
Recriando o misticismo e o espírito inerentes à 
época natalícia, Óbidos vai estar em Dezembro 
repleta de brilhos, luzes, enfeites e outras 
quimeras que fazem o deleite de adultos e 
crianças com todas as suas personagens, sem 
esquecer o lendário Pai Natal.

Recreating the mysticism and spirit of Christmas, 
Óbidos will be full of sparkles, lights, ornaments 
and other chimeras that delight adults and  
children with all its characters and, of course, the  
legendary Santa Claus.

www.obidosvilanatal.pt
www.obidos.pt 

O evento pretende promover este produto de 
excelência e que é considerado uma das três 
melhores aguardentes do mundo.
16 novembro - Dia Aberto da Aguardente DOC 
Lourinhã – Adega Cooperativa da Lourinhã 

The event promotes this product of excellence 
that is considered one of the three best brandies 
in the world.
November 16th - Aguardente DOC Lourinhã Open 
Day – “Adega Cooperativa da Lourinhã”

www.cm-lourinha.pt

ÓBIDOS
 29 novembro a 05 de janeiro 2020
Óbidos Vila Natal
Vila de Óbidos | Cerca do Castelo

ALENQUER
30 novembro a 06 janeiro 2020
Alenquer, Presépio de Portugal
Parque de Diversões Natalício | Alenquer

LOURINHÃ
14 a 24 novembro
8ª Quinzena Gastronómica da Aguardente 
DOC
 Restaurantes aderentes

Esperam-se três semanas de muita animação 
e música na Praça do Município, com a 
chegada do Pai Natal e a inauguração da 
árvore de Natal do Município bombarralense.
Estas celebrações natalícias marcam, pela 
diferença e qualidade, o coração do Oeste. 
Venha daí!

Three weeks of great entertainment and music 
are expected in the Praça do Município, with the 
arrival of Santa Claus and the inauguration of the 
Christmas tree.
These celebrations mark, by its difference and 
quality, the heart of the West region. Visit us 
and enjoy!

www.cm-bombarral.pt

Festival de Street Food que preenche a 
avenida 1º de Maio com sabores, aromas e 
animação durante quatro dias, onde pode 
degustar da melhor comida de rua de todo o 
país, estando também representados carros 
de street food internacional.

Street Food Festival that will fill the avenue with 
flavours and entertainment. Taste the best street 
food in the country and also find here, during four 
days, cars with international street food.

 caldasstreetfoodfest
www.cm-caldas-rainha.pt

Na Nazaré a festa começa logo a 29 com 
muita música e animação. E a 31, o areal da 
praia e a marginal da Nazaré são um mar de 
gente, ao som de concertos, música ao vivo, 
DJs, fogo-de-artifício, animação e surpresas. 
Uma festa que é já um marco na Região 
Centro e no país.

New Year’s Eve is very special in Nazaré. Celebra-
tions start 2 days before the big night. The New 
Year begins with lot of music, fun and surprises, 
and of course the traditional and colourful 
fireworks. Join the major New Year’s celebration 
in the Centre of Portugal.

www.cm-nazare.pt

ALCOBAÇA 
31 dezembro
Passagem de Ano em São Martinho  
do Porto entrada livre
São Martinho do Porto 
www.cm-alcobaca.pt

ALENQUER 
01 dezembro
Exposição de pintura de Rui Pinheiro |
Lançamento da Coletânea de Contos |
Poemas de Natal com Eugénia Ponte 
Museu João Mário 
www.viveralenquer.pt

08 dezembro
Concerto de Gala da SUMA 
Auditório Damião de Góis 
www.viveralenquer.pt

05 a 09 dezembro
Vinhos na Rua Augusta 
Rua Augusta 
www.viveralenquer.pt

ARRUDA DOS VINHOS 
21 e 22 dezembro
Magia do Natal 
Arruda dos Vinhos 
www.cm-arruda.pt

CADAVAL 
01 dezembro
Hard Trail Run Montejunto 
Serra do Montejunto 
www.cm-cadaval.pt

08 dezembro
Feira dos Pinhões  
Campo da Feira 
www.cm-cadaval.pt

14, 21 e 28 dezembro
“Manhãs na Biblioteca”
dia 14 | Workshop
dia 21 | Cinema
dia 28 | Hora do Conto 
Biblioteca Municipal 
www.cm-cadaval.pt

16 a 30 dezembro
Ateliês de Natal da Biblioteca  
e Museu Municipal 
Biblioteca e Museu Municipal 
www.cm-cadaval.pt

21 e 22 dezembro
Animação de Natal na Vila 
Praça da República 
www.cm-cadaval.pt

CALDAS DA RAINHA 
16 a 28 dezembro
Exposição e venda de artesanato
Associação de Artesãos das Caldas  
da Rainha 
Galeria de Exposições Espaço Tursimo 
www.cm-caldas-rainha.pt

31 dezembro
Passagem de ano
consultar programa próprio 
Praça da Universidade 
www.cm-caldas-rainha.pt

LOURINHÃ 
07 dezembro
“Dançar ao tempo de Napoleão 
Bonaparte” Workshop de Danças 
Francesas do Período Napoleónico 
Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro 

 centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

07 dezembro
Luísa Sobral 
Auditório da AMAL 
www.cm-lourinha.pt

21 dezembro
Manuel de Oliveira e convidado 
Auditório da AMAL
www.cm-lourinha.pt

NAZARÉ
15 dezembro a 12 janeiro 2020
Presépios Tradicionais da Nazaré
Centro Cultural da Nazaré
www.cm-nazare.pt

PENICHE 
todo o mês 
Um Mar de Natal 
Jardim Municipal - Peniche 
www.cm-peniche.pt

08 dezembro
Festa em Honra de Nossa Senhora  
da Conceição 
Atouguia da Baleia 
www.cm-peniche.pt

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 
07 dezembro
Ciclo de conferências | Lançamento  
do livro “O Foral Manuelino  
do Reguengo de Montagraço”
Cine-Teatro 
www.cm-sobral.pt

15 dezembro | 16h 
Musical | “Peter Pan” 
Cine-Teatro 
www.cm-sobral.pt

TORRES VEDRAS 
07 dezembro
Concerto de Natal 
Sala Oceano | Hotel Golf Mar | Porto Novo 
www.cm-tvedras.pt

a partir de 27 de dezembro 
Passagem de ano em Santa Cruz 2019/20 
Santa Cruz 
www.cm-tvedras.pt

Alenquer oferece a todos os seus visitantes, 
um enorme e surpreendente leque de 
eventos associados ao natal e ao “Cantar e 
Pintar dos Reis”, proporcionando momentos 
únicos de lazer e diversão a todas as famílias 
e especialmente aos mais novos. Esta vila de 
rainhas transforma-se numa verdadeira Vila 
de Natal, repleta de encanto e magia, com 
um parque de diversões único!

Alenquer offers to all its visitors, a huge and ama-
zing range of events associated with Christmas 
and the “Singing and Painting of Kings”, providing 
unique moments of leisure and fun for all families 
and especially for the youngest. This village of 
Queens becomes a real Christmas village full of 
charm and magic with a great amusement park!

www.viveralenquer.pt

BOMBARRAL
01 a 22 dezembro
Celebrações de Natal
Bombarral

CALDAS DA RAINHA
05 a 08 dezembro
Caldas Street Food
Av. 1º de Maio | Caldas da Rainha

NAZARÉ
29 a 31 de dezembro
Passagem de Ano
Praia da Nazaré
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ARRUDA DOS VINHOS 
mês novembro 
Mês Irene Lisboa 
Biblioteca Municipal Irene Lisboa 
www.cm-arruda.pt

09 novembro a 07 janeiro 2020 
Exposição | “Ilustração da obra  
de Irene Lisboa” 
Galeria Municipal | Centro Cultural do Morgado 
www.cm-arruda.pt

CADAVAL 
02 novembro
Exposição de aguarelas  
e apresentação dos livros  
de Maria Beatriz Lamas Oliveira 
Biblioteca Municipal 
www.cm-cadaval.pt

09, 16, 23 e 30 novembro
“Manhãs na Biblioteca”
dia 09 e 23 | Hora do Conto
dia 16 | Cinema
dia 30 | Workshop 
Biblioteca Municipal 
www.cm-cadaval.pt

CALDAS DA RAINHA 
durante mês novembro 
Inauguração Luzes Natal:  
no final de Novembro, as luzes  
de natal iluminam a cidade 
Praça 25 de Abril 
www.cm-caldas-rainha.pt

LOURINHÃ 
01 a 03 novembro
6ª Edição do Festival da Abóbora 
Pavilhão Multiusos da Atalaia 
www.festivaldaabobora.pt

02 novembro
Flamenco Passion | Espetáculo  
de música e dança 
Auditório da AMAL 
www.cm-lourinha.pt

24 novembro | 16h
Concerto comemorativo dos  
250 anos de nascimento de Napoleão 
e Wellington pela Orquestra 
Metropolitana de Lisboa 
Auditório da AMAL 

 centrodeinterpretacaodabatalhadovimeiro

NAZARÉ 
01 novembro a 31 março 2020 
WSL | Nazaré Tow Challenge 
Praia do Norte 
www.praiadonorte.com.pt

10 novembro
45ª Meia Maratona Internacional  
da Nazaré 
Marginal da Nazaré 
www.mmnazare.org/mmnazare

PENICHE 
todo o mês
Mês do Mar 
Peniche 
www.cm-peniche.pt

02 novembro
TEDEX Peniche 
Peniche 
www.cm-peniche.pt

03 novembro
Apresentação do livro  
“A casa amarela” de Sofia Vieira 
Peniche 
www.cm-peniche.pt

09 novembro
Conferência 20 anos da Arméria 
Peniche 
www.cm-peniche.pt

09 novembro
Festas de Santo Estêvão 
Baleal | Peniche 
www.cm-peniche.pt

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 
09 novembro
Ciclo de conferências | “Sé e 
Universidade de Évora e Montagraço”  
Auditório Municipal 
www.cm-sobral.pt

09 novembro | 21h30 
Comemorações 500 Anos Foral  
a Montagraço | Auto da Índia 
Cine-Teatro 
www.cm-sobral.pt

TORRES VEDRAS 
11 novembro
Grande Final do Festival das Vindimas  
Pavilhão Multiusos | Torres Vedras 
www.cm-tvedras.pt

Cofinanciado por:

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL
Rua João Mendonça, 8
3800-200 Aveiro
GPS 40º38’30’’N | 8º39’15.50’’W
T. (+351) 234 420 760
F. (+351) 234 428 326
geral@turismodocentro.pt
www.turismodocentro.pt

 turismodocentro

A15

A10

A8

A14

A1

A3

A17

A1

A25

A24

IP3

A23

A23

A6

IP2

IP4

A4
IP2

IP2A2

A22

A7

Porto

Aveiro

Lisboa

Coimbra

Faro

Viseu

Castelo
Branco

Nazaré

Óbidos

Figueira
da Foz

Leiria
Fátima

Tomar

Guarda

OUT/NOV/DEZ ‘19
OCT/NOV/DEC ‘19



outubro october

O Tempo e o Medo é o tema do FOLIO. 
A fim de reconhecer e compreender as ansie-
dades modernas, escritores, acadé micos, ar-
tistas e pensadores são convidados a partilhar 
as suas experiências e olhares sobre um dos 
temas mais prementes da atualidade. Óbidos 
terá 11 dias repletos de conversas, música, 
exposições e muitos pontos de vista diferente!
Time and Fear is the theme for this year´s edition 
of FOLIO.
In order to recognize and understand modern 
anxieties, writers, academics, artists and thinkers 
are invited to share their experiences and insights 
on one of the most pressing topics of the present 
time. For 11 days, Óbidos will be the meeting 
point for writers, readers, musicians, exhibitions 
and many different points of view!

www.foliofestival.com
www.obidos.pt

ALCOBAÇA 
13 a 20 outubro 
6ª edição do Books & Movies | Festival 
Literário e de Cinema  
Alcobaça 
www.cm-alcobaca.pt

19, 26, 27 e 31 outubro
3º Manobras | Festival Internacional  
de Marionetas e Formas Animadas
Consultar programa próprio 
Vários Locais 
www.artemrede.pt/FestivalManobras

27 outubro
4ª prova de Atletismo de São Bernardo 
(10 km) + Caminhada (6 km)  
Praça 25 de Abril | Alcobaça 
www.cm-alcobaca.pt

ALENQUER 
outubro, novembro e dezembro 
Exposição Permanente Etnográfica 
“Vinho, vindimas e outras memórias 
 do trabalho do campo e Grapeland”  
Museu do Vinho 
www.viveralenquer.pt

outubro, novembro e dezembro 
Exposição Permanente de Pintura  
do Mestre João Mário 
Museu João Mário 
www.viveralenquer.pt

outubro, novembro e dezembro 
Exposição Permanente “Damião  
de Góis e das Vítimas da Inquisição” 
Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição 
www.viveralenquer.pt

01 a 29 outubro
Exposição de pintura de Carlos Rocha 
Museu João Mário 
www.viveralenquer.pt

09 a 29 outubro
Exposição da pintora Helen Reimer
Mostra de desenhos e pintura a óleo 
Biblioteca Municipal de Alenquer 
www.viveralenquer.pt

11 a 13 outubro
Alão Jazz | Estágio de Big Band de Jazz 
e concertos 
Liga dos Amigos de Alenquer 
www.viveralenquer.pt

31 outubro
Gala do Desporto 
Pavilhão Municipal 
www.viveralenquer.pt

ARRUDA DOS VINHOS 
05 outubro a 05 novembro 
Exposição Coletiva “Nuvem” 
Galeria Municipal | Centro Cultural do Morgado 
www.cm-arruda.pt

11 a 13 outubro
“Curt’Arruda” | VI Festival de Cinema 
de Arruda dos Vinhos 
Clube Recreativo e Desportivo Arrudense 
www.cm-arruda.pt

20 outubro
Mostra Gastronómica “Ementa 
Oitocentista” no Dia Nacional  
das Linhas de Torres 
Restaurantes aderentes 
www.cm-arruda.pt

25 e 26 outubro
Colóquio “O Chafariz de Arruda -  
230 anos de História” 
Auditório Municipal | Centro Cultural  
do Morgado 
www.cm-arruda.pt

BOMBARRAL 
12 outubro
Apresentação do livro “Património 
Cultural Imaterial: O olhar 
antropológico” do Doutor Luis Marques 
Auditório Municipal 
www.cm-bombarral.pt

31 outubro 
Halloween 
Mata Municipal 
www.cm-bombarral.pt

CADAVAL 
todos os sábados de outubro, novembro 
e dezembro 
Mercado Ecorural 
Praça da República 
www.cm-cadaval.pt

05 a 31 outubro
Exposição de Fotografia “Perspectivas”
do autor Daniel Henriques 
Moinho das Castanholas 
www.cm-cadaval.pt

13 outubro | 9h
4º Passeio Cadaval de Bicla 
“Desafio Montejunto” 
Pavilhão Multiusos Municipal | Cadaval  
( junto ao Campo da Feira) 
www.cm-cadaval.pt

19 e 26 outubro
“Manhãs na Biblioteca”
dia 19 | Hora do Conto
dia 26 | workshop de Halloen 
Biblioteca Municipal 
www.cm-cadaval.pt

26 outubro, 23 novembro  
e 28 de dezembro 
Feira de Artesanato, Velharias  
e Colecionismo 
Praça da República 
www.cm-cadaval.pt

27 outubro
Eleição da Miss ADiafas 2019
com apresentação de José Figueiras 
Pavilhão Multiusos Municipal | Cadaval  
(junto ao Campo da Feira) 
www.cm-cadaval.pt

CALDAS DA RAINHA 
outubro, novembro e dezembro 
Programação Centro Cultural e 
Congressos de Caldas da Rainha
consultar programa próprio 
Centro Cultural e Congressos  
www.ccc.com.pt

outubro, novembro e dezembro 
Programação Teatro da Rainha
consultar programa próprio 
Sala Estúdio do Teatro da Rainha 
www.teatrodarainha.pt

04 outubro a 02 novembro 
Caldas nice Jazz ‘19
consultar programa próprio 
Centro Cultural e Congressos  
www.caldasnicejazz.pt

15 outubro
Cornea Attack 2.0
Centro de Artes 
www.electricidadeestetica.com

16 outubro a 16 novembro 
Seleta 2019 Exposição de trabalhos dos 
alunos, realizados no ano letivo 2018/19, 
do curso TeSP da ESAD.CR. 
Galeria de Exposições do Espaço Turismo 
www.cm-caldas-rainha.pt

LOURINHÃ 
11 a 19 outubro
Festa em Honra de Nossa Senhora  
de Monserrate 
Ribamar 
www.jf-ribamar.pt

12 outubro | 09h30 
Battle Tour e Birdwatching  
visita guiada ao CIBV, em inglês, com 
percurso pedestre e observação de aves 
Centro de Interpretação da Batalha do 
Vimeiro 
www.cm-lourinha.pt/inscricoes-a-decorrer

12 outubro
Cuca Roseta 
Auditório da AMAL 
www.cm-lourinha.pt

NAZARÉ 
até 20 outubro 
Exposição de Fotografias “O olhar 
desta gente” de Vítor Estrelinha 
Centro Cultural da Nazaré  
www.cm-nazare.pt

19 outubro
2º Meeting de Marcha Atlética
7 Mares, 7 Marchas 
Marginal da Nazaré 
www.adal.pt 

26 outubro a 01 dezembro 
Exposição Comemorativa do 
Centenário do Nascimento de José 
Laborinho Delgado (1919 – 2019) 
Centro Cultural da Nazaré  
www.cm-nazare.pt

PENICHE 
de junho a outubro 
Rota das Igrejas do Concelho de 
Peniche consultar programa próprio 
Concelho de Peniche 
www.cm-peniche.pt

até 19 outubro 
Exposição Design de Equipamento 
Urbano - ESAD 
Centro Interpretativo da Atouguia da Baleia - 
Atouguia da Baleia 
www.cm-peniche.pt

22 outubro a 01 dezembro 
Exposição Design de Equipamento 
Urbano - ESAD 
Museu de Rendas de Bilros - Peniche 
www.cm-peniche.pt

12 outubro a 15 dezembro 
Exposição dos trabalhos  do XXVII 
Concurso de Renda de Bilros 
Museu de Rendas de Bilros - Peniche 
www.cm-peniche.pt

18 a 20 outubro
2º Festival de Gastronomia de Bordo 
Peniche 
www.cm-peniche.pt

20 outubro
Visita guiada Peixe Seco de Peniche 
Peniche 
www.cm-peniche.pt

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 
12, 19 e 27 outubro
3º Manobras - Festival Internacional 
de Marionetas e Formas Animadas
Consultar programa próprio 
Vários Locais 
www.artemrede.pt/FestivalManobras

05 outubro
Ciclo de conferências: “Os forais 
manuelinos: o foral para Montagraço” 
Auditório Municipal 
www.cm-sobral.pt

05 outubro | 16h 
Banda de Música da Força Aérea Portuguesa 
Cine-Teatro 
www.cm-sobral.pt

18 outubro | 10h 
Ação de formação | Capacitação para 
o Turismo Militar: salvaguarda do 
património histórico militar 
Auditório Municipal 
www.cm-sobral.pt | www.rhlt.pt

TORRES VEDRAS 
outubro, novembro e dezembro 
Agenda do Teatro-Cine Torres Vedras,
consultar programa próprio 
Teatro-Cine de Torres Vedras 
www.cm-tvedras.pt/teatro-cine

até 26 de outubro 
Exposição | “Casa Hipólito -  
O Modus Operandi” 
Cooperativa Comunicação e Cultura |  
Torres Vedras 
www.cm-tvedras.pt

até 26 de outubro 
Exposição | “Os Pássaros”  
Biblioteca Municipal de Torres Vedras 
www.cm-tvedras.pt

até 31 de outubro 
Exposição | “As aventuras do Matame - 
O super-herói do Carnaval Torrense”
Biblioteca Municipal de Torres Vedras 
www.cm-tvedras.pt

04 a 06 outubro
5º Encontro Internacional de Desenho 
de Rua 
Torres Vedras 
www.cm-tvedras.pt

12 outubro
Festival das Vindimas | Concurso de moda 
Largo da Igreja | Campelos 
www.cm-tvedras.pt

19 outubro
Feira Rural de Santa Cruz  
Santa Cruz 
www.cm-tvedras.pt

19 outubro
Festival das Vindimas | Concurso de moda
Casa das Capuchas | Freiria 
www.cm-tvedras.pt

19 outubro
Cinema | “Raiva” 
Maceira 
www.cm-tvedras.pt

ALCOBAÇA 
11 novembro
Colóquio Internacional de Enoturismo 
Museu do Vinho 
www.cm-alcobaca.pt

ALENQUER 
 01 a 17 novembro 
Quinzena Gastronómica da Codorniz 
Restaurantes aderentes 
www.viveralenquer.pt

04 a 10 novembro
LiterAL | 4º Encontro Literário de 
Alenquer - A Educação pela Literatura 
Biblioteca Municipal de Alenquer 
www.viveralenquer.pt

22 novembro | 21h 
Noite de Fados e Letras 
Biblioteca Municipal de Alenquer 
www.viveralenquer.pt

Desde 2009, Peniche tem sido palco para os 
melhores surfistas do mundo – Anos de pura 
adrenalina, muitas surpresas, vários vence-
dores e revelações. Este ano, o MEO Rip Curl 
Pro estará novamente em Peniche, para dar  
continuidade ao sucesso das edições ante-
riores. Bem-vindos ao MEO Rip Curl Pro Portu gal 
– Peniche 201. Bem-vindos à Capital da Onda.

Since 2009, Peniche has been the stage for the 
best surfers in the world.  Years of pure adre-
naline, many surprises, several winners, and 
many revelations. For the ninth consecutive 
year, once again, MEO Rip Curl Pro Portugal will 
be in Peniche, to continue the success of previous 
editions. Welcome to MEO Rip Curl Pro Portugal 
- Peniche 2019... Welcome to the Wave Capital.

www.worldsurfleague.com
www.cm-peniche.pt

PENICHE
16 a 28 outubro
Meo Rip Curl Pro Portugal
Praia de Super Tubos | Peniche

Durante 4 dias poderá degustar as apetitosas 
iguarias conventuais de Alcobaça, de Portugal 
e do Mundo. A Doçaria Conventual de Alco-
baça é uma doce herança dos Monges e 
das Monjas de Cister - senhores dos antigos 
Coutos de Alcobaça que, em oito séculos de 
permanência nesta região, deixaram como 
legado a dedicação à terra, à arte, à agricul-
tura e também à doçaria.
Enjoy these 4 days the conventual delicacies of 
Alcobaça, Portugal and the World. The Conven-
tual Confectionery of Alcobaça is a sweet herita-
ge of the monks and nuns of Cister - lords of the  
ancient Coutos of Alcobaça who, in eight centu-
ries of permanence in this region, gifted us with 
their dedication to land, art, agriculture and also 
to sweets. 

www.doceselicores.cm-alcobaca.pt
www.cm-alcobaca.pt

ALCOBAÇA
14 a 17 Novembro
XXI Mostra Internacional de Doces  
e Licores Conventuais
Mosteiro de Alcobaça

Certame que constitui o ponto alto dos 
eventos do concelho, dedicado ao final das 
colheitas (“adiafa” era a refeição oferecida 
pelos vinhateiros aos respetivos trabalhadores 
agrícolas no final das colheitas). Visa a divul- 
gação dos produtos regionais na sua globa- 
lidade, nas vertentes gastronomia, exposições 
de artesanato e atividades econó micas, ativi-
dades equestres, espetáculos e animação 
diversa.
“Festa das Adiafas” (Adiafas Fest) represents the 
highlight of the events in the county, dedicated to 
the end of the harvest season (“Adiafa” was the 
meal offered by the winemakers to their workers at 
the end of the harvest). Its purpose is to promote 
the regional products in the areas of gastronomy, 
handcrafts and economic exhibitions, equestrian 
activities, shows and other animation.

www.cm-cadaval.pt

CADAVAL
19 a 27 outubro
Festa das Adiafas e Festival Nacional  
do Vinho Leve
Cadaval

MAPA é um espetáculo multidisciplinar. 
Cruza várias linguagens e expressões como a 
música, a poesia, o teatro, as artes plásticas 
e o vídeo para criar um objeto performativo 
poético e imersivo que conta estórias e 
fragmentos de estórias de várias geografias. 

MAP is a multidisciplinary spectacle. It crosses 
several languages and expressions such as music, 
poetry, theater, fine arts and video to create a 
poetic and immersive performative object which 
tells stories and fragments of stories from several 
geographies. 

www.artemrede.pt/FestivalManobras
www.cm-sobral.pt

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
19 outubro 3º Manobras: Festival 
Internacional de Marionetas e Formas 
Animadas | Artemrede – Mapa 
Cine-Teatro | Sobral de Monte Agraço 

ÓBIDOS
10 a 20 outubro
FOLIO – Festival Literário Internacional 
de Óbidos 2019
Óbidos

Sob o mote do cultivo da vinha e a produção 
vinícola, uma das mais importantes ativi-
dades agrícolas e económicas do concelho, 
este evento conta com provas e mostras 
de vinhos, restaurantes, artesanato e espe-
táculos musicais.

Under the motto of vineyard cultivation and 
wine production, one of the most important 
agricultural and economic activities of the county, 
this event features tastings and exhibitions of 
wines, restaurants, handicrafts and musical 
shows.

www.cm-arruda.pt

ARRUDA DOS VINHOS
14 a 17 novembro
XXII Festa da Vinha e do Vinho
Arruda dos Vinhos

Esta é uma iniciativa que tem dado a conhe-
cer as melhores produções audiovisuais de 
turismo realizadas a nível nacional e inter-
nacional. Enquanto fórum de partilha de expe-
riências, o ART&TUR tem conquistado elevado 
reconhecimento internacional, mercê da 
qualidade e quantidade de filmes que distingue 
anualmente, bem como da sua integração 
numa rede mundial de festivais congéneres.
This is an initiative that promotes the best 
audiovisual tourism productions made at natio-
nal and international level. As a forum for sha-
ring experiences, ART & TUR has gained high 
international recognition thanks to the quality 
and quantity of films it distinguishes annually, as 
well as its integration into a worldwide network of 
similar festivals.

www.tourfilm-festival.com

TORRES VEDRAS
22 a 25 outubro
ART&TUR – Festival Internacional  
de Cinema de Turismo
Torres Vedras

As Festas da Cidade de Torres Vedras celebram 
o outono, o S. Martinho, a vinha e o vinho.
Durante as festas, a cidade enche-se de cor, 
música, movimento e sabores tradicionais.
Inserido nas Festas da Cidade estará uma vez 
mais o Festival Internacional de Acordeões do 
Mundo.

The Torres Vedras City Festivities celebrate 
autumn, St. Martinho, the vineyard and the wine.
During the holidays, the city fills with color, music, 
movement and traditional flavors.
The International Festival of World Accordions 
will once again make part of the town festivities.

www.torresvedrasemfesta.com
www.acordeoesdomundo.com

TORRES VEDRAS
26 outubro a 11 novembro
Festas da Cidade e Festival Internacional  
de Acordeões do Mundo
Torres Vedras

novembro november


