Eventos
Alentejo
Grândola
Feira de Agosto | Grândola
Telefone: (+351) 269 450 00
Festas
Contactos
Grândola
E-mail: geral@cm-grandola.pt Website: https://www.cmgrandola.pt/pages/626
Data de Início: 2019-08-22 Data de fim: 2019-08-26
A maior feira festa do Litoral Alentejano começa no próximo dia
22, em Grândola, e destaca nesta edição os produtos endógenos
do concelho.
O arroz e o azeite – produtos locais reconhecidamente
importantes no desenvolvimento económico do (...)

Portel
Feira Medieval de Portel
Telefone: (+351)266 619 030
Festas
Contactos
Portel - Évora
E-mail: turismo@mail.cm-portel.pt Website: http://www.c
m-portel.pt/pt/site-viver/cultura/iniciativas-culturais/feiramedieval
Data de Início: 2019-09-27 Data de fim: 2019-09-29
Quando chega setembro, a Feira Medieval de Portel procura
recriar os usos e costumes e evocar personagens e episódios
marcantes da história local e de Portugal.
O colorido e aromas das tendas e das tabernas nas ruas do
mercado, os sons (...)

Santiago do Cacém
Alvalade Medieval
Festas
Contactos
Alvalade - Santiago do Cacém
E-mail: aca.alvalade@gmail.com Website:
https://alvalade-medieval.webnode.pt/
Data de Início: 2019-09-13 Data de fim: 2019-09-15
O evento “Alvalade Medieval - Comemorações do Foral” é uma
aula de História ao vivo, único acontecimento do género no
Litoral Alentejano, e que todos os anos leva milhares de
visitantes e turistas à Vila de Alvalade.
A edição de 2019, (...)
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Açores
Ilha do Pico
Semana dos Baleeiros
Festas
Contactos
Lajes do Pico - Ilha do Pico - Açores
Website: http://cm-lajesdopico.pt
Data de Início: 2019-08-19 Data de fim: 2019-08-25
A Semana dos Baleeiros decorre de 19 a 25 de agosto e preserva
a sua identidade, respeitando o formato das edições anteriores.
Numa organização conjunta da Câmara Municipal das Lajes do
Pico e da Associação Terra Baleeira, a "Semana dos (...)

Centro de Portugal
Cantanhede
Vila Nova Medieval
Telefone: (+351) 963 105 706
Festas
Contactos
Cantanhede - Coimbra
E-mail: bombarda09@sapo.pt Website:
https://www.facebook.com/teatrobombarda/
Data de Início: 2019-09-14 Data de fim: 2019-09-15
Setembro marca o regresso do "Vila Nova Medieval", um evento
que todos os anos atrai milhares de pessoas à vila!
A atmosfera medieval volta e regressa-se ao tempo dos reis e
não só - nobres, plebeus, mercadores, artesãos, místicos e (...)

Nazaré
Festas do Sítio 2019
Festas
Contactos
Nazaré
Website: http://www.cm-nazare.pt
Data de Início: 2019-09-07 Data de fim: 2019-09-15
As Festas populares da Nazaré, decorrem no mês de setembro,
entre os dias 7 e 15 de setembro , no Parque Atlântico, em honra
de N.S. Nazaré
Este ano o evento é pela primeira vez inteiramente organizados
pelo Município e conta com muitas (...)
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Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Festas
Contactos
Óbidos
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Data de Início: 2020-04-05 Data de fim: 2020-04-12
Evocando a Paixão e morte de Jesus Cristo, a Semana Santa de
Óbidos é considerada uma das mais impressionantes
manifestações religiosas na região Oeste e atrai a esta vila
muitas pessoas unidas pela devoção e pela cultura. As
festividades (...)

Ovar
Festas do Mar de Esmoriz
Festas
Contactos
Praia de Esmoriz - Esmoriz, Ovar
E-mail: festasdomaresmoriz@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/festasdomardeesmoriz/
Data de Início: 2019-08-22 Data de fim: 2019-08-26
A Comissão de Festas em Honra de Nosso Senhor dos Aflitos e
de Nossa Senhora de Boa Viagem organiza uma vez mais as
Festas do Mar de Esmoriz, de 22 a 26 de Agosto.
Para além de concertos ao vivo e muita animação com grupos de
música popular, (...)

Torres Novas
Carnaval de Torres Vedras
Telefone: + 351 261 094 746
Festas
Contactos
Torres Vedras
E-mail: geral@promotorres.pt Website:
http://www.carnavaldetorres.com/
Data de Início: 2020-02-22 Data de fim: 2020-03-07
Cor, brilho e alegria. Torres Vedras é o destino ideal para quem
gosta de Carnaval. É aqui que se celebra um dos Carnavais mais
populares do país.
Um dos momentos altos da celebração, é o desfile dos corsos
com carros alegóricos, (...)
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Torres Vedras
Feira Rural de Santa Cruz
Festas
Contactos
Mercado Municipal de Santa Cruz - Santa Cruz
Website: http://www.cm-tvedras.pt
Data de Início: 2019-04-20 Data de fim: 2019-10-19
Entre abril e outubro de 2019, no 3º sábado de cada mês
(excepto julho e agosto), o Mercado Municipal de Santa Cruz vive
uma reviravolta e anima-se com a sua Feira Rural.
As cerca de 250 bancas de gastronomia e doçaria tradicional,
produtos (...)

Viseu
Outono Quente

Viseu Natal

Festas

Festas

Contactos

Contactos

Parque Aquilino Ribeiro - Viseu

Viseu

Website: http://zunzum-ac.pt/

Website: http://visitviseu.pt

Data de Início: 2019-09-26 Data de fim: 2019-10-06

Data de Início: 2019-11-29 Data de fim: 2020-01-05

O "Outono Quente" chega ao Parque Aquilino Ribeiro em Viseu
entre os dias 04 e 08 de outubro.

A cidade de Viseu enche-se mais uma vez de cores, sabores e
sons natalícios.

Organizado pela Zunzum - Associação Cultural e em em parceria
com o Município de Viseu, este é um festival para celebrar a
chegada do outono. Deste (...)

Durante o mês de dezembro o centro histórico da "melhor cidade
para viver" celebra a época natalícia com as tradicionais luzes e
concertos de Natal. Tanto os (...)

Lisboa Região
Alcochete
Festas do Barrete Verde e das Salinas 2019
Festas
Contactos
Alcochete
Website: https://www.cm-alcochete.pt
Data de Início: 2019-08-01 Data de fim: 2019-08-31
Entre 01 e 31 de agosto Alcochete celebra mais uma edição das
Festas do Barrete Verde e das Salinas.
Reconhecidas nacionalmente pelo seu carisma e tradição
tauromáquica, as Festas são anualmente acorridas por milhares
de visitantes atraídos (...)
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Cascais
Festas do Mar 2019
Festas
Contactos
Baía de Cascais - Cascais
Website: https://www.cascais.pt
Data de Início: 2019-08-16 Data de fim: 2019-08-25
De 17 a 26 de agosto estão de volta as "Festas do Mar", que
todos os anos atraem cerca de 500.000 a Cascais nos 10 dias de
concertos.
Pelo palco mais perto do Atlântico vão passar grandes nomes do
panorama musical português.
No último dia, (...)

Lisboa
Feira da Luz

Festas de Lisboa

Telefone: (+351) 21 712 1330

Festas

Festas

Contactos

Contactos

Lisboa

Jardim da Luz - Carnide, Lisboa

Website:
http://www.festasdelisboa.com;http://www.visitlisboa.co
m
Data de Início: 2020-06-01 Data de fim: 2020-06-30

E-mail: anossajunta@jf-carnide.pt Website:
https://www.facebook.com/events/2327771310881893/
Data de Início: 2019-08-31 Data de fim: 2019-09-29
Horários:
2ª a 5ª feira, das 15h às 22h; 6ª, sábado e domingo, das 12h às
00h;

Com um cheiro a verão no ar, as Festas de Lisboa enchem de
animação os recantos mais típicos da cidade e trazem à rua
milhares de pessoas. Santo António, muito venerado em Lisboa e
tratado como um verdadeiro padroeiro da cidade, dá o mote (...)

Ligada à tradicional romaria que se realizava anualmente, em
setembro, no Santuário da Nossa Senhora da Luz, a Feira era
complemento das festividades religiosas que duravam vários
dias, atraindo numerosos forasteiros da capital e arredores.
No (...)

Lisboa Connection Fest
Festas
Contactos
Lisboa
Website:
https://www.facebook.com/LisboaConnectionFest/
Data de Início: 2019-09-27 Data de fim: 2019-09-28
A primeira edição do Lisboa Connection Fest, decorre nos dias 27
e 28 de setembro.
Este é um festival que celebra o Blues e a Folk music.
Nomes que já estão confirmados :
27 de setembro - Martin Harley
Dia 28 - Budda Power Blues
Haverá (...)
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Loures
Carnaval de Loures
Festas
Contactos
Lisboa
Website: https://www.cm-loures.pt/
Data de Início: 2020-02-22 Data de fim: 2020-02-26
A cidade de Loures, localizada a poucos quilómetros de Lisboa,
será transformada numa autêntica Festa.
O maior evento da cidade sai às ruas, para mais um grande ano
de carnaval. Como manda a tradição, as festividades arrancam
com o Baile e (...)

Palmela
Festa das Vindimas
Telefone: 212350196
Festas
Contactos
Palmela
E-mail: geral@festadasvindimas.pt Website:
http://www.festadasvindimas.pt
Data de Início: 2019-08-29 Data de fim: 2019-09-03
Teatro, música, dança... Não faltam atrações na Festa de
Vindimas de Palmela, tradicional celebração da vinha e do vinho
nesta cidade da região de Lisboa.
Durante seis dias moradores e turistas divertem-se em
momentos de grande tradição (...)

Sintra
Feira Setecentista de Queluz
Telefone: (+351) 219 164 550
Festas
Contactos
Sintra
E-mail: feirashistoricasdesintra@gmail.com Website:
https://municipe@cm-sintra.pt
Data de Início: 2019-09-05 Data de fim: 2019-09-08
A Feira Setecentista de Queluz, vai decorrer de 5 a 8 de
setembro, num ambiente do séc. XVIII, altura em que o Palácio
de Queluz era um espaço de lazer, com danças, música,
malabarismos, iguarias e divertimentos vários.
O projeto da Real (...)

Madeira
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Funchal
Carnaval da Madeira

Festa da Flor - Madeira

Festas

Festas

Contactos

Contactos

Funchal

Funchal

Website: https://www.madeiraallyear.com/en/events/carn
ival/;http://www.visitmadeira.pt/en-gb/what-todo/events/search/carnival
Data de Início: 2020-02-19 Data de fim: 2020-03-01

Website: http://www.madeiraallyear.com/en/events/flowe
r-festival/;http://www.visitmadeira.pt
Data de Início: 2020-04-30 Data de fim: 2020-05-24

O Carnaval arranca oficialmente na 6ª feira que antecede o
Entrudo e só termina na 3ª feira de Carnaval, contagiando toda a
ilha com a intensa animação vivida. As festas de Carnaval na
Madeira são uma das festas regionais mais animadas. O (...)

A primavera na Madeira tem honras de rainha, sendo coroada
com a Festa da Flor, todos os anos após a Páscoa. Celebrando a
primavera e o exuberante florescer típico da época, ainda mais
intenso na Madeira devido ao seu clima subtropical, o (...)

Fim de Ano na Madeira
Festas
Contactos
Funchal
Website: http://www.madeiraislands.travel
Data de Início: 2019-12-01 Data de fim: 2020-01-06
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 (...)

Porto e Norte
Braga
Semana Santa - Braga
Festas
Contactos
Braga
Website: http://www.semanasantabraga.com
Data de Início: 2020-04-04 Data de fim: 2020-04-12
Assista à Semana Santa na antiquíssima cidade de Braga, na
região do Porto e Norte. A cidade é decorada com motivos
alusivos à quadra e os "Passos", altares de rua, enchem-se de
flores e luzes, complementando a sumptuosidade das igrejas.

Bragança
Festas de Bragança

Há Festa na Aldeia - Rio de Onor

Festas

Festas

Contactos

Contactos

Bragança

Bragança

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

Website: https://www.facebook.com/hafestanaaldeia/

Data de Início: 2019-08-18 Data de fim: 2019-08-22

Data de Início: 2019-08-31 Data de fim: 2019-09-01

As Festas de Bragança decorrem de 18 a 22 de agosto no Parque
do Eixo Atlântico, atuando diversos cantores e artistas de
renome nacional que animam os milhares de participantes e
foliões.

Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, decorre a “Há Festa na
Aldeia” que tomará de assalto Rio de Onor. Serão dois dias de
festa intensa em que haverá atividades lúdicas e culturais para
todos os gostos. Desde o Mercado da Aldeia, os jogos (...)

Destaque ainda para as diversões, artesanato e espaços (...)
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Caminha
Romaria de S. João D'Arga (Serra D'Arga)
Festas
Contactos
Serra d'Arga - Caminha
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Data de Início: 2019-08-28 Data de fim: 2019-08-29
Nos dias 28 e 29 de agosto, realiza-se a romaria de S. João
d'Arga, na localidade com o mesmo nome. Segundo reza a
historia, após a subida ao monte, os peregrinos e visitantes dos
nossos dias mantêm a tradição de dar três voltas à capela, (...)

Chaves
Festa dos Povos em Aqvae Flaviae
Festas
Contactos
Chaves
E-mail: municipio@chaves.pt Website:
http://www.chaves.pt
Data de Início: 2019-08-23 Data de fim: 2019-08-25
A cidade de Chaves regressa ao Império de Tito Flávio
Vespasiano com a sétima edição do mercado galaico-romano
“Festa dos Povos em Aquae Flaviae” nos dias 23, 24 e 25 de
agosto.
Durante três dias o mercado galaico-romano serve de palco (...)

Esposende
Festa da História: Caminhos de Santiago
Telefone: (+351) 253 960 100
Festas
Contactos
Esposende
E-mail: municipiodeesposende.sci@gmail.com Website:
http://www.municipio.esposende.pt/
Data de Início: 2019-08-30 Data de fim: 2019-09-01
A Festa da História é um conceito de animação cultural e
turística da cidade, propondo-se para este ano novamente a
temática dos Caminhos de Santiago.
Ao longo do evento, poderá assistir a recreações históricas
ligadas a este caminho de (...)

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

8/10

Lamego
Festas de Nossa Senhora dos Remédios
Festas
Contactos
Lamego
Website: https://www.aromariadeportugal.pt/
Data de Início: 2019-08-16 Data de fim: 2019-09-09
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 (...)

Matosinhos
Os Hospitalários no Caminho de Santiago
Telefone: (+351) 22 939 0900
Festas
Contactos
Mosteiro de Leça do Balio - Matosinhos
E-mail: mail@cm-matosinhos.pt Website:
https://www.facebook.com/events/382791395774810/
Data de Início: 2019-09-04 Data de fim: 2019-09-08
A Autarquia de Matosinhos, com o propósito de reavivar
memórias e tradições dispersas e em risco, e de valorizar a
Peregrinação a Santiago e os seus testemunhos no concelho,
leva a cabo, no segundo fim de semana de setembro, na
envolvente do (...)

Mirandela
Mercado Medieval - Lamas de Orelhão
Telefone: (+351) 278 200 200
Festas
Contactos
Lamas de Orelhão - Mirandela
E-mail: geral@cm-mirandela.pt Website: http://www.visit
mirandela.com/frontoffice/pages/1361?geo_article_id=182
8
Data de Início: 2019-09-14 Data de fim: 2019-09-15
O Mercado Medieval volta a ser uma das grandes apostas do
Município de Mirandela.
Ruas engalanadas, bancas comerciais alusivas ao século XIV e
muita gente trajada a rigor… num regresso ao passado, até à
época medieval!
Esta edição do (...)
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Ponte de Lima
Feiras Novas 2019 - Festas de Ponte de Lima
Telefone: +351 258 900 400
Festas
Contactos
Ponte de Lima
E-mail: lojaturismo@cm-pontedelima.pt Website:
http://www.cm-pontedelima.pt
Data de Início: 2019-09-04 Data de fim: 2019-09-09
Dia 04 de setembro, quando o sol quente do verão se prepara
para a despedida, Ponte de Lima prepara-se para as suas
maiores festas - as Feiras Novas.
Esta evento já uma marca, uma referência nacional, atraindo
milhares de habitantes e (...)

Porto
Festas de São João
Festas
Contactos
Porto
Website: http://www.portolazer.pt
Data de Início: 2020-06-01 Data de fim: 2020-06-30
Celebre o São João, o santo mais venerado do Porto, que põe
toda a cidade em festa na noite de 23 de junho. Música, dança,
petiscos e fogo-de-artifício marcam as festas de São João, com
origem pagã, ligadas à celebração do solstício de (...)

Vila Nova de Cerveira
Festa da História | Vila Nova de Cerveira
Telefone: (+351) 251 708 020
Festas
Contactos
Vila Nova de Cerveira
E-mail: geral@cm-vncerveira.pt Website: https://www.cmvncerveira.pt/pages/1
Data de Início: 2019-08-22 Data de fim: 2019-08-25
Vila Nova de Cerveira volta a apresentar-se como "mui nobre"
terra de notáveis Senhoras e ilustres Cavaleiros, através de uma
viagem única à época medieval, com mais uma edição da Festa
da História a realizar-se entre os dias 22 e 25 de (...)
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