LOMATÄRPIT 2006
Kesän kynnyksellä moni meistä jo laskeskelee päiviä kesäloman alkuun. Portugaliin suuntaaville olemme
koonneet muutamia lomavinkkejä mielenkiintoisista tapahtumista ja kokemisen arvoisista asioista, joita
taas syksyn tullen on mukava muistella - vaikkapa portviinilasillisen ääressä!
TALL SHIPS RACE LISSABONISSA
Suurten purjelaivojen arvostettua kilpailua Tall Ships Racea vietetään tänä vuonna 50. kerran.
Juhlavuoden ensimmäinen purjehdusosuus päättyy Lissaboniin, jossa merihenkistä tunnelmaa voi aistia
yhdeksän päivän ajan 15.07. alkaen. Tapahtuman pääajankohta 20. - 23.07. Tapahtumat sijoittuvat
Alcântaran Docas-alueelle. Tarkempaa tietoa Tall Ship Racen Lissabonin ohjelmasta:
www.tallshipslisboa.net
RANTALOMAILUA - SINISEN LIPUN RANNAT
Moni Portugalin matkaaja on saattanut rantalomallaan nähdä sinisiä ”Bandeira Azul”-lippuja. Lippu kertoo
laatumerkintöihin perustuvasta luokitusjärjestelmästä, jonka mukaan Portugalin rannikon rantoja on
merkitty jo vuodesta 1987 lähtien. Sinisen lipun rannat tilastoidaan vuosittain. Vuonna 2006 Portugalissa
on 219 rantaa, jotka täyttävät Sinisen lipun rannan laatukriteerit niin veden puhtauden kuin
ympäristöasioiden (mm. opasteet, jätteiden keräys, wc-tilat, koirien pääsy rannoille kielletty)
huomioimisenkin suhteen. Lista Sinisen lipun rannoista alueittain on nähtävillä netissä
http://spg.sapo.pt/XdV/468991.html Vinkki: Käy katsomassa myös Viva Praian sivuilta päivittäin
äänestettävät parhaat ja huonoimmat Portugalin rannat: http://www.vivapraia.com/uk/top_praia.php
FATACIL
Elokuussa 18. – 27.08. järjestetään Lagoan kaupungissa Etelä-Portugalin suurimmat FATACILyleismessut. Tapahtuma järjestetään jo 27.kerran. Vuosittain tuhansia kävijöitä houkutteleva tapahtuma
tarjoaa monipuolisuudellaan jokaiselle jotakin. Messuilla pääsee ihastelemaan mm. portugalilaisia
käsitöitä, maistelemaan Algarven ja Alentejon keittiön parhaimpia herkkuja, haistelemaan Portugalin
uusimpia sisustussuuntauksia tai vaikkapa keräämään lomavinkkejä Etelä-Portugalin kaupunkien
messuosastoilta. Fatacilin illat kruunaa upea konserttitarjonta. Lisätietoa: www.cm-lagoa.pt ja
www.fatasul.pt Lisävinkki: Portugalin vanhimmat käsityötaidemessut järjestetään Estorilissa jo 43. kerran
22.06. – 03.09.2006. www.costa-do-estoril.pt
FLOR DE SAL – lomatuliaisiksi Algarven valkoista kultaa!
Hieman erilaista lomaohjelmaa Algarvessa voi etsiä Ria Formosan luonnonpuistosta, joka tarjoaa
suojaisen elinympäristön monille eläin-ja kasvilajeille. Alueella on myös yli 2000 vuoden takaiset
perinteet ns. Algarven valkoisen kullan eli merisuolan tuotannosta. Merisuolaa kerätään tarkoin
hoidetuista altaista, salinoista, toukokuusta syyskuuhun kestävän satokauden aikana. Merisuolaa on
saatavilla erityisen hienorakeisena ”flor de sal” sekä karkeampana ”sal do traditional” ja ”sal do mar”.
Algarve Portalin kuvakollaasi ja esittely merisuola-altaista ja sadonkorjuusta on tutustumisen arvoinen
(http://www.algarve-portal.com/en/country/specialties/sea_salt/ ). Ria Formosan alueen muuhun
toimintaan pääsee tutustumaan Quinta do Lagon ja Quinta de Marimin opaskeskuksissa.
OLHÃON KALA- JA ÄYRIÄISFESTIVAALI
Kesän herkullisia hetkiä kala- ja äyriäisruoan ystäville on tarjolla maineikkaan kalastuskaupungin Olhãon
suuressa Festival de Marisco- tapahtumassa. Viime vuonna Olhãon parhaista merenantimista sai nauttia
yli 60.000 kävijää.
POHJOIS-PORTUGALIN JUHLIA ELOKUUSSA
Portugalin pohjoisimmassa kaupungissa Viana do Castelossa vietetään elokuussa vuotuista Nossa
Senhora da Agonia- romariaa, 18. – 20.08. Tämän Pohjois-Portugalin näyttävimpiin uskonnollisiin
tapahtumiin kuuluvan juhlan keskeinen hahmo on Senhora da Agonia, jolta paikalliset kalastajat ovat
vuosisatojen ajan toivoneet suotuisaa merisäätä. Kaupungin kadut täyttyvät tuhansista juhlijoista,
värikkäistä Minhon-perinneasuista ja näyttävistä koruista ja ilotulituksista. Portugalin synnyinsijoilla
Guimarãesissa puolestaan juhlitaan São Gualteria Festas Gualterianasin merkeissä elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna.
HIEKANVEISTON FESTIVAALI ”FIESA” –
IV Festival Internacional de Esculturas em Areia
Neljäs kansainvälinen hiekanveiston festivaali on avoinna yleisölle 20.05. – 20.09. Perâssa, Algarvessa.
Tämän vuoden teemana veistoksissa on mytologia.

