016-11-07 Data de fim: 2016-11-13
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.

Desporto
Algarve
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Portimão
FIM CEV Algarve Repsol
Data de Início: 2016-08-26 Data de fim: 2016-08-28
Website: http://www.autodromodoalgarve.com
O Autódromo Internacional do Algarve volta a ser palco de um
evento desportivo de nível internacional. O FIM CEV Repsol
International Championship acontece entre 26 a 28 de agosto.
O evento é um dos mais competitivos campeonatos de
motociclismo do mundo. Uma oportunidade para o público
português assistir a corridas com alguns dos melhores pilotos do
planeta.
O Autódromo Internacional, por vezes chamado de Circuito de
Portimão, apresenta um circuito de 4,692 km e fica no concelho
de Portimão, no Algarve, a cerca de 16 km do centro, na
freguesia da Mexilhoeira Grande.

Madeira
Ilha da Madeira
Rali Vinho da Madeira
Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-07-30
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
O Campeonato da Europa de Rallyes disputa-se entre as
deslumbrantes paisagens da Ilha da Madeira em agosto.Sendo a
mais antiga competição internacional promovida pela FIA –
Federação Internacional de Automobilismo, o Campeonato
Europeu de Rallyes integra dez provas em outros tantos países
do velho continente. O Rali Vinho da Madeira é uma das mais
importantes provas do campeonato e a maior manifestação
automobilística da região, atraindo milhares de pessoas às
serras em busca do melhor local para assistirem à passagem dos
veículos. Com o seu nome o Rali homenageia um dos principais
produtos da Madeira, o vinho licoroso, que já no séc. XVIII era
muito apreciado nas cortes europeias tanto pelo seu sabor como
pelo aroma inconfundível.

Musica
Alentejo
Sines
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Festival Músicas do Mundo
Data de Início: 2016-07-22 Data de fim: 2016-07-30
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines realiza anualmente em julho, o maior evento português no
campo da world music, o Festival Músicas do Mundo. Tendo
como um dos cenários o Castelo de Sines, este é um espaço que
mostra a diversidade e a qualidade das expressões culturais no
mundo, considerado um dos eventos culturais mais
democráticos do país.

Porto e Norte
Porto
Verão na Casa
Data de Início: 2016-06-01 Data de fim: 2016-09-10
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
Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Data de Início: 2016-10-20 Data de fim: 2016-10-23
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.

Lisboa Região
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Lisboa
Tall Ships’ Race
Data de Início: 2016-07-22 Data de fim: 2016-07-25
Website: http://www.tallshipslisboa.net/
A partir do dia 22 de Julho de 2016, Lisboa acolhe a Regata de
Grandes Veleiros recebendo nas águas do Rio Tejo mais de 50
embarcações.Esta grande regata, que celebra o 60º aniversário
em 2016, tem início entre 7 e 10 de Julho em Antuérpia, na
Bélgica, seguindo para Lisboa, onde os veleiros estarão até 25
de Julho. A regata parte depois para Espanha onde marcará
presença em dois portos: Cádiz (de 28 a 31 de Julho) e na
Corunha (de 11 a 14 de Agosto) que será a etapa final desta
grande prova.&nbsp;Lisboa vai estar em festa e o Rio Tejo mais
animado. De 22 a 25 de Julho haverá um programa oficial de
comemorações que inclui visitas aos veleiros e terá como ponto
alto um desfile naval no rio. Um espetáculo a não perder.

Feiras
Alentejo
Golegã
Feira Nacional do Cavalo
Data de Início: 2016-11-04 Data de fim: 2016-11-13
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.

Desporto
Madeira
Funchal
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XIX Regata Internacional Canárias-Madeira
Data de Início: 2016-09-06 Data de fim: 2016-09-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/
A Madeira acolheu mais uma edição da Regata Internacional
Canárias-Madeira, um verdadeiro intercambio cultural que junta
centenas de amantes da prática de vela. Trata-se de um dos
mais antigos e maiores eventos desportivos realizado desde
1978 por iniciativa do Clube Naval do Funchal, numa
coorganização com o Real Clube Náutico de Gran Canária, e que
conta com o apoio do Turismo da Madeira, da APRAM – Portos da
Madeira, entre outros.
O programa é partilhado pelas duas ilhas, numa lógica de
intercâmbio desportivo e social, com a realização de provas de
degustação de produtos regionais, produtos artesanais e ainda
um Torneio de Golfe. Na Madeira, para além de vários circuitos
turísticos o evento termina com a grande festa branca com
música dos anos 80.

Outros
Lisboa Região
Lisboa
Trienal de Arquitetura de Lisboa
Data a anunciar
Website: http://www.trienaldelisboa.com
Não perca a Trienal de Arquitetura de Lisboa, o maior evento do
género na Península Ibérica.A Trienal, que tem a sua quarta
edição em 2016, está assente na grande qualidade e no
desenvolvimento da arquitetura portuguesa, e é um fórum para
a discussão das questões da arquitetura contemporânea.

Madeira
Ilha de Porto Santo
Festival de Colombo
Data de Início: 2016-09-15 Data de fim: 2016-09-17
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
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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.

Gastronomia e Vinhos
Açores
Ponta Delgada
Wine in Azores
Data de Início: 2016-10-21 Data de fim: 2016-10-23
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.
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.

Cinema
Centro de Portugal
Estarreja
Encontros Internacionais de Cinema, Televisão,
Vídeo e Multimédia em Avanca
Data de Início: 2016-07-22 Data de fim: 2016-07-31
Website: http://www.avanca.com/
Os Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e
Multimédia em Avanca fazem este ano 20 anos, e têm-se
afirmado ao longo destas quase duas décadas, como um espaço
livre e independente, espelhando a criação nacional.
Na programação podemos encontrar desde curtas de animação,
ficção e comédia, tal como uma forte aposta nas estreias de
várias índoles. Mas não só. Durante seis dias, Avanca reunirá
uma extensa oferta para amantes de cinema, como por
exemplo, workshops e conferências que abordam as mais
diversificadas áreas relacionadas com o setor audiovisual.
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Uma ótima oportunidade para trocar ideias com vários
profissionais, do mercado português e internacional.

Exposicoes
Porto e Norte
Guimarães
Guimarães noc noc
Data de Início: 2016-10-01 Data de fim: 2016-10-02
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.

Feiras
Porto e Norte
Espinho
Feira de Espinho
Data de Início: 2016-07-25 Data de fim: 2016-07-25
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!
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Cinema
Lisboa Região
Lisboa
Queer Lisboa
Data de Início: 2016-09-16 Data de fim: 2016-09-24
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.

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.

Festas
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Centro de Portugal
Ovar
Sound Waves - Beach Party
Data de Início: 2016-07-30 Data de fim: 2016-07-30
Website:
Praia, areia, mar e muita música para dançar. É assim a Sound
Waves - Beach Party, em Esmoriz (Ovar).
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!

Feiras
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Feira de Velharias,
Antiguidades e Colecionismo de Faro
Data de Início: 2016-08-20 Data de fim: 2016-08-20
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.

Desporto
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SATA Airlines Azores Islands Pro
Data de Início: 2016-09-06 Data de fim: 2016-09-11
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
Porto
Water Slide Festival
Data de Início: 2016-07-23 Data de fim: 2016-07-24
Website: http://www.waterslidefestival.com/
A cidade de Vila Nova de Gaia vai receber, em julho, nos dias 33
e 24 o City Water Slide, um enorme escorrega aquático– de 300
metros de comprimento – que promete fazer as delícias de
miúdos e graúdos.
Será montado um escorrega insuflável numa rua ou praça da
cidade, com água a correr. Depois, basta descer apoiado numa
bóia.
O conceito do Water Slide nasceu nos Estados Unidos, tendo já
sido feito noutros países mas esta será a segunda vez em
Portugal.
Não perca o evento urbano viral do ano!

Exposicoes
Lisboa Região
Lisboa
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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.

Desporto
Alentejo
Baja Portalegre 500
Data de Início: 2016-10-21 Data de fim: 2016-10-23
Website: http://www.bajaportalegre.com
Os fãs das provas todo-o-terreno não podem perder a Baja
Portalegre 500 que se disputa nas estradas do Alentejo.As
competitivas pistas alentejanas recebem há cerca de vinte anos
a mais tradicional prova de Todo-o-Terreno da Península Ibérica –
a Baja Portalegre, que faz parte da Taça do Mundo de Rallyes
Todo-o-Terreno da FIA – Federação Internacional do Automóvel.
Esta prova é disputada nas categorias de automóvel, moto e
quad e a sua qualidade e competitividade são confirmadas pela
presença ano após ano dos mais importantes pilotos
internacionais.A Baja de Portalegre 500 é organizada pelo
Automóvel Clube de Portugal e pontua para diversas
competições como o Campeonato Nacional Vodafone de Todo-oTerreno, Campeonato de Espanha de Todo-o-Terreno, II
Challenge Nissan (Espanha), Troféu Tomaz Mello Breyner e
Troféu RTP Todo-o-Terreno.

Feiras
Alentejo
Beja
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Feira de Velharias de Beja
Data de Início: 2016-08-06 Data de fim: 2016-08-06
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.

Gastronomia e Vinhos
Porto e Norte
Vila do Conde
Feira de Gastronomia de Vila do Conde
Data de Início: 2016-08-19 Data de fim: 2016-08-28
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.

Feiras
Centro de Portugal
Aveiro
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Feira das Velharias de Aveiro

Feira dos 28 - Aveiro

Data de Início: 2016-07-24 Data de fim: 2016-07-24

Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-07-28

Website: http://www.cm-aveiro.pt/

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.

Esta é a única feira mensal que tem lugar em Aveiro, com
caráter tradicional.

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.

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.

Cinema
CineEco’2016
Data de Início: 2016-10-08 Data de fim: 2016-10-15
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.

Gastronomia e Vinhos
Centro de Portugal
Ílhavo
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Festival do Bacalhau
Data de Início: 2016-08-17 Data de fim: 2016-08-21
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 17 a 21 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!

Desporto
Algarve
Vilamoura
Vilamoura Champions Tour '16
Data de Início: 2016-09-22 Data de fim: 2016-10-16
Website: http://alubox.pt/
Realiza-se entre os dias 22 de setembro e 16 de outubro o
Vilamoura Champions Tour '16 nesta emblemática cidade do
Algarve.
São quatro semanas de um dos maiores espetáculos de saltos
equestres a nível internacional. Conta com a participação de 650
cavalos e dos melhores cavaleiros do mundo. Entre estes
encontram-se nomes como Marc Houtzager, Marlon Zanotelli,
Sanne Thijssen e Lisa Nooren, entre muitos outros.
A juntar a este evento, realizam-se também várias festas na
praia, churrascos e outras atividades lúdicas.

Centro de Portugal
Peniche
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Moche Rip Curl Pro Portugal
Data de Início: 2016-10-18 Data de fim: 2016-10-29
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Em outubro venha a Portugal assistir à mais importante
competição de surf profissional do mundo.Contando com a
participação dos melhores surfistas do mundo, o Rip Curl Pro
Portugal, prova integrante do WSL World Surf League Tour,
disputa-se em Peniche e Cascais&nbsp;que nesta altura do ano
oferecem as melhores condições para realizar competições de
surf. As praias escolhidas são nomes bem conhecidos entre os
surfistas - Carcavelos, Guincho e&nbsp;especialmente
Supertubos, famosa pelas suas grandes ondas de forma tubular.

Feiras
Lisboa Região
Estoril
FIARTIL - Feira Internacional de Artesanato do
Estoril
Data a anunciar
Website: http://www.visitcascais.com
Aproveite as noites quentes de verão e visite a Feira
Internacional de Artesanato do Estoril. Realizando-se com
regularidade desde há mais de 40 anos, esta feira tem lugar num
recinto ao ar livre perto do Casino do Estoril. É um excelente
local para adquirir peças de artesanato nacional e estrangeiro e
apreciar o trabalho dos artesãos que mostram ao vivo como
elaboram as suas obras. Vários restaurantes apresentam o
melhor da gastronomia portuguesa que poderá saborear,
enquanto assiste aos espetáculos de música popular, fado ou
folclore.

Desporto
Centro de Portugal
Lousã
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GranFondo SkyRoad - Aldeias de Xisto 2016
Data de Início: 2016-09-11 Data de fim: 2016-09-11
Website:
O "GrandFondo SkyRoad - Aldeias de Xisto 2016" decorrerá no
dia 11 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!

Festas
Madeira
Funchal
Fim de Ano na Madeira
Data de Início: 2016-12-01 Data de fim: 2017-01-06
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!

Desporto
Lisboa Região
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Lisboa
Meo Urban Trail Lisboa

Extreme Sailing Series

Data de Início: 2016-09-17 Data de fim: 2016-09-17

Data de Início: 2016-10-06 Data de fim: 2016-10-09

Website: http://www.meourbantrail.pt/

Website: http://www.extremesailingseries.com/

O Meo Urban Trail é um novo conceito de abordar o desporto na
cidade e este evento irá decorrer na cidade de Lisboa no dia 17
de setembro.

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

A capital oferece características que permitem fazer este
Circuito (casco histórico relevante, desnível acentuado,
elementos paisagísticos de realce, etc) a correr ou a caminhar,
será proposto aos participantes deste evento aventurarem-se
pelo centro dos burgos e conhecer os seus locais mais típicos e
emblemáticos. Percorrer as suas ruas, vielas, escadas e túneis e
ao mesmo tempo passar pelos seus locais mais emblemáticos
como monumentos, jardins, miradouros, pontes e bairros. Será
com certeza uma aventura estimulante para os habitantes
destes locais, como também algo desejado pelos milhares de
turistas estrangeiros que anualmente se deslocam em procura
de fazer umas férias ativas.
A correr ou a caminhar, por locais património histórico e cultural.
Por sítios que uns já não lembrarão, e outros nem imaginariam.
O mais calmo dos caminhantes, o mais veloz maratonista ou o
mais duro Trailista, irão encontrar desafios onde terão de dar o
seu melhor.

Madeira
Funchal
Madeira Uphill 2000

19.º Open Internacional de Bridge da Madeira

Data de Início: 2016-09-25 Data de fim: 2016-09-25

Data de Início: 2016-11-07 Data de fim: 2016-11-13

Website: http://madeira.uphill2000.com/

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

A Madeira Uphill 2000 é um evento desportivo de cariz
internacional terá lugar pela 2ª 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 19.º Open Internacional de Bridge da Madeira terá lugar entre
os dias 7 e 13 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 20.500 Euros.

O percurso, na sua quase totalidade a subir, tem um
enquadramento paisagístico excepcional e é excelente para os
participantes de longas distâncias.

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.

Venha conhecer a Pérola do Atlântico correndo a Madeira Uphill
2000, num ambiente festivo e divertido.

Uma excelente desculpa para conhecer as belas paisagens desta
ilha!

Conheça e disfrute a Madeira através da corrida.

Madeira Ocean Race 2016
Data de Início: 2016-10-08 Data de fim: 2016-10-09
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/
O Madeira Ocean Race é um evento desportivo de Canoagem de
Mar. A sua 3ª 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.
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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 8 de outubro (sábado),
decorre a primeira etapa entre a praia da Calheta e a Ribeira
Brava e, no dia 9 de outubro (domingo), decorre a segunda
etapa, compreendida entre a Ribeira Brava e o Funchal.

Porto e Norte
Porto
MEO Urbain Trail Porto
Data de Início: 2016-10-08 Data de fim: 2016-10-08
Website: http://www.meourbantrail.pt/
O Meo Urban Trail é um novo conceito de abordar o desporto na
cidade e este evento irá decorrer na cidade do Porto no dia 8 de
outubro.
A invicta oferece características que permitem fazer este Circuito
(casco histórico relevante, desnível acentuado, elementos
paisagísticos de realce, etc) a correr ou a caminhar, será
proposto aos participantes deste evento aventurarem-se pelo
centro dos burgos e conhecer os seus locais mais típicos e
emblemáticos. Percorrer as suas ruas, vielas, escadas e túneis e
ao mesmo tempo passar pelos seus locais mais emblemáticos
como monumentos, jardins, miradouros, pontes e bairros. Será
com certeza uma aventura estimulante para os habitantes
destes locais, como também algo desejado pelos milhares de
turistas estrangeiros que anualmente se deslocam em procura
de fazer umas férias ativas.
A correr ou a caminhar, por locais património histórico e cultural.
Por sítios que uns já não lembrarão, e outros nem imaginariam.
O mais calmo dos caminhantes, o mais veloz maratonista ou o
mais duro Trailista, irão encontrar desafios onde terão de dar o
seu melhor.

Terras de Bouro
Gerês Marathon
Data de Início: 2016-12-04 Data de fim: 2016-12-04
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!
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Exposicoes
Lisboa Região
Amadora
AMADORA BD – Festival Int. de Banda desenhada
da Amadora
Data a anunciar
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
Em Outubro/Novembro, a Amadora é o ponto de encontro
internacional da Banda desenhada.Com exposições em vários
locais do concelho da Amadora (bem perto de Lisboa), este
festival procura dinamizar a Banda desenhada e é o mais
consagrado do género em Portugal e um dos mais conceituados
a nível internacional. Contando com a participação de muitos
autores nacionais e estrangeiros, o Amadora BD apresenta para
além da Banda desenhada, cartoons e caricaturas, cinema de
animação, feira do livro e muitas atividades para os mais novos.

Feiras
Centro de Portugal
Cantanhede
Expofacic
Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-08-07
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.

Porto e Norte
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Barcelos
Feira Semanal de Barcelos
Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-07-28
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.

Vila do Conde
38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
Data de Início: 2016-07-23 Data de fim: 2016-08-07
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”.

Desporto
Açores
Horta
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Atlantis Cup - Regata da Autonomia
Data de Início: 2016-07-28 Data de fim: 2016-08-09
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.

Cinema
Lisboa Região
DocLisboa'16
Data de Início: 2016-10-20 Data de fim: 2016-11-30
Website: http://www.doclisboa.org
Em outubro, o mundo inteiro cabe em Lisboa.Este é o lema do
DocLisboa, um festival que propõe pensar o Documentário nas
suas implicações e potencialidades. O cinema apresenta-se aqui
como uma prática que permite encontrar novos modos de
pensar e agir no mundo, assumindo desta forma uma liberdade
que supõe uma íntima implicação entre o artístico e o político.
No DocLisboa procura-se dar a ver filmes que eventualmente nos
ajudarão a compreender o mundo em que vivemos e a encontrar
nele possíveis forças de mudança.

Outros
Porto e Norte
Santa Maria da Feira
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Viagem Medieval a Santa Maria da Feira
Data de Início: 2016-07-27 Data de fim: 2016-08-07
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
Açores
Ilha de São Miguel
22º Festival de Parapente dos Açores
Data de Início: 2016-08-16 Data de fim: 2016-08-20
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
Os céus de São Miguel recebem em agosto, o 22º 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.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Data de Início: 2016-08-18 Data de fim: 2016-08-21
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
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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.

Lisboa Região
Lisboa
Portugal Fit
Data de Início: 2016-11-19 Data de fim: 2016-11-20
Website: http://arena.meo.pt/
O MEO Arena dá as boas vindas àquele que é considerado o
maior evento de Fitness em Portugal: o Portugal Fit chega à
capital nos dias 19 e 20 de novembro.
São mais de 50 atividades diferentes, das quais se destacam as
aulas de grupo abertas, como Zumba, SH’BAM ™ e
BODYCOMBAT ™, GRIT SERIES ™ e BODYATTACK ™. Contam-se
também com ciclos de conferências de vida saudável, Show
Cooking, Taça Carlos Rebolo 2016 (o maior concurso de
Culturismo do país), Crosstraining (Grande Eliminatória e Final
MANZ Cross Games), espetáculos coreografados e uma das
maiores feiras de desporto da Europa.
Uma oportunidade fantástica para ficar a conhecer e
experimentar diferentes modalidades desportivas.

Palmela
Granfondo da Arrábida - Palmela
Data de Início: 2016-10-02 Data de fim: 2016-10-02
Website: http://www.arrabidagranfondo.com/pt/
O percurso da Grandondo tem início no Castelo da Vila de
Palmela, no dia 2 de outubro. Palmela, rodeada pela Serra da
Arrábida e pelas suas praias e vinhas é o cenário ideal para
receber a primeira Granfondo a ser realizada na região.
Este é um evento de carácter competitivo, uma corrida aberta de
bicicletas, que percorre parte da Serra da Arrábida. A Granfondo
tem a distância de 134 Km. Terá partida às 09h00 e chegada
aproximadamente pelas 13h00 na Vila de Palmela.

Madeira
Funchal
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MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017
Data de Início: 2017-04-22 Data de fim: 2017-04-22
Website: http://madeiraultratrail.com/
O Clube de Montanha do Funchal irá organizar em abril a edição
do MIUT - Madeira Island Ultra Trail, uma prova de corrida de
montanha, que este ano, propõe aos seus participantes uma
travessia com passagens pelos cumes mais altos da ilha.
Esta prova propiciará a total travessia da ilha da Madeira no
sentido noroeste-sudeste, desde o concelho do Porto Moniz até
Machico, percorrendo os melhores trilhos da ilha,
nomeadamente o maciço central - Encumeada – Pico Ruivo
(1861 mts) – Pico do Areeiro, num circuito muito estimulante e
desafiador com cerca de 115 km.
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