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TODO O ANO



Feira da Ladra
A Feira da Ladra de Lisboa situa-se no Campo
de Santa Clara, na freguesia de São Vicente de
Fora. Todas as Terças Feiras e Sábados, do
nascer ao pôr-do-sol, por tendas, bancas ou
mesmo por panos espalhados no chão, a Feira
da Ladra expõe os seus produtos, sobretudo
velharias e material usado.



ALL YEAR


Lisbon’s Feira da Ladra
Lisbon’s Feira da Ladra is located in Campo de
Santa Clara, within the parish of São Vicente
de Fora. Every Tuesday and Saturday, from
dawn to dusk, many scattered tents and
stands display their products, most of them
antiques and used items.

Feira Rural
A Feira Rural tem lugar pelas ruas pedonais da
Cidade de Torres Vedras… cores, cheiros,
hortícolas, fruta, vinho, pão, doçaria,
artesanato,
flores,
velharias,
artigos
decorativos,
de
numismática
e
de
colecionismo expostos em 250 bancas dão
uma “vida” especial à zona central de Torres
Vedras.
Nos primeiros Sábados de cada mês, de Abril a Outubro
entre as 8h e as 18h.



The Rural Fair
The Rural Fair is held on the streets of Torres
Vedras. The colors, smells, vegetables, fruit,
wine, bread, confectionery, handicrafts,
flours, antiques and décor items give life to 250
stands at the city center. Open during the first
Saturdays of each month, between April and
October, from 8am to 6pm.
Tel. Info: +351 261 320 711

Tel. Info: +351 261 320 711

FEVEREIRO


Festival Internacional de
Chocolate

FEBRUARY


Chocolate!! Uma palavra mágica que em
Óbidos assume um significado muito
especial. O Festival Internacional de
Chocolate de Óbidos, desde a primeira edição
é o maior evento organizado pela Vila de
Óbidos.



Festival Internacional de
Chocolate
Chocolate!! A magical word that in Óbidos
embraces a very special meaning. Óbidos
International Chocolate Festival is the biggest
event organized in this town since its first
edition.

Horário:
Sexta-feira, Sábado e Domingo das 10h00 às 20h00

Schedule:
Fridays, Saturdays and Sundays from 10h00 am to 08h00
pm

www.festivalchocolate.cm-obidos.pt

www.festivalchocolate.cm-obidos.pt

Carnaval de Torres



Torres Carnival
An exciting and joyful festivity, attracts
thousands of outsiders from every corner of
the country to the city of Torres Vedras. It is
scheduled in February or March.

O Carnaval de Torres é uma festa de
esfuziante alegria que atrai milhares de
forasteiros à cidade de Torres Vedras, de
todos os pontos do país (realiza-se em
Fevereiro ou em Março).

www.carnavaldetorres.com

www.carnavaldetorres.com

APRIL
ABRIL



Peixe em Lisboa

“Peixe em Lisboa”
“Peixe em Lisboa” or “Fish in Lisbon “ is an
annual event set in Pátio da Galé, Terreiro do
Paço. From the restaurants to the live Chef
presentations, from the gourmet market to
the multiple thematic activities, “Peixe em
Lisboa” is one of the most important
gastronomic events yearly held in Portugal.

Este evento é realizado anualmente no Pátio
da Galé, Terreiro do Paço. Dos restaurantes às
apresentações dos chefes ao vivo, do
mercado gourmet às múltiplas atividades
temáticas, o “Peixe em Lisboa” afirma-se
como o mais significativo evento
gastronómico realizado anualmente em
Portugal.
www.peixemlisboa.com

MAIO / JUNHO


MAY / JUNE

Rock In Rio Lisboa
O Rock in Rio é o maior evento de música e
entretenimento do mundo, contando já com
mais de 10 edições realizadas no Brasil,
Portugal e Espanha que reuniram perto de 6
milhões de pessoas. Este evento ocorre de
dois em dois anos em Lisboa (anos pares).
www.rockinriolisboa.sapo.pt



Rock In Rio Lisboa
Is held in Lisbon every two years and it is the
biggest event for music and entertainment in
the world, with more than 10 editions held in
Brasil, Portugal and Spain.
www.rockinriolisboa.sapo.pt/en/

JUNHO


Festas de Lisboa

JUNE


São as festas mais conhecidas no país. É
durante estas festas que se come a tão
conhecida sardinha portuguesa nos bairros
lisboetas. A emblemática noite de Santo
António (12 de Junho) está inserida nestas
festas, caracterizada pelas Marchas Populares
a descerem a avenida, evento antecedido
pelos Casamentos de Santo António.

Festas de Lisboa
Lisbon Festivities are the most well-known
fests in the country. The famous Portuguese
sardine is eaten during this event inside
Lisbon’s neighborhoods. The emblematic
evening of Saint Antonio (June 12th) takes
place in these festivities, which is known for
the Marchas Populares (People’s Parade)
down the avenue. This event is then followed
by Saint Antonio Weddings.

www.festasdelisboa.com

www.festasdelisboa.com



Noite de Santo António Lisboa



Noite de Santo António Lisboa

É a noite mais característica das Festas de
Lisboa. As pessoas juntam-se na Avenida da
Liberdade para disfrutar das tradicionais
Marchas Populares.

Is the most charismatic night of Lisbon’s
festivities. People gather around Avenida da
Liberdade to enjoy the traditional Marchas
Populares.

www.festasdelisboa.com

www.festasdelisboa.com

Sintra’s Festival


Festival de Sintra
A vertente musical é um dos elementos de
referência, para além da dança, teatro,
atividades para crianças, exposições de rua.

Music is one of the main elements in Sintra’s
Festival, besides dance, theatre, children
activities and street exhibitions.
http://festivaldesintra.pt/
http://festivaldesintra.pt/

JULHO


Concurso Internacional de Saltos
Realiza-se no Centro Hípico do Hotel Golf
Mar, a 2 km do hotel Areias do Seixo.
www.csivimeiro.com/concursos.php



EDP Cool Jazz
É um evento musical de referência situado em
Oeiras, realizado em cenários idílicos,
juntando Natureza, património e música.
www.edpcooljazz.com
www.fmm.com.pt



Ocean Spirit
Festival Internacional de Desportos de Ondas
e de Música na Praia do Mirante em Santa
Cruz.
www.oceanspirit.pt

JULY


Internacional Jumping
Competition
International Jmping Competition, at Golf Mar
Hotel Eqestrian Centre, just 2km away from
Areias o Seixo.
www.csivimeiro.com/concursos.php



EDP Cool Jazz
A referenced musical event that takes place in
Oeiras. It is often set upon idyllic scenarios,
joining the beauty of Nature, patronage and
music.
www.edpcooljazz.com



Ocean Spirit
An international festival for wave sports and
music, located at Mirante beach in Santa
Cruz.
www.oceanspirit.pt

AGOSTO


Onda de Verão

AUGUST


Decorre em Santa Cruz. É um programa de
animação de rua que inclui concertos, peças
de teatro, feiras, entre outras atrações.

Santa Cruz Summer Wave is a street
animation program that includes live
concerts, theatre displays, fairs, among other
attractions.

www.praiadesantacruz.com



www.praiadesantacruz.com

Mercado Medieval Óbidos
Desde 2002 que Óbidos mergulha no tempo e
a Vila transforma-se num verdadeiro palco da
história. As Artes e os Ofícios são o ponto
central do evento e a partir desta temática
serão elaboradas rábulas, personagens,
taberneiros, mercadores, aguadeiros,
vendedores ambulantes e outros que tais…
transportando o visitante para uma
verdadeira Festa da História.



www.mercadomedievalobidos.pt

Cortejo Etnográfico
É um Cortejo realizado anualmente no dia 15
de Agosto em Santa Cruz, e que tem como
objetivo recriar as tradições rurais da região de
Torres Vedras.



www.praiadesantacruz.com

Jazz em Agosto
Festival de Jazz que atravessa já 3 décadas,
revelando a sua identidade ao acompanhar a
evolução da música Jazz. Este festival ocorre
na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.



Semana Internacional de Piano
de Óbidos

www.musica.gulbenkian.pt/jazz/



É um marco importante no panorama da
música internacional, recebendo músicos de
reputação excepcional, e proporcionando
momentos de qualidade num programa
altamente diversificado.

www.pianobidos.org

Festival de Opera de Óbidos
No Festival de Opera de Óbidos poderá viver
uma noite mágica ao ar livre num Castelo de
encantar!
www.festivaloperaobidos.pt

Semana Internacional de Piano
de Óbidos
Óbidos Piano International Week is an
important mark for international music. It
hosts musicians of exceptional reputation and
provides quality moments within a highly
diversified program.

www.pianobidos.org



Jazz em Agosto
Jazz in August is a jazz festival that already
has 3 decades and known for keeping up with
the evolution of jazz music. The festival takes
places in Calouste Gulbenkian Foundation, in
Lisbon.

www.musica.gulbenkian.pt/jazz/



Cortejo Etnográfico
Cortejo Etnográfico is a street parade that is
scheduled every year, in the 15th of August, in
Santa Cruz. Its objective is to recreate the
rural traditions of the region of Torres Vedras.

www.praiadesantacruz.com



Medieval Market of Óbidos
Since 2002 that Óbidos is immersed in time
and the town transforms itself in a live stage
for history – the Medieval Market of Óbidos.
The medieval arts and professions are the
theme for this event, which then serves as the
context for the creation of water carriers,
taverners, merchants and many other
characters that will interact with the visitor in
a historical festivity.

www.mercadomedievalobidos.pt



Onda de Verão



Festival de Opera de Óbidos
During Óbidos Opera Festival you will
experience a magical night at the outside of a
wonderful castle!
www.festivaloperaobidos.pt

OUTUBRO




Festival da Nossa Terra – Quinta
de Sant’Ana

OCTOBER


Festival da Nossa Terra – Quinta
de Sant’Ana

É um evento que celebra a Terra. Com as
últimas uvas a chegar à Adega, o vinho a
fermentar, o canto das andorinhas que se
reúnem nos fios de telefone da aldeia e que
ecoam nos nossos ouvidos, sente-se os
aromas doces do vinho que transbordam das
adegas e os perfumes frescos de eucalipto e
cogumelo vindos da floresta, que vêm
confirmar o fim do Verão e as "saudades" de
voltar a encontrar os amigos, celebrar a
colheita e apreciar as coisas boas da vida. O
tema do festival é o vinho, tradições e
culturas regionais diferentes, expressas na
música e costumes. Os proprietários da
Quinta, Ann e James, contam com o apoio
das pessoas da terra e de um grupo de amigos
alemães. A mistura de culturas é um
ingrediente indispensável para a receita deste
dia mágico.

An event that celebrates the Earth. With the
last grapes arriving to the cellar, the wines
fermenting, the echoing singing of the
swallows that sit upon the village phone
cables, you can feel the sweet aroma of wine
coming out of the cellars and the fresh
perfume of eucalyptus and mushroom from
the woods. These confirm the end of summer
and the nostalgic feeling about finding your
friends, celebrating the harvest and
appreciate the good things that life has to
offer. The theme of this festival is wine and
the different regional cultures and traditions
expressed through music and customs. The
farm owners, Ann and James, have the
support of the people from the village and a
few German friends. The mixing of cultures is
an essential ingredient for the recipe of this
magical day.

www.quintadesantana.com

www.quintadesantana.com

As Festas da Cidade de Torres
Vedras



As Festas da Cidade de Torres
Vedras
Torres Vedras City Fests choosing wine as the
main theme, the city is filled with innumerous
activities for 15 days. These include concerts,
small taverns, wine and confectionary
exhibitions, dancing, and also the already
famous Festival dos Acordeões do Mundo
(World Accordion Festival), which has been
hosting some of the best musicians
worldwide.

Elegendo o vinho como tema principal, e
durante cerca de 15 dias, a cidade enche-se de
inúmeras actividades, desde os concertos, às
tasquinhas, mostra de vinho e doçarias,
bailes, e o já prestigiado Festival do
Acordeões do Mundo que tem recebido
alguns dos melhores músicos a nível mundial.
www.torresvedrasemfesta.com

www.torresvedrasemfesta.com



Festival de Acordeões do Mundo
Realiza-se no Teatro Cine de Torres Vedras.
www.acordeoesdomundo.com/festival/



Festival de Acordeões do Mundo
Festival de Acordeões do Mundo takes place
in Teatro Cine de Torres Vedras.
www.acordeoesdomundo.com/festival/

NOVEMBRO




As Festas da Cidade de Torres
Vedras

NOVEMBRO


As Festas da Cidade de Torres
Vedras

Torres Vedras City Fests choosing wine as the
main theme, the city is filled with innumerous
activities for 15 days. These include concerts,
small taverns, wine and confectionary
exhibitions, dancing, and also the already
famous Festival dos Acordeões do Mundo
(World Accordion Festival), which has been
hosting some of the best musicians
worldwide.

Torres Vedras City Fests choosing wine as the
main theme, the city is filled with innumerous
activities for 15 days. These include concerts,
small taverns, wine and confectionary
exhibitions, dancing, and also the already
famous Festival dos Acordeões do Mundo
(World Accordion Festival), which has been
hosting some of the best musicians
worldwide.

www.torresvedrasemfesta.com

www.torresvedrasemfesta.com

Festival de Acordeões do Mundo



Festival de Acordeões do Mundo

Festival de Acordeões do Mundo takes place
in Teatro Cine de Torres Vedras.

Festival de Acordeões do Mundo takes place
in Teatro Cine de Torres Vedras.

www.acordeoesdomundo.com/festival/

www.acordeoesdomundo.com/festival/

DEZEMBRO
DECEMBER


Óbidos Vila Natal
Um Mercado de Natal, onde se encontram
presentes, um Carrossel de sonho e a Casa do
Pai Natal, e outras referências que nos
transportam para o Natal antigo e nos
enchem de saudades do tempo de criança.
Também existem diversões mais
contemporâneas como a Pista de Gelo e a
Rampa do Castelo, que demonstram os
tempos mais modernos.
www.obidosvilanatal.pt



Óbidos Vila Natal
Óbidos Vila Natal – a Christmas market,
where you can find presents and some
references to the traditional Christmas – such
as a dream Carrousel and Santa’s house –
that makes you miss the times when you were
a child. You will also find other contemporary
attractions, such as the ice rink and the castle
ramp, which demonstrate the modern ages of
Christmas.
www.obidosvilanatal.pt

