
Conheça e participe nos eventos do Médio Tejo. 

Esta coleção vai guiá-lo pelas atrativas atividades desenvolvidas 
em cada um dos treze concelhos desta região. 

Deslumbre-se com a variedade de feiras, festas, festivais  
e outros eventos que pode experienciar.

web | 
facebook | 

app | 
eventos | 

mediotejo.pt
facebook.com/CIMMedioTejo
descubra.pt
agenda.mediotejo.pt

EVENTOS
MÉDIO TEJO



180 CREATIVE CAMP ABRANTES
COLABORAÇÕES CRIATIVAS EM MEDIA ARTS
ABRANTES



ABRANTES • julho

180 CREATIVE CAMP ABRANTES
Colaborações criativas em media arts

Criadores, nacionais e internacionais das mais diversas áreas juntam-se 
em julho, no centro histórico de Abrantes, para o maior encontro 
de criatividade realizado em Portugal. Pensado como um espaço de 
criação, qualificação e sensibilização para as artes e para a intervenção 
urbana, promove e mistura diferentes áreas de expressão artística. 
Neste postal, a intervenção de Florentijn Hofman, artista holandês  
e autor do “Rubber Duck”, na escultura de D. Francisco de Almeida,  
1.º Vice-Rei da Índia. Obra da autoria do mestre Barata-Feyo,  
em honra deste abrantino de linhagem senhorial, responsável por 
uma das maiores conquistas portuguesas na era dos descobrimentos, 
erigida em 1972.

Organização: Canal180, Câmara Municipal de Abrantes,  
Associação Centro Comercial Ar Livre de Abrantes, ArchDaily  
e Ordem dos Arquitectos – Delegação do Centro.” 

www.cm-abrantes.pt  //  www.180.camp

2015



EXPOPELE
ALCANENA CAPITAL DA PELE



ALCANENA • maio

EXPOPELE
Alcanena Capital da Pele

Promover a excelência, a inovação e o design das peles e artigos 
acabados em pele produzidos em Portugal é o desígnio da Expopele.  
O conceito “Alcanena Capital da Pele” está subjacente ao evento,  
para potenciar esta indústria a nível local, nacional e internacional. 

A marca “Leather from Portugal” tem também lugar de destaque,  
de forma a prosseguir com a afirmação internacional conseguida 
com as várias participações em feiras internacionais organizadas por 
empresas de curtumes. O resultado tem sido a incorporação das peles 
acabadas produzidas em Portugal em produtos finais em pele. 

www.cm-alcanena.pt 

2015



FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
CONSTÂNCIA



CONSTÂNCIA • Páscoa

FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
Todos os anos na segunda-feira de Páscoa, muitas dezenas  
de embarcações coloridamente ornamentadas navegam até ao ponto 
de encontro do Zêzere com o Tejo para a tradicional bênção  
dos barcos. Tal como nos primórdios da festa, realizada 
ininterruptamente desde a segunda metade do século XVIII,  
os marítimos de Constância agradecem à Senhora da Boa Viagem  
as graças recebidas e pedem apoio para mais um ano.     

À bênção das embarcações juntam-se, no fim de semana da Páscoa,  
as Festas do Concelho para transformar Constância numa vila em festa.  
Milhares de visitantes percorrem as ruas floridas, desfrutam das 
tasquinhas típicas e das manifestações artísticas e desportivas. 

www.cm-constancia.pt 

2015



FESTAS DE S. JOÃO
E DA CIDADE DO ENTRONCAMENTO



ENTRONCAMENTO • junho

FESTAS DE S. JOÃO
e da Cidade do Entroncamento

O Entroncamento entrega-se às Festas de S. João e da Cidade, 
realizadas todos os anos no mês de junho. Às tasquinhas com mostra 
gastronómica junta-se a Feira do Artesanato, para divulgar o que  
de melhor há no concelho e no país. A animação assume vários 
formatos nomeadamente espaços dedicados aos mais novos, 
espetáculos musicais, apresentações de teatro, carrocéis, insufláveis  
e atividades desportivas.    

As cerimónias religiosas decorrem no dia 24 de junho, dedicado  
a S. João Baptista. As comemorações têm início com a procissão desde 
a Igreja Matriz da Sagrada Família até à Capela de São João Baptista, 
onde a missa campal em honra do santo padroeiro se realiza. 

www.cm-entroncamento.pt 

2015



FESTIVAL GASTRONÓMICO 
DE LAGOSTIM DE RIO
FERREIRA DO ZÊZERE



FERREIRA DO ZÊZERE • abril

FESTIVAL GASTRONÓMICO 
de Lagostim de Rio

Ferreira do Zêzere dá a provar pratos emblemáticos e únicos no país 
nos quais o lagostim de rio é rei. Prove as delícias gastronómicas 
elaboradas com um ingrediente muito apreciado.

Considerada uma iguaria exótica, grande parte dos restaurantes 
europeus de classe média importavam-na para a servirem.  
Por isso, Ferreira do Zêzere consolida mais uma vez o sucesso deste 
festival, com a máxima “Se não podemos vencê-los, vamos comê-los”. 

A importância da festividade espelha-se no aumento do número  
de visitas ao concelho durante o evento, que decorre no mês de abril. 

www.cm-ferreiradozezere.pt 

2015



FEIRA MOSTRA
DE ARTESANATO, GASTRONOMIA E ATIVIDADES ECONÓMICAS DE MAÇÃO



MAÇÃO • julho

FEIRA MOSTRA
de artesanato, gastronomia e atividades económicas 
de Mação

A decorrer anualmente durante o primeiro fim de semana do mês 
de julho, a Feira Mostra de Mação é a grande montra do dinamismo 
económico e associativo do concelho.

Nos cerca de 100 stands promocionais são apresentadas as mais 
emergentes atividades económicas, o artesanato mais tradicional  
e restaurantes com ementas tradicionais. Estão ainda representados  
os produtores de presunto de grande qualidade do concelho, assim 
como das fileiras mais importantes do concelho: o mel, e o azeite.

A animação continua durante todas as noites do evento, quando 
sobem ao palco artistas de reconhecido valor a nível nacional e grupos 
de cantares da região. 

www.cm-macao.pt 

2015



FESTIVAL DE SETEMBRO 
MÚSICA E OUTRAS ARTES
OURÉM



OURÉM • setembro

FESTIVAL DE SETEMBRO, 
música e outras artes

No Festival de Setembro juntam-se identidades e culturas do Mundo. 
A história da Vila Medieval de Ourém cruza-se anualmente, com  
a contemporaneidade cultural, através de mostras de gastronomia, 
música, teatro, dança e outras artes performativas, com uma forte 
base identitária. 

www.cm-ourem.pt 

2015



SEMANA SANTA
TAPETES DE FLORES E PROCISSÃO DOS FOGARÉUS
SARDOAL



SARDOAL • Páscoa

SEMANA SANTA
tapetes de flores e procissão dos fogaréus

A Semana Santa no Sardoal assume-se como um Património de Fé  
e Religiosidade, atraindo milhares de visitantes que se deslumbram 
com as tradições respeitadas e vividas intensamente pela população  
do concelho ao longo dos séculos. 

Entre Quinta-feira Santa e Domingo de Páscoa, as capelas e igrejas são 
engalanadas com tapetes de flores naturais com motivos alusivos  
à quadra. É uma tradição original com características únicas no país.

Velas e archotes iluminam a noite de Quinta-feira Santa durante  
a Procissão do Senhor da Misericórdia (ou Fogaréus), a qual 
proporciona momentos de emoção únicos. 

www.cm-sardoal.pt 

2015



FESTIVAL DE GASTRONOMIA DO MARANHO
SERTÃ



SERTÃ • julho

FESTIVAL DE GASTRONOMIA DO MARANHO
A Sertã é sinónimo de boa gastronomia e de sabores distintos  
da cozinha tradicional portuguesa. Todos os anos no mês de julho  
o Festival de Gastronomia do Maranho divulga as iguarias do concelho. 
O maranho da Sertã, o bucho recheado, a sopa de peixe do rio,  
os cartuchos de amêndoa de Cernache do Bonjardim, as filhós,  
os coscoréis, as merendas doces e os vinhos fazem as delícias  
dos visitantes.

O maranho da Sertã, confecionado e apreciado já no século XIX, 
representa uma herança cultural e etnográfica muito própria que 
importa defender e divulgar para além das fronteiras da região. 

www.cm-sertã.pt  //  turismo.cm-serta.pt

2015



FESTA TEMPLÁRIA
TOMAR



TOMAR • junho

FESTA TEMPLÁRIA
A Cidade Templária evoca a cada ano a herança de Gualdim Pais  
e dos seus insignes cavaleiros. Pelo fim da primavera, Tomar regressa 
ao passado e acolhe as artes, os sabores e os misteres que lhe 
granjearam glória perpétua desde os tempos medievais.  
A Festa Templária, muito mais que uma recriação histórica, ou que 
uma feira medieval, é um estado de espírito de um concelho para  
o qual a História não é vã. 

www.cm-tomar.pt  //  www.festatemplaria.pt

2015
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MEMÓRIAS DA HISTÓRIA
FEIRA MEDIEVAL DE TORRES NOVAS



TORRES NOVAS • junho

MEMÓRIAS DA HISTÓRIA
feira medieval de Torres Novas

Torres Novas recua no tempo na altura da feira medieval.  
Durante este grande evento, toda a cidade se envolve no espírito 
revivalista da História. Os dias enchem-se de magia, animação  
e surpresa, num centro histórico onde impera um castelo renovado  
e uma praça plenos de vida.

A festa repleta de cor, cheiros e sabores de outrora convida o visitante 
a uma autêntica viagem no tempo. Destaca-se pela forte componente 
pedagógica, pela transmissão de conhecimentos sobre a história local  
e nacional, bem como pelo rigor histórico de todo o evento. 

www.cm-torresnovas.pt  //  www.memoriasdahistoria.com

2015



FEIRA DE ENCHIDOS, QUEIJO E MEL
VILA DE REI



VILA DE REI • julho/agosto

FEIRA DE ENCHIDOS, QUEIJO E MEL
A Feira de Enchidos, Queijo e Mel promove as atividades económicas 
do concelho e divulga vários produtos artesanais. O palco da feira 
recebe um programa musical diferenciado, contando sempre com 
alguns dos principais nomes da música nacional. 

O certame tradicional, organizado pelo município de Vila de Rei, é uma 
montra para os enchidos vilarregenses, queijos e mel locais e nacionais 
e artesanato variado, como bordados, artes manuais e cestaria.    

Conta anualmente com cerca de 40 mil visitantes ao longo dos seus 9 dias. 
Realiza-se entre o último sábado de julho e o primeiro domingo de agosto. 

www.cm-viladerei.pt

2015



FEIRA DO TEJO
ARTESANATO, ANIMAÇÃO, MÚSICA, GASTRONOMIA
VILA NOVA DA BARQUINHA



VILA NOVA DA BARQUINHA • junho

FEIRA DO TEJO
artesanato, animação, música, gastronomia

Durante a Feira do Tejo, Vila Nova da Barquinha vive em ambiente 
de festa. O premiado espaço do Parque de Escultura Contemporânea 
Almourol, no centro histórico da vila, com sete hectares de zona verde 
a escassos metros do rio Tejo recebe um dos cartazes mais atrativos 
da região. Os expositores de artesanato, as tasquinhas e os animados 
concertos deslumbram os milhares de visitantes de todas as idades.

A tradição continua bem viva e o padroeiro Santo António convida  
a comer umas sardinhas antes de assistir ao tradicional desfile  
de marchas populares, na véspera do dia 13 de junho, feriado 
municipal, quando se realiza a procissão em honra do patrono da vila. 

www.cm-vnbarquinha.pt

2015


