Eventos
Alentejo
Alpiarça
Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça
Telefone: (+351) 243 559 100
Exposições
Contactos
Alpiarça - Santarém
E-mail: turismo@cm-alpiarca.pt Website:
http://alpiagra.com/pt/
Data de Início: 2019-09-04 Data de fim: 2019-09-08
A Alpiagra – 37.ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça está de
regresso! Descubra o melhor que Alpiarça tem para oferecer:
gastronomia, provas de vinhos, tasquinhas, atividades
desportivas, animação de rua, exposições e muito mais. (...)

Évora
Presépios da Europa - Coleção Canha da Silva
Exposições
Contactos
Igreja de São Francisco - Évora
Website: http://www.cm-evora.pt
Data de Início: 2018-12-07 Data de fim: 2019-10-31
Horários:
Inverno: 09:00 - 17:00; Verão: 09:00 - 18:30;
472 presépios de toda a Europa chegam à Igreja de São
Francisco, em Évora, para uma exposição que pode ser visitada
entre 07 de dezembro de 2018 e 31 de outubro de 2019.
As peças desta mostra mostram-nos como vários países da
Europa (...)

Reguengos de Monsaraz
Exposição de Mantas Centenárias
Exposições
Contactos
Fábrica Alentejana de Lanifícios de Mizette Nielsen - Reguengos
de Monsaraz
Website: http://mizzete.pt
Data de Início: 2016-10-01 Data de fim: 2020-06-01
Horários:
Segunda- a sexta-feira: 10:00 - 16:00;
A Fábrica Alentejana de Lanifícios de Mizette Nielsen, em
Reguengos de Monsaraz, recebe uma exposição de Mantas
Centenárias - um objeto único e de grande valor patrimonial na
região - entre os dias 01 de outubro de 2016 e 01 de junho de
2020. (...)
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Algarve
Lagoa
Sandcity
Exposições
Contactos
Lagoa / Porches
Website: http://www.sandcity.pt
Data de Início: 2019-06-08 Data de fim: 2019-11-30
Visite o Algarve e admire a habilidade de escultores de vários
países que criaram verdadeiras obras de arte em areia.A
Sandcity é a maior e mais variada exposição de esculturas de
areia já realizada em Portugal que ocupa uma área de 6 (...)

Lagos
"Século dos Mares", de Tara e Sylvain Bongard
Exposições
Contactos
Forte da Ponta da Bandeira - Lagos
Website: https://www.cm-lagos.pt/
Data de Início: 2019-08-31 Data de fim: 2019-12-28
Horários:
terça a domingo: das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00;
Esta exposição de esculturas em grés cerâmico propõe uma
viagem através da linha do discurso expositivo e das obras que a
compõem, pretendendo estabelecer a mítica simbiose entre o
ser humano e os mares, demonstrando nas várias (...)

Portimão
Paisagens, Lugares e Viagens
Exposições
Contactos
Museu de Portimão - Portimão
Website: http://www.museudeportimao.pt
Data de Início: 2018-12-08 Data de fim: 2019-03-03
Horários:
Terça-feira: 14:30 - 18:00; Quarta-feira a domingo: 10:00 18:00;
A exposição "Paisagens, Lugares e Viagens" chega ao Museu
Municipal de Portimão no dia 08 de dezembro e permanece
patente durante praticamente quatro meses, mais precisamente
até ao dia 03 de março de 2019.
Numa parceria da Fundação (...)
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Tavira
Mares Sem Tempo
Exposições
Contactos
Tavira
Website: https://gulbenkian.pt/museu/en/evento/maressem-tempo/
Data de Início: 2019-11-23 Data de fim: 2020-02-23
A ideia para esta exposição surge da possibilidade de relacionar
criações do passado e da contemporaneidade, proporcionando
diálogos entre épocas e culturas artísticas distintas.
As obras selecionadas, distribuídas por três núcleos (...)

Centro de Portugal
Aveiro
Aveiro.EU - Arte, Ciência & Cultura

Viagem ao mundo das aranhas

Exposições

Exposições

Contactos

Contactos

Aveiro

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro - Aveiro

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

Website: http://www.ua.pt/fabrica

Data de Início: 2019-05-12 Data de fim: 2019-09-01

Data de Início: 2019-03-02 Data de fim: 2020-03-01

Aveiro.EU - Arte, Ciência & Cultura, decorre de 12 de maio a 1 de
setembro, no Museu de Aveiro / Santa Joana.

Horários:
Terça- a sexta-feira: 10h00 - 17h00; Sábados, domingos e
feriados: 10h00 - 18h00;

Este ano numa aposta continuada da promoção da história e
cultura de Aveiro, a Aveiro.EU - Arte, Ciência & Cultura,
apresenta peças (...)

Venha visitar uma exposição que promete não deixar ninguém
indiferente: “Viagem ao mundo das aranhas” reúne cerca de 40
aranhas e escorpiões vivos, oriundos de vários continentes, e
que "aterraram" e vieram para ficar até ao dia 01 de (...)

Peniche
Por Teu Livre Pensamento
Exposições
Contactos
Peniche
Website: http://www.patrimoniocultural.gov.pt
Data de Início: 2019-04-25 Data de fim: 2019-12-31
Está patente na Fortaleza de Peniche a Exposição Por teu livre
pensamento, que decorre entre os dias 25 de abril a 31 de
dezembro.
Comissariada pela DGPC/CEMP, a exposição resgata momentos
marcantes da História Contemporânea a partir da (...)

Lisboa Região
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Almada
Recital
Telefone: (+351) 21 273 93 60
Exposições
Contactos
Museu Municipal Joaquim Benite - Almada
E-mail: geral@ctalmada.pt Website:
https://ctalmada.pt/recital/
Data de Início: 2019-09-14 Data de fim: 2019-10-27
Recital é uma instalação constituída por um vídeo e um conjunto
de cadeiras de teatro. O vídeo é um homem vestido de mulher a
interpretar cinco árias escritas para a voz de mulher mas onde
as personagens são homens. O som do vídeo é o (...)

Amadora
AMADORA BD – Festival Int. de Banda desenhada
da Amadora
Exposições
Contactos
Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
Website: http://www.amadorabd.com;http://www.facebo
ok.com/amadorabd
Data de Início: 2019-10-26 Data de fim: 2019-11-11
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 (...)

Barreiro
Barreiro, Memória e Futuro
Exposições
Contactos
Espaço Memória - Barreiro
Website: http://memoriaefuturo.cm-barreiro.pt
Data de Início: 2018-01-02 Data de fim: 2019-12-29
Horários:
Terça-feira a sábado: 10:00 – 18:00;
No âmbito do projeto “BARREIRO MEMÓRIA E FUTURO” e inserida
nas comemorações do 31º aniversário da elevação do Barreiro a
Cidade, apresenta-se agora a exposição “Barreiro, Memória e
Futuro” - "uma exposição para ver, ouvir e (...)
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Lisboa
A Play of Boundaries

Are You a Tourist?

Telefone: (+351) 217 261 831

Telefone: (+351) 21 303 1950

Exposições

Exposições

Contactos

Contactos

Galerias Carlos Carvalho Arte Contemporânea - Lisboa

Padrão dos Descobrimentos - Lisboa

E-mail: carloscarvalho-ac@carloscarvalho-ac.com
Website: https://www.carloscarvalho-ac.com/
Data de Início: 2019-09-14 Data de fim: 2019-11-09

E-mail: info@padraodosdescobrimentos.pt Website:
https://www.facebook.com/events/384577152194849/
Data de Início: 2019-07-12 Data de fim: 2019-12-15

A Play of Boundaries coloca em diálogo obras de artistas
portugueses e espanhóis, que apresentam trabalhos recentes
através de um conjunto de práticas artísticas relevantes.

Horários:
10h00 - 19h00;

O projeto expositivo, a cargo da dupla curatorial espanhola
formada (...)

Uma exposição que nos convida a olhar para os turistas e para
as suas práticas, para os migrantes e para os residentes,
atentando nos nossos encontros quotidianos ou excepcionais.

Banksy: Genius or Vandal?

O que é, afinal, "ser turista"? Queremos interpelar, de igual (...)

Exposições
Contactos

Drawing Room Lisboa

Lisboa - Cordoaria Nacional

Telefone: (+351) 213 138 519

Website: https://everythingisnew.pt/banksy/

Exposições

Data de Início: 2019-06-14 Data de fim: 2019-10-27

Contactos

Em junho chega a Lisboa a primeira exposição em Portugal das
obras de Banksy, um artista controverso e misterioso por muitos
considerado um génio e por outros um vândalo. Visite-a e forme
a sua opinião.Esta exposição, reúne mais de 70 (...)

Sociedade Nacional de Belas Artes - Lisboa

Francisco Arruda Furtado, Discípulo de Darwin
Exposições
Contactos
Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Lisboa

E-mail: geral@snba.pt Website: http://www.snba.pt/
Data de Início: 2019-10-09 Data de fim: 2019-10-13
Depois de quatro edições de sucesso da Drawing Room Madrid, e
uma primeira edição da Drawing Room Lisboa que contou com
uma forte adesão por parte do público e da comunidade artística
portuguesa, a segunda edição surge com novos conteúdos (...)

Website: https://museus.ulisboa.pt

Físicas do Património Português. Arquitetura e
Memória

Data de Início: 2015-03-06 Data de fim: 2019-12-31

Exposições

Horários:
Terça- a sexta-feira: 10:00 - 17:00; Sábados, domingos e
feriados: 11:00 - 18:00;

Contactos

Conhecido por ter sido um dos poucos portugueses a
corresponder-se com Charles Darwin, o naturalista açoriano
Francisco Arruda Furtado é homenageado nesta exposição "Francisco Arruda Furtado, Discípulo de Darwin" - que pode ser
visitada entre (...)

Ioan Nemtoi
Exposições
Contactos
Lisboa
Website: http://www.patrimoniocultural.gov.pt
Data de Início: 2019-05-24 Data de fim: 2019-10-06
Entre 24 de maio e 6 de outubro de 2019, por ocasião da
Presidência do Conselho da União Europeia que a Roménia
exerce no primeiro semestre de 2019, o Museu Nacional dos
Coches acolhe 61 esculturas em vidro do artista romeno Ioan
Nemțoi.
Ioan (...)

Museu de Arte Popular - Lisboa
Website: http://www.patrimoniocultural.gov.pt
Data de Início: 2018-12-05 Data de fim: 2019-09-22
Horários:
Quarta-feira a domingo: 10h00 às 18h00;
A exposição "Físicas do Património Português. Arquitetura e
Memória", patente no Museu de Arte Popular de Lisboa, entre 05
de dezembro de 2018 e 22 de setembro de 2019, visa celebrar
bons exemplos de reabilitação em património (...)

LICE - Lisbon International Contemporary
Exhibition
Telefone: (+351) 965 865 454
Exposições
Contactos
Atelier Natalia Gromicho - Lisboa
E-mail: meetingartgallery@gmail.com Website:
https://meetingartgallery.wixsite.com/chiado
Data de Início: 2019-10-05 Data de fim: 2019-10-11
Celebrando 7 anos de existência, a Lisbon International
Contemporary Exhibition inaugura no dia 5 de Outubro no Atelier
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Miradas Paralelas, España e Irán
Telefone: (+351)21 380 7100

Natália Gromicho do Chiado pelas 15 horas locais.
São 12 os artistas convidados para esta mostra de arte
contemporânea, da (...)

Exposições
Contactos
Arquivo Municipal de Lisboa - Fotográfico, Lisboa
E-mail: arquivomunicipal@cm-lisboa.pt Website:
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/
Data de Início: 2019-07-26 Data de fim: 2019-09-28
Esta exposição congrega os olhares de um conjunto notável de
fotógrafas espanholas e iranianas, que se apresentam ligadas
(em pares) num diálogo de respeito e admiração. Trata-se por
um lado de um exercício de descoberta dos seus trabalhos e (...)

Primeiro Lugar - Vénus | Colectivo Pangeia
Telefone: (+351) 912 191 940

Museu das Descobertas
Telefone: (+351) 213 912 800
Exposições
Contactos
Museu Nacional de Arte Antiga - Lisboa
E-mail: geral@mnaa.dgpc.pt Website: http://www.museu
dearteantiga.pt/exposicoes/museu-das-descobertas
Data de Início: 2019-05-30 Data de fim: 2019-09-29
Horários:
Terça a Domingo: 10h00-18h00;

Exposições
Contactos
Rua das Gaivotas 6 - Lisboa
E-mail: ruadasgaivotas@teatropraga.com Website:
http://ruadasgaivotas6.pt/
Data de Início: 2019-10-03 Data de fim: 2019-10-19
O coletivo Pangeia nasceu da amizade entre seis colegas de
faculdade e da procura mútua de abordar temas de interesse
comum, explorados de forma heterogénea.
Todos os membros do coletivo trabalham também como artistas
individuais; enquanto (...)

A experiência do museu assenta no ato magnético e muito
pessoal da contemplação, e esta, por seu turno, origina-se no
valor insubstituível do objeto como testemunho intemporal e
redentor da capacidade criadora humana.
Ao Museu Nacional de Arte (...)

toCarte
Exposições
Contactos
Fundação Portuguesa das Comunicações - Lisboa
Website: http://www.fpc.pt

Yang Din - Viagem através da Pintura
Exposições

Data de Início: 2017-05-18 Data de fim: 2019-12-31
Horários:
Segunda- a sexta-feira: 10:00 - 18:00; Sábado: 14:00 - 18:00;

Contactos
Lisboa
Website: http://www.museudooriente.pt/3502/yangdin--viagem-atraves-da-pintura.htm#.XKNq5v1Ki70
Data de Início: 2019-05-16 Data de fim: 2019-08-25
Yang Din oferece-nos uma sublime viagem através da pintura,
cujos quadros compõem a presente exposição, num museu onde
as pontes históricas entre a China e Portugal são recordadas e
valorizadas.

Ao longo dos seus 20 anos de existência, a Fundação Portuguesa
das Comunicações tem tido sempre uma estratégia de apoio e
de dinamização na área da comunicação visual, incluindo o
mundo da arte, e em especial a arte contemporânea (...)

Cada uma destas pinturas revisita (...)

Setúbal
Preliminares - Exposição Fotografia de Leonardo
Silva
Telefone: (+351) 265 522 127
Exposições
Contactos
Fórum Municipal Luísa Todi - Setúbal
E-mail: info@forumluisatodi.pt Website:
https://www.forumluisatodi.pt/
Data de Início: 2019-08-22 Data de fim: 2019-09-01
Fragmentos vários, tempo de bastidores e de ensaios dos
últimos espetáculos do Teatro Estúdio Fontenova e de criações
feitas no seu espaço.
São momentos de pesquisa e de experimentação no ato da
entrega total à descoberta do texto, da (...)
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Madeira
Funchal
Horizontes de Jorge Martins

O Espaço e a Festa

Exposições

Exposições

Contactos

Contactos

Funchal

Madeira

Website: http://cultura.madeira-edu.pt/

Website: http://cultura.madeira-edu.pt/

Data de Início: 2019-06-22 Data de fim: 2019-12-31

Data de Início: 2019-06-27 Data de fim: 2019-11-24

De 22 de junho a 31 de dezembro, decorre a exposição
HORIZONTES de Jorge Martins. Esta mostra, a primeira individual
deste autor na Madeira, é composta por pintura e desenho, e,
percorre os últimos quinze anos de produção artística desde que
(...)

De 27 de Junho a 24 de Novembro, a exposição «O espaço e a
festa», vai estar no átrio do Museu Etnográfico da Madeira, na
Ribeira Brava.
Com o objectivo de proporcionar uma maior rotatividade das
coleções que se encontram nas reservas, o (...)

Porto e Norte
Braga
Encontros da Imagem
Exposições
Contactos
Braga
Website: http://www.encontrosdaimagem.com;http://ww
w.cm-braga.pt
Data de Início: 2019-09-13 Data de fim: 2019-10-27
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 (...)

Espinho
Arte em Lata
Exposições
Contactos
Espinho
Website: http://museumunicipaldeespinho.blogspot.com/
Data de Início: 2019-06-16 Data de fim: 2019-08-31
De 16 de junho a 31 de agosto, decorre a expoxição Arte em
Lata, em Espinho.
No seu 10º aniversário, o Museu Municipal de Espinho convidou
40 artistas plásticos a pintarem um lata de conserva, para uma
exposição que pretende evocar a (...)
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Guimarães
BIG - Bienal de Ilustração de Guimarães
Exposições

“Geometria Sónica” e “Arquitetura da Vida”, de
Carlos Bunga

Website: http://big.guimaraes.pt

Telefone: (+351) 253 424 715

Data de Início: 2019-10-12 Data de fim: 2019-12-31

Exposições

A “BIG - Bienal de Ilustração de Guimarães” estreia-se na cidade
berço, com a sua primeira edição.

Contactos
Centro Internacional das Artes José de Guimarães - Guimarães
Website: http://www.ciajg.pt/

Esta iniciativa tem como objetivo de dignificar o papel dos
ilustradores no desenvolvimento cultural, no campo da edição,
livros, (...)

Data de Início: 2019-06-29 Data de fim: 2019-10-06
Horários:
Terça a domingo: 10h00 às 13h00 - 14h00 às 19h00;
O Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG)
apresenta um novo ciclo expositivo a partir de 29 de junho.
Duas novas exposições vão habitar o Centro até ao dia 6 de
outubro: “Geometria Sónica”, uma mostra de obras de (...)

Moimenta da Beira
Expodemo
Telefone: (+351) 254 520 070
Exposições
Contactos
Moimenta da Beira
E-mail: expodemo@cm-moimenta.pt Website:
http://www.cm-moimenta.pt
Data de Início: 2019-09-13 Data de fim: 2019-09-15
A Expodemo decorre de 13 a 15 de setembro, no Largo do
Tabolado na localidade da Moimenta da Beira.
Uma mostra de atividades, produtos e serviços da região, este
certame de exaltação à maçã, uma festa ao fruto 'tentação'
realiza-se (...)

Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardins
Exposições
Contactos
Ponte de Lima
Website: http://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt
;http://www.facebook.com/pages/Festival-Internacionalde-Jardins-Ponte-de-Lima/211073538904931
Data de Início: 2019-05-31 Data de fim: 2019-10-31
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 (...)

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

8/10

Porto
AutoClássico Porto 2019

Game, Set, Match

Exposições

Exposições

Contactos

Contactos

Porto

Porto

Website: https://exponor.pt/recinto/agenda/

Website: https://www.serralves.pt

Data de Início: 2019-10-04 Data de fim: 2019-10-06

Data de Início: 2019-06-28 Data de fim: 2019-10-20

A EXPONOR no Porto é mais uma vez palco do AutoClássico
Porto, que, mais que uma exposição, é mesmo um desfile de
veículos clássicos.

A esposição Game, Set, Match, decorre entre os dias 28 de junho
a 20 de outubro, em Serralves.

Chega assim à sua 17ª edição aquela que é a maior exibição do
género na Península Ibérica e uma (...)

A coleção de livros de artista do Museu de Serralves, orientada
por Guy Schraenen até à sua morte em 2018, é uma das mais
importantes da Europa. (...)

Inaugurações Simultâneas Miguel Bombarda

Joan Jonas

Exposições

Exposições

Contactos

Contactos

Porto

Porto

Website: https://www.facebook.com/Inaugura%C3%A7%C
3%B5es-Simult%C3%A2neas-de-Miguel-Bombarda-PortoArt-District-325505707553503/
Data de Início: 2019-09-21 Data de fim: 2019-09-21

Website: https://www.serralves.pt/pt/actividades/joanjonas/
Data de Início: 2019-05-25 Data de fim: 2019-09-01

A Rua de Miguel Bombarda é uma das artérias mais trendy dos
novos tempos e um ponto obrigatório para todos os que gostam
de arte. Aqui, porta-sim porta-não, encontrará galerias de arte e
novas tendências de comércio.

Joan Jonas é uma pioneira da vídeo-arte e da performance, e
uma aclamada artista multimédia cuja obra engloba vídeo,
performance, instalação, som, texto e desenho.
Esta exposição é a mais completa mostra da sua obra, onde
serão (...)

De dois em dois meses a (...)

Pablo Picasso. Suite Vollard
Olafur Eliasson - o Teu/Nosso Futuro é Agora

Telefone: (+351) 22 339 3530

Telefone: (+351) 226 156 500

Exposições

Exposições

Contactos

Contactos

Palácio das Artes - Porto

Fundação de Serralves - Porto

E-mail: geral@fjuventude.pt Website: http://www.fjuvent
ude.pt/pt/menu/44/palacio-das-artes.aspx
Data de Início: 2019-05-30 Data de fim: 2019-09-11

E-mail: serralves@serralves.pt Website:
https://www.serralves.pt/pt/
Data de Início: 2019-07-31 Data de fim: 2020-06-14
O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta uma
exposição de Olafur Eliasson. Esta exposição — a primeira em
Portugal de um dos mais reconhecidos artistas contemporâneos
— será constituída por novas esculturas e instalações de (...)

Paula Rego - Coleção de Serralves
Telefone: (+351) 226 156 500
Exposições
Contactos

Aquela que é considerada uma das mais importantes coleções
de (...)

Exposições

E-mail: serralves@serralves.pt Website: https://www.serr
alves.pt/pt/actividades/paula-rego-colecao-de-serralves/
Data de Início: 2019-10-24 Data de fim: 2020-03-08
Paula Rego (Lisboa, 1935) é uma das grandes artistas realistas
do nosso tempo seguindo a linha de Goya, Hogarth e Beckmann.
As suas obras, sendo figurativas e narrativas, nunca são
conservadoras, abordando questões tão provocadoras quanto a
(...)

Exposições

“Pablo Picasso. Suite Vollard.”: coleção de 100 gravuras estará
pela primeira vez em exposição em Portugal, de 30 de maio a 11
de setembro, no Palácio das Artes, no Porto.

Sharks, uma missão de Brian Skerry

Fundação de Serralves - Porto

Álvaro Siza - (In)Disciplina

Horários:
9h30 - 19h00;

Contactos
Porto
Website: https://mhnc.up.pt/galeria-da-biodiversidade/
Data de Início: 2019-05-24 Data de fim: 2019-12-31
Uma das mais emblemáticas exposições da National Geographic,
“Sharks, uma missão de Brian Skerry” esta patente na Galeria da
Biodiversidade – Centro Ciência Viva de 24 de maio a 31 de
dezembro de 2019.
Com assinatura de Brian Skerry, (...)
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Contactos
Porto
Website: https://www.serralves.pt/pt/actividades/alvarosiza-in-disciplina/
Data de Início: 2019-09-18 Data de fim: 2020-01-05
Por ocasião da celebração do seu 20º aniversário, o Museu de
Arte Contemporânea de Serralves homenageia o arquitecto e
autor deste notável edifício - Álvaro Siza, a quem dedica uma
exposição original e crítica sobre o seu percurso (...)

Póvoa de Lanhoso
Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de
Lanhoso
Telefone: (+351) 253 639 706
Exposições
Contactos
Theatro Club - Póvoa de Lanhoso
E-mail: theatro.club@mun-planhoso.pt Website:
http://www.theatroclub.com/
Data de Início: 2019-08-03 Data de fim: 2019-08-31
Horários:
de terça a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30;
sábados e domingos, das 15h00 às 18h00;
De 3 a 31 de agosto, a Galeria do Theatro Club recebe a XXIII
Exposição Aberta de Artes Plásticas da Póvoa de Lanhoso, em
que participam 31 artistas, com perto de 80 trabalhos de Pintura,
Desenho, Técnicas Mistas e Escultura.
Esta exposição (...)

Vila do Conde
Maior Renda de Bilros do Mundo
Exposições
Contactos
Vila do Conde
Website: https://www.cm-viladoconde.pt
Data de Início: 2015-10-23 Data de fim: 2019-12-30
Horários:
Terça-feira a domingo, das 10:00 às 18:00;
A maior Renda de Bilros do mundo é de Vila do Conde. Isso
mesmo foi confirmado pela júri oficial do Guinness World
Records, Fortuna Burke, que mediu e confirmou a autenticidade
do trabalho, e pode ser vista até ao dia 30 de dezembro de
2019.
Ao (...)
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