Because Lagos is much more than sun, beach and golf, find out about
everything you’ll be able to do in 2020 to enjoy the city in your free time
or during your holidays, and don’t miss any of our special events. Let
yourself be guided by our suggestions and Live Lagos 365 days a year!

MARCH
14th March | 21H30PLagos Cultural Center
“Volt'a Portugal em Revista” (Around Portugal in a Magazine) - Magazine Portuguese style, with António Calvário and Natalina José.
In the front row of a luxury cast, António Calvário and Natalina José return to the stage where
they have emerged as great stars of the magazine theater and of the musical panorama.

20th March | 21H30PLagos Cultural Center
“Clean Water Act” - 2nd edition of the VENTANIA Festival
As part of the Barlavento Performing Arts Festival and with artistic coordination and
training by choreographer Jenny Jacobson, the underlying idea of the show is to reflect
on the impact of community growth on the water that surrounds us.

28th March | 21H30PLagos Cultural Center
“Monólogos da Vagina" (Vagina Monologues), with Teresa Guilherme,
Carla Andrino and Vera Kolodzig
As part of the World Theater Day celebrations, the play presents fun, raw and real
stories that reveal a little more of the disconcerting female universe.

APRIL
10th to 12th April |PBarão de São João
XIX Folar Fair
An exhibition of the flavors of gastronomy and the local sweets, accompanied by the
regional products produced in the area, invites you to celebrate Easter and visit the
most typical of the rural parishes in the municipality.

MAY
9th May | | 21H30PLagos Cultural Center
“Quem te viu e quem te vê" (Who saw you and who sees you)
- A tribute to Chico Buarque
Lagos hosts a musical tribute to one of the greatest Brazilian artists, Chico Buarque,
genius of music and speech.

1st to 31st May |PAssociated establishments
Rota do Petisco/Snack Route
The Snack Route transforms some municipalities in the Algarve into the capitals of
snacks with a vast menu of proposals to make your mouth water. The model remains
the same: the idea is to take your passport and visit the various establishments
participating in the event.

14th, 21st and 28th May | 21H00PLagos Historic Center
Fado on the Street
Integrated in the Snack Route, Fado na Rua brings this traditional Portuguese genre to
the streets of Lagos in three magical shows that will fill the city with music.

Day 14 | PLuis de Camões Square
Fado singers: Helena Candeias, Zé Portugal and Mafalda Vasques
Day 21 | PRua Porta de Portugal
Fado singers: Ana Valentim, Vânia Leal and Alcino Bom
Day 28 | PRua Silva Lopes (near the Santo António Church)
Fado singers: Marta Alves, João Leote and Luana Velasques
29th to 31st May | PVarious venues (Concerts at the Lagos Cultural Center)
4th edition of the Algarve Jazz Gourmet Moments Festival
The holding of this festival by the Algarve Jazz Orchestra combines the jazz of
internationally renowned artists with the excellence of Algarve cuisine, creating a
unique experience of sounds and flavors in the audience.

JUNE

AUGUST

DECEMBER

6th and 7th June | PMeia Praia Beach
Waterkings, with Francisco Lufinha

1st to 16th August
Book Fair

28th November to 6th January | PStreets of the historic center
Christmas animation

A unique and pioneering challenge worldwide that tests the resistance, know-how and
teamwork of the adventurous participants. A test that reveals who the real men of the
sea are and crowns the fastest.

Books, writers, book signing, games, storytelling and many other activities around
books, literature and words await you at this traditional fair during one of the seasons
which mostly asks you to read.

12th to 14th June | PInfante Square
Popular Marches

8th August | POdiáxere
32nd Folklore Festival

The city and the municipality are dressed in light and color to welcome Christmas. To
mark this special time of year, the municipality prepares a program that promises a lot
of street entertainment, concerts, shows, entertainment and, of course, the presence
of Santa Claus.

Festival, color, taverns, lots of musical entertainment and parades is what you can
expect from Popular Marches at a celebration that represents one of the greatest
Portuguese traditions.

Tradition is still what it was. Get to know Folklore up close with the presence of several
invited groups from other regions of the country in order to perpetuate an aspect of
Portuguese popular culture with more history and art.

25th to 27th of June | PInfante Square and Constitution Garden
Lagos Beer Fest - 3rd edition

7th to 9th August | PBensafrim Urban Park
XIX FETAAL - Algarve Traditions and Arts Fair

Taking place in one of the most emblematic places in Lagos, Infante Square, this 3rd
edition promises a lot of entertainment and the opportunity to get to know several
prestigious beers from different parts of the world.

In addition to the exhibition of handicrafts, gastronomy and equestrian activities, this
event has a variety of attractions that delight visitors during the days when the Fair
takes place.

24th to 28th of June | PLagos Bay
GC32 Lagos Cup - 3rd stage

28th and 29th August | Cais da Solaria (Lagos) and Av. dos Pescadores (Luz)
29 Bath Party

After hosting, in 2019, the 2nd stage that took place simultaneously with the World Cup
of the same class, the GC32 Lagos Cup returns to make Lagos the epicenter of world
sailing with the presence of Olympic champions and America's Cup sailors.

As a way to remember and relive this Lagos tradition, a program is organized with
musical entertainment, historical recreation, swimsuit contest, beach entertainment
and the obligatory night bath. This year it is up to the talented Fernando Daniel to
dazzle anyone who enters this party.

JULY
July and August | PMultiple locations
Cultural Tours “Lagos the City of Dreams and Secrets”
The municipality annually promotes these walking tours with the aim of introducing
aspects and particular curiosities of the city, which feature unique works at national
level, both in the field of historical heritage and contemporary urban art.

SEPTEMBER
4th and 5th of September | PLagos Cultural Center
Fado Fest'
Lagos annually celebrates Portuguese Fado, inviting artists ranging from veterans to
the most acclaimed singers of the new generation.

16th to 19th July | PInfante Square and Constitution Garden
Lagos Food Fest - 6th edition

17th to 19th September | PLagos Cultural Center
Flamenco Festival

Difference, originality and irreverence will mark the event related to what is the most
basic and primary need: eating. With lots of music, food and drinks from around the
world, this festival promises to be the ideal meeting point for these summer days.

The Lagos Cultural Center annually promotes the Flamenco Festival, the oldest that
takes place in Portugal. You will have three shows of this Spanish art that you will not
want to miss.

31st December | PInfante Square
New Year's Eve with The Gift
Celebrate another New Year at this party in Infante Square, this time to the music of
The Gift. The musical spectacle and the fireworks are more than enough reasons to
share with us these unforgettable memories in a night full of magic and fun.
Enter 2021 with us!

EXHIBITS
25th January to 18th April | PLagos Cultural Center
“Spaces in between”, by Kerstin Wagner
25th January to 18th April | PLagos Cultural Center
“Azul Branco Verde Negro”, by Ana Carvalho
2nd May to 31st July |PLagos Cultural Center, Old Town Hall, Ponta da Bandeira
Fort and some public spaces in Lagos
7th edition MALA - Exhibition of Artists from Lagos
The Exhibition of Artists in the Municipality of Lagos - MALA, an initiative already rooted
in the artistic field of the municipality of Lagos, aims to exhibit and bring together the
works of the last two years of the artists, in the field of plastic arts, who were born,
reside or work here.

to
July | PCais da Solaria
XX Regatta of the Ports of the Discoveries Lagos-Palos de la Frontera

OCTOBER

9th May to 27th June | Lagos Cultural Center
“Quem te viu e quem te vê" (Who saw you and who sees you)
- A tribute to Chico Buarque

This regatta is the result of the Lagos Twinning Act with Palos de La Frontera (Spain),
which took place on 27th October (Lagos Municipality Day), 1992, celebrating this water
sport on the coast between the two cities.

11th October | PNext to the Municipal Stadium
Impossible Run - 6th Edition

The exhibition is a well-deserved tribute to Chico Buarque de Hollanda, an icon of
Brazilian popular music that won a show with caricatures conceived in a namesake
contest, held by the Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB).

18th July | PInfante Square
Concert by the Orquestra Ligeira do Exército

The Impossible Run is an obstacle course in which the main aims are to get together,
team spirit and help each other. The 2020 edition comes with a route with new
obstacles and surprises.

5th September to 30th December
35 years of Art - Portuguese Serigraphy Center

NOVEMBER

5th September to 30th December
Xávega Art Exhibition, by Dina Salvador

10th

12th

Presenting itself in a Big Band style, the Orquestra Ligeira do Exército presents eclectic
shows that include jazz, funk, Latin rhythms, rock and fado. They are present in Lagos
every year, inviting artists to liven up this summer night.

22nd to 26th July | PLagos Sports Complex
XXXIII Sweet Art Contest Fair
Thanks to the talent and creativity of the participating confectioners and artisans who
celebrate regional sweets, this event takes on an irrefutable animation proposal for
residents and visitors who choose the Algarve as their holiday destination.

Day 22 | Áurea
Day 23 | HMB
Day 24 | Gabriel, o Pensador
Day 25 | Blaya
Day 26 | Katia Guerreiro

5th and 6th of November | PLagos Cultural Center
International Colloquium “Trade and merchant
networks in the 16th-17th centuries”
Activity organized by the Humanities Center of Universidade Nova de Lisboa (coordinated by Nunziatella Alessandrini) with the support of the Municipality of Lagos.

6th to 8th November | PBarão de São João
Walk & Art Fest - 3rd edition
Combining art with walking, the festival promises 3 days filled with environmental
education activities for children and families, technical workshops, lectures, talks and
8-10 daily themed walks that can be short or long distance.

YEAR ROUND
Every Wednesday | 5 pm to 10 pm (April to October) 5 pm to 9 pm (November
to March) PLevante Market
Viv'O Mercado
The events schedule may change. Check the agenda on the municipal portal
cm-lagos.pt

Enjoy Lagos

JUNHO

AGOSTO

DEZEMBRO

6 e 7 de junho | PMeia Praia
Waterkings, com Francisco Lufinha

1 a 16 de agosto
Feira do Livro

28 de novembro a 6 de janeiro | PRuas do centro histórico
Animação de Natal

Um desafio único e pioneiro a nível mundial que testa a resistência, o know-how e
o trabalho em equipa dos aventureiros participantes. Uma prova que revela quem
são os verdadeiros homens do mar e coroa os mais rápidos.

Livros, escritores, sessões de autógrafos, jogos, contadores de histórias e muitas
outras atividades em torno do livro, da literatura e da palavra esperam-no nesta
tradicional feira numa das estações que mais pede a leitura.

12 a 14 de junho | PPraça do Infante
Marchas Populares

8 de agosto | POdiáxere
32º Festival de Folclore

A cidade e o concelho vestem-se de luz e de cor para receber o Natal. Para
assinalar esta época do ano tão especial, a autarquia prepara uma programação
que promete muita animação de rua, concertos, espetáculos, diversão e, claro, a
presença do Pai Natal.

Arraial, cor, tasquinhas, muita animação musical e desfiles é o que se pode
esperar das Marchas Populares numa festa que representa uma das maiores
tradições portuguesas.

A tradição ainda é o que era. Conheça o Folclore de perto com a presença de
vários grupos convidados de outras regiões do país com o intuito de perpetuar
uma vertente da cultura popular portuguesa com mais história e arte.

25 a 27 de junho | PPraça do Infante e Jardim da Constituição
Lagos Beer Fest – 3ª edição

7 a 9 de agosto | PParque Urbano de Bensafrim
XIX FETAAL – Feira de Tradições e Artes do Algarve

Integrado no Festival de Artes Performativas do Barlavento e com coordenação
artística e formação pela coreógrafa Jenny Jacobson, a ideia subjacente do
espetáculo é refletir sobre o impacto do crescimento da comunidade sobre a
água que nos rodeia.

A decorrer num dos locais mais emblemáticos de Lagos, a Praça do Infante, esta
3ª edição promete muita animação e a oportunidade de conhecer várias cervejas
de prestígio de diferentes partes do mundo.

Para além da mostra de artesanato, gastronomia e atividades equestres, este
certame conta com uma variedade de atrações que deliciam os visitantes
durante os dias em que decorre a Feira.

24 a 28 de junho | PBaía de Lagos
GC32 Lagos Cup – 3ª etapa

28 e 29 de agosto | PCais da Solaria (Lagos) e Av. dos Pescadores (Luz)
Festa do banho 29

28 de março | 21H30PCentro Cultural de Lagos
“Monólogos da Vagina”, com Teresa Guilherme, Carla Andrino e Vera
Kolodzig

Depois de ter acolhido, em 2019, a 2ª etapa que se realizou em simultâneo com o
campeonato do Mundo da mesma classe, o GC32 Lagos Cup regressa para tornar
Lagos no epicentro da vela mundial com a presença de velejadores campeões
olímpicos e da America’s Cup.

Como forma de relembrar e reviver esta tradição de Lagos, é organizado um
programa com animação musical, recriação histórica, concurso de fatos de
banho, animação de praia e o obrigatório banho noturno. Este ano cabe ao
talentoso Fernando Daniel a tarefa de deslumbrar quem entrar nesta festa.

JULHO

SETEMBRO

25 de janeiro a 18 de abril | PCentro Cultural de Lagos
“Spaces in between”, de Kerstin Wagner

ABRIL

Julho e agosto | PVários locais
Passeios Culturais “Lagos a cidade dos sonhos e dos segredos”

4 e 5 de setembro | PCentro Cultural de Lagos
Fado Fest’

25 de janeiro a 18 de abril | PCentro Cultural de Lagos
“Azul Branco Verde Negro”, de Ana Carvalho

10 a 12 de abril | PBarão de São João
XIX Feira do Folar

A autarquia promove anualmente estes passeios pedestres com o intuito de dar a
conhecer aspetos e curiosidades particulares e identitárias da cidade, onde
figuram trabalhos únicos a nível nacional, tanto no campo do património histórico
como da arte urbana contemporânea. Inscrições para pim@cm-lagos.pt

Lagos celebra anualmente o Fado português, convidando artistas que vão desde
os veteranos até aos mais aclamados cantores da nova geração.

20 de março | 21H30PCentro Cultural de Lagos
“Clean Water Act” – 2ª edição Festival VENTANIA

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro, a peça apresenta
histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco mais do
desconcertante universo feminino.

Uma mostra dos sabores de gastronomia e da doçaria local, acompanhada pelos
produtos regionais produzidos na zona, convida a celebrar a Páscoa e a visitar a
mais típica das freguesias rurais do concelho.

MAIO
9 de maio | 21H30PCentro Cultural de Lagos
“Quem te viu e quem te vê” - Espetáculo de homenagem a Chico Buarque
Lagos recebe um espetáculo musical de tributo a um dos maiores artistas
brasileiros, Chico Buarque, génio da música e da palavra.

1 a 31 de maio | PEstabelecimentos aderentes
Rota do Petisco
A Rota do Petisco transforma alguns concelhos do Algarve nas capitais do petisco
com um vasto cardápio de propostas de fazer crescer a água na boca.
O modelo mantém-se: a ideia é pegar no passaporte e percorrer os vários
estabelecimentos aderentes do evento.

14, 21 de 28 de maio | 21H00PCentro Histórico de Lagos
Fado na Rua
Integrado na Rota do Petisco, o Fado na Rua traz este tradicional género português para
as ruas de Lagos em três mágicos espetáculos que vão encher a cidade de música.

16 a 19 de julho | PPraça do Infante e Jardim da Constituição
Lagos Food Fest - 6ª edição
Diferença, originalidade e irreverência vão marcar o evento relativo àquela que é a
mais básica e primária necessidade: comer. Com muita música e comes e bebes
de todo o mundo, este festival promete ser o ponto de encontro ideal para estes
dias de verão.

10 a 12 de julho | PCais da Solaria
XX Regata dos Portos dos Descobrimentos Lagos-Palos de la Frontera
Esta regata é resultante do Ato de Geminação de Lagos com Palos de La Frontera
(Espanha), ocorrido em 27 de Outubro (Dia do Município de Lagos), de 1992,
celebrando este desporto náutico na costa entre as duas cidades.

18 de julho | PPraça do Infante
Concerto pela Orquestra Ligeira do Exército
Apresentando-se num estilo Big Band, a Orquestra Ligeira do Exército Português
apresenta espetáculos ecléticos que passam pelo jazz, funk, ritmos latinos, rock e
fado. Anualmente marcam presença em Lagos, convidando artistas para animar
esta noite de verão.

17 a 19 de setembro | PCentro Cultural de Lagos
Festival de Flamenco
O Centro Cultural de Lagos promove anualmente o Festival de Flamenco, o mais
antigo que se realiza em Portugal. Terá três espetáculos desta arte de Espanha
que não vai querer perder.

OUTUBRO
11 de outubro | PJunto ao Estádio Municipal
Impossible Run - 6ª Edição
A Impossible Run é uma corrida de obstáculos em que o principal intuito é a
confraternização, o espírito de equipa e a entreajuda. A edição de 2020 surge
com um percurso com novos obstáculos e surpresas.

NOVEMBRO
5 e 6 de novembro | PCentro Cultural de Lagos (Sala de Animação 2)
Colóquio Internacional “Comércio e redes de mercadores nos
séculos XVI-XVII”

EXPOSIÇÕES

2 de maio a 31 de julho | PCentro Cultural de Lagos, Antigos Espaços do
Concelho, Forte Ponta da Bandeira e alguns espaços públicos de Lagos
7ª edição MALA – Mostra de Artistas de Lagos
A Mostra de Artistas do Concelho de Lagos – A MALA, iniciativa já enraizada no
campo artístico do concelho de Lagos, pretende expor e reunir os trabalhos dos
últimos dois anos dos artistas que aqui nasceram, residem ou trabalham, na área
das artes plásticas.

22 a 26 de julho | PComplexo Desportivo de Lagos
XXXIII Feira Concurso Arte Doce

6 a 8 de novembro | PBarão de São João
Walk & Art Fest – 3ª edição

Graças ao talento e criatividade das doceiras e artesãos participantes que
celebram a doçaria regional, este evento assume-se como uma proposta de
animação irrecusável para residentes e visitantes que escolhem o Algarve como o
seu destino de férias.

Aliando a Arte às caminhadas, o festival promete 3 dias recheados de atividades
de educação ambiental para crianças e famílias, workshops técnicos, palestras,
conversas e 8 a 10 caminhadas temáticas diárias que podem ser de curta ou
longa distância.

29 a 31 de maio | PVários locais (Concertos no Centro Cultural de Lagos)
4ª edição do Algarve Jazz Gourmet Moments Festival

Dia 22 | Áurea
Dia 23 | HMB
Dia 24 | Gabriel, o Pensador
Dia 25 | Blaya
Dia 26 | Katia Guerreiro

Câmara Municipal

www.cm-lagos.pt

9 de maio a 27 de junho | PCentro Cultural de Lagos
“Quem te viu e quem te vê”, exposição de homenagem a Chico Buarque
A exposição é uma merecida homenagem a Chico Buarque de Hollanda, um ícone
da música popular brasileira que ganhou uma mostra com caricaturas concebidas
em concurso homônimo, realizado pelo Instituto Memória Musical Brasileira
(IMMuB).

5 de setembro a 30 de dezembro
35 anos de Arte – Centro Português de Serigrafia
5 de setembro a 30 de dezembro
Exposição de Arte Xávega, de Dina Salvador

Iniciativa organizada pelo Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa
(coordenação de Nunziatella Alessandrini) com o apoio da Câmara Municipal de
Lagos.

Dia 14 | PPraça Luis de Camões
Fadistas: Helena Candeias, Zé Portugal e Mafalda Vasques
Dia 21 | PRua Porta de Portugal
Fadistas: Ana Valentim, Vânia Leal e Alcino Bom
Dia 28 | PRua Silva Lopes (junto da Igreja Santo António)
Fadistas: Marta Alves, João Leote e Luana Velasques

A realização deste festival pela Orquestra de Jazz do Algarve alia o jazz de artistas
de renome internacional à excelência da gastronomia algarvia, criando no público
uma experiência única de sons e sabores.

Celebre mais uma passagem de ano nesta festa na Praça do Infante, desta vez ao
som da música dos The Gift. O espetáculo musical e o fogo-de-artifício são
motivos mais do que suficientes para partilhar connosco estas memórias
inesquecíveis numa noite repleta de magia e diversão. Entre em 2021 connosco!

TODO O ANO
Todas as 4as feiras | 17H às 22H (abril a outubro) 17H às 21H (novembro a
março) | PMercado do Levante
Viv’O Mercado
A programação de eventos pode sofrer alterações. Consulte regularmente a
agenda cultural no portal autárquico cm-lagos.pt

À DESCOBERTA
DOS NOSSOS
EVENTOS

À frente de um elenco de luxo, António Calvário e Natalina José regressam aos
palcos onde se evidenciaram como grandes vedetas do teatro de revista e do
panorama musical.

31 de dezembro | PPraça do Infante
Passagem de ano com os The Gift

365 DIAS POR ANO

14 de março | 21H30PCentro Cultural de Lagos
“Volt’a Portugal em Revista” – Revista à Portuguesa, com António
Calvário e Natalina José

DISCOVERING
OUR EVENTS

MARÇO

365 DAYS A YEAR

Porque Lagos é muito mais do que sol, praia e golfe, conheça tudo o
que poderá fazer em 2020 para desfrutar da cidade no seu tempo livre
ou em férias, sem perder os eventos mais especiais. Deixe-se guiar
pelas nossas sugestões e Viva Lagos 365 dias por ano.

