Musica
Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Data de Início: 2015-03-14 Data de fim: 2015-07-04
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Aprecie o melhor da música sacra em alguns dos mais belos
monumentos do Baixo Alentejo, numa visita às tradições e às
raízes históricas da região.Para além de divulgar o talento de
compositores, intérpretes e artistas de reconhecimento

Sines
Festival Músicas do Mundo
Data de Início: 2015-07-17 Data de fim: 2015-07-25
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines realiza anualmente em julho, o maior evento português no
campo da world music, o Festival Músicas do Mundo. Tendo
como um dos cenários o Castelo de Sines, este é um espaço que
mostra a diversidade e a qualidade das expressões culturais

Tróia
A Lontra Fest - 3.ª edição
Data de Início: 2015-05-30 Data de fim: 2015-05-30
Website: https://www.facebook.com/alontrafest
As Ruínas Romanas de Tróia recebem, em Maio, “A Lontra Fest”
um festival que pretende promover a música alternativa cantada
em português.
Na sua 3ª Edição, um admirável espetáculo de Música,
Sonoplastia e Mapeamento 3D terão lugar

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data de Início: 2015-08-05 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
O Festival Sudoeste realiza-se em agosto, na Zambujeira do Mar,
vila piscatória da costa alentejana, famosa pelas suas belas
praias e temperaturas amenas.Durante cinco dias atuam no
festival bandas de várias tendências musicais. A festa continua

Algarve
Loulé
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Festival Med

Festival Internacional de Jazz de Loulé

Data de Início: 2015-06-24 Data de fim: 2015-06-27

Data a anunciar

Website: http://www.festivalmed.pt

Website:

Venha ao Algarve, a Loulé, no início do verão e aprecie os sons e
os sabores de diversos países do mundo.Durante vários dias, o
Festival Med anima o centro histórico de Loulé com concertos de
nomes bem conhecidos da cena mundial da “world

Em Julho, a música jazz invade o centro histórico de Loulé.Não
perca os espectáculos integrados no Festival Internacional de
Jazz de Loulé que trazem ao Algarve nomes conceituados a nível
mundial.&nbsp;Este evento que teve a sua primeira

Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data a anunciar
Website: http://www.angrajazz.com
Ano após ano, em outubro, o Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo tem vindo a afirmar-se como um dos
principais eventos do género em Portugal.Contando com a
participação de conhecidos grupos de jazz norte-americanos e
europeus, o

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data de Início: 2015-08-20 Data de fim: 2015-08-22
Website: http://www.maredeagosto.com
No cenário mágico da Baía da Praia Formosa da Ilha de Santa
Maria, o Festival Internacional de Música Maré de Agosto reúne
nomes destacados de diversos países. Num palco situado apenas
a vinte metros do mar atuam nomes destacados do panorama

Centro de Portugal
Aveiro
António Zambujo
Data de Início: 2015-05-23 Data de fim: 2015-05-23
Website: http://www.teatroaveirense.pt/
Sobre o fadista, disse o músico brasileiro Caetano Veloso, em
2008: “É um jovem cantor de fado que, intensificando mais a
tradição do que muitos de seus contemporâneos, faz pensar em
João Gilberto e em tudo que veio à música brasileira por

Figueira da Foz
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RFM SOMNII
Data de Início: 2015-07-11 Data de fim: 2015-07-12
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Em julho, assista ao RFM SOMNII na Figueira da Foz, um evento a
não perder que se apresenta como o maior sunset de
sempre.&nbsp;Durante dois dias o RFM SOMNII anima o enorme
areal da Praia do Relógio na Figueira da Foz com o som dos
melhores DJs

Fundão
Postcards
Data de Início: 2015-05-09 Data de fim: 2015-05-09
Website: http://www.postcardsmusic.com/
No sábado, dia 9 de maio, às 21.30h, a banda folk-rock libanesa
Postcards irá realizar um concerto, no auditório da Moagem –
Cidade do Engenho e das Artes, no Fundão.
Proveniente de Beirute, esta banda é composta por Júlia Sabra
(Voz e

Idanha-a-Nova
Boom Festival
Data de Início: 2016-08-11 Data de fim: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
Em Agosto, participe no Boom Festival e venha celebrar a Arte, a
Liberdade e a Natureza junto às margens da albufeira de Idanhaa-Nova. Realizando-se de dois em dois anos, durante a lua cheia
de Agosto, este é um evento singular dedicado à

Leiria
Entremuralhas - Festival Gótico
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
O imponente Castelo de Leiria acolherá o Festival Gótico
“Entremuralhas”, que celebra a sua 6ª edição este ano!
Com uma programação eclética, 2015 traz várias bandas cujo
estilo gótico fará as delícias dos fãs do género. Entre

Montemor-o-Velho
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Festival Forte
Data de Início: 2015-08-27 Data de fim: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
O Castelo de Montemor-o-Velho, património nacional, recebe em
agosto o festival de música de dança Forte, onde uma seleção de
artistas da música eletrónica se juntará para três dias de
celebração e interação com o público.
A beleza

Tomar
Festival Bons Sons'15
Data de Início: 2015-08-13 Data de fim: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Entre os dias 13 e 16 de agosto de 2015, a aldeia de Cem
Soldos, em Tomar, volta a ser o palco privilegiado da música
portuguesa. O Festival Bons Sons está de regresso um ano antes
do previsto, assumindo-se assim, na sua 6ª edição, como um

Vagos
Vagos Open Air 2015
Data de Início: 2015-08-07 Data de fim: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival Vagos Open Air regressa
à Quinta do Ega no segundo fim de semana de agosto. A sétima
edição do mais representativo dos festivais de peso em solo
nacional acontece nos dias 7, 8 e 9 de Agosto, em mais uma

Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Data de Início: 2015-08-02 Data de fim: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
Em julho e agosto, a música de piano enche a vila medieval de
Óbidos. Jovens estudantes de música vindos de todo o mundo
participam na Semana Internacional de Piano de Óbidos, a fim de
aperfeiçoarem os seus conhecimentos com grandes mestres.

Lisboa Região
Cascais
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Musa Cascais
Data de Início: 2015-07-03 Data de fim: 2015-07-04
Website: http://festivalmusa.org/
O Festival Musa Cascais é já uma referência no que diz respeito
à sustentabilidade e à música.
Ao longo dos anos consolidou uma comunidade de jovens que
acredita ser possível fazer algo diferente e melhor e que aspira a
um lifestyle

Ericeira
Sumol Summer Fest
Data de Início: 2015-07-03 Data de fim: 2015-07-04
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Em Julho, a Ericeira é invadida pelas good vibes do Sumol
Summer Fest.Para além das bandas que milhares de amantes de
boa praia e boa música vão poder ouvir&nbsp;nestes dois dias,
este Festival tem também como ingredientes verão, calor,

Estoril
Estoril Jazz - Jazz num Dia de Verão
Data de Início: 2015-05-09 Data de fim: 2015-05-17
Website: http://www.projazz.pt
Deixe-se seduzir pelo glamour cosmopolita do Estoril e assista a
concertos memoráveis durante o Estoril Jazz. Músicos e grupos
de primeiro plano da cena internacional, com especial incidência
para os norte-americanos, atuam neste festival que se

Lisboa
Há Fado no Cais - Teresa Lopes Alves

Julio Iglesias

Data de Início: 2015-09-19 Data de fim: 2015-09-19

Data de Início: 2015-05-30 Data de fim: 2015-05-30

Website: https://www.ccb.pt/

Website: http://arena.meo.pt/agenda/julioiglesias_pt/2227/

A fadista produz e apresenta diariamente na "Rádio Amália" os
programas "Brincos de Princesa" e "Especial Amália", através
dos quais acolhe os mais representativos nomes do género bem
radicado na tradição lisboeta e hoje património da

Considerado um dos maiores cantores românticos, Julio Iglesias
regressa a Lisboa para seduzir os seus inúmeros fãs com o seu
novo espetáculo pleno de charme e glamour.
Depois de 300 milhões de discos vendidos em todo o mundo, é o
único

Há Fado no Cais - Tânia Oleiro

Apocalyptica

Data de Início: 2015-12-05 Data de fim: 2015-12-05

Data de Início: 2015-11-03 Data de fim: 2015-11-03

Website: https://www.ccb.pt/

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089

Tânia Oleiro nasceu em Lisboa, em 1979. Da infância recorda o
fado cantado pela sua mãe o que a levou a apaixonar-se desde
muito cedo por este género musical.
Iniciou o seu percurso fadista com apenas dez anos, ao vencer a
"Grande Noite do

Da Finlândia chegam estes violoncelistas, que depois do sucesso
mundial de "7th Symphony" (2010), estão a ultimar o seu oitavo
álbum de estúdio. A edição está agendada para o início de 2015
e será promovida por uma extensa digressão que
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Supertramp

Jovens Solistas da Metropolitana

Data de Início: 2015-11-04 Data de fim: 2015-11-04

Data de Início: 2015-05-16 Data de fim: 2015-05-16

Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

Website: http://fasvs.pt/upload/eventos/88_pt.pdf

Os Supertramp acabam de anunciar a nova digressão Europeia,
“Supertramp Forever Tour” e Portugal marca o arranque de
“Supertramp Forever Tour”, que passará também por França,
Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Itália, Bélgica,

Para celebrar a relação entre Maria Helena Vieira da Silva e a
Música, a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva e a Associação
Música, Educação e Cultura (AMEC|Metropolitana) desenharam
um ciclo de recitais de música de câmara, nos

The Rake's Progress - Ópera de Igor Stravinsky

MAROON 5

Data de Início: 2015-05-29 Data de fim: 2015-06-06

Data de Início: 2015-06-17 Data de fim: 2015-06-17

Website: http://tnsc.pt/

Website:
http://arena.meo.pt/en/agenda/maroon-5_en/2137/

“The Rake’s Progress” é uma ópera em três atos e um epílogo,
com música de Igor Stravinski e libreto em inglês de W. H. Auden
e Chester Kallman.
As pinturas e gravados do artista William Hogarth foram a
grande inspiração desta

Já são milhões as visualizações no Youtube de “Maps”, o single
extraído de “V”, o quinto álbum dos Maroon 5, que leva a banda
pop-rock americana vencedora de vários Grammys, a mais uma
das suas tournées mundiais, com passagem no

Super Bock Super Rock

Jazz em Agosto

Data de Início: 2015-07-16 Data de fim: 2015-07-18

Data de Início: 2015-07-31 Data de fim: 2015-08-09

Website: http://www.superbocksuperrock.pt

Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/

O Super Bock Super Rock é, à imagem do Rock, inconformado! A
edição de 2015 promete ser surpreendente.Este Festival que
muitos já designaram de “camaleão” pela vontade de se
reinventar ao longo dos anos, regressa para junto do Tejo,

Assista a concertos de jazz ao ar livre, no " Jazz em Agosto " que
se realiza na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Jazz em
Agosto apresenta as múltiplas identidades do jazz, uma
programação menos comum daquilo que se oferece nos

Rock in Rio Lisboa 2016

Festival ao Largo

Data a anunciar

Data a anunciar

Website: http://rockinrio-lisboa.sapo.pt/

Website: http://www.festivalaolargo.com

O Rock in Rio-Lisboa estará de volta para fazer a maior festa de
2016. O Parque da Bela Vista em Lisboa vai receber o maior
festival de música e entretenimento do mundo.Durante cinco
dias cheios de emoções o Parque da Bela Vista transforma-se na

Em Junho/Julho, marque presença no Largo São Carlos e assista a
espectáculos de grande qualidade.O Festival ao Largo traz a arte
erudita para a rua com espectáculos de entrada gratuita que
incluem música sinfónica, bailado e teatro e contam

MEO Out Jazz
Data de Início: 2015-05-02 Data de fim: 2015-09-27
Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012
De maio a setembro a música invade os jardins de Lisboa!Aos
sábados e domingos ao final da tarde há concertos de jazz com
entrada gratuita em diversos parques, jardins e outros espaços
públicos da cidade de Lisboa. Como por exemplo nos jardins

Oeiras
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NOS Alive

Cool Jazz Festival

Data de Início: 2015-07-09 Data de fim: 2015-07-11

Data a anunciar

Website: http://www.nosalive.com

Website: http://www.cooljazzfest.com

Não perca o NOS Alive e assista às atuações de algumas das
maiores bandas da atualidade, num grande evento que combina
música e arte.Nomes importantes da música nacional e
internacional atuam nos vários palcos do recinto ao longo dos
três

Noites quentes de verão, bonitos jardins e música de qualidade
soam-lhe a uma mistura perfeita? Alta mistura e alta qualidade é
o lema do Cool Jazz Festival que apresenta alguns dos melhores
cantores e instrumentistas da atualidade em lugares

Sintra
Festival de Sintra
Data de Início: 2015-05-09 Data de fim: 2015-06-07
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Assista a um programa musical ou de dança num Palácio Real,
durante o Festival de Sintra, nos meses de junho e julho.Aqui
pode apreciar alguns dos valores artísticos mais prestigiados da
música clássica e dança, num ambiente romântico e

Porto e Norte
Braga
Paulo - Sensible Soccers e Laetitia Morais
Data de Início: 2015-05-29 Data de fim: 2015-05-29
Website: https://www.facebook.com/GNRation.pt
“Paulo” é um espetáculo especial que marca um encontro
colaborativo entre os Sensible Soccers e a artista visual Laetitia
Morais. Há uma ambição de novidade nesta colaboração, um
desejo de testar novas soluções cénicas, mas também

Espinho
41º Festival Internacional de Música de Espinho FIME

Ólöf Arnalds

Data de Início: 2015-06-27 Data de fim: 2015-07-25

Website: http://www.musica-esp.pt/

Data de Início: 2015-05-16 Data de fim: 2015-05-16

Website: http://www.musica-espinho.com/fime/
O Festival Internacional de Música de Espinho, ao longo das mais
de três décadas de existência, em etapas de desenvolvimento
progressivo ou mais abrupto, tem vindo a afirmar-se como um
Festival de características únicas no País, suscitando a

No dia 16 de maio atuará no palco do Auditório de Espinho a
islandesa Ólöf Arnalds. Esta artista é conhecida por ter uma das
vozes mais particulares do seu país.
Ólöf, como quase todos os artistas nativos da ilha do gelo e do
fogo, teve
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Gondomar
Supertramp
Data de Início: 2015-11-03 Data de fim: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Os Supertramp acabam de anunciar a nova digressão Europeia,
“Supertramp Forever Tour” e Portugal marca o arranque de
“Supertramp Forever Tour”, que passará também por França,
Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Itália, Bélgica,

Guimarães
Guimarães Jazz
Data a anunciar
Website: http://ccvf.aoficina.pt
Se aprecia música jazz, não perca o festival que, logo na sua 1ª
edição em 1992, foi considerado o melhor do ano pela crítica da
especialidade.Desde então, nas primeiras semanas de
novembro, o Guimarães Jazz tem vindo a dar a conhecer novos

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2015-08-19 Data de fim: 2015-08-22
Website: http://www.paredesdecoura.com
Não perca o Festival Paredes de Coura, que se realiza em
agosto, no magnífico anfiteatro natural da Praia Fluvial do
Tabuão. Durante quatro dias poderá assistir à atuação de
diversas bandas, na sua maioria de rock alternativo, que
prometem

Porto
Festival do Violoncelo

Apocalyptica

Data de Início: 2015-05-04 Data de fim: 2015-05-10

Data de Início: 2015-11-02 Data de fim: 2015-11-02

Website: http://www.metropolitana.pt/Multim%C3%A9dia
-26.aspx?Action=1&NewsId=1483&M=NewsV2&PID=38

Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt

De 4 a 10 de maio, realiza-se o “Festival do Violoncelo”, de
entrada livre, com masterclasses|ateliês na Sede da
Metropolitana e recitais no Teatro Thalia.
O programa do Festival do Violoncelo começa logo no dia 4,
pelas 10:00 na Sede da

Da Finlândia chegam estes violoncelistas, que depois do sucesso
mundial de "7th Symphony" (2010), estão a ultimar o seu oitavo
álbum de estúdio. A edição está agendada para o início de 2015
e será promovida por uma extensa digressão que

Quest - Joana Gama & Luís Fernandes

Poemas Cantados

Data de Início: 2015-06-27 Data de fim: 2015-06-27

Data de Início: 2015-10-25 Data de fim: 2015-10-25

Website: http://www.joanagama.com/quest.html

Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0

Quest é um projeto dos músicos Joana Gama e Luís Fernandes,
com um percurso bem sucedido nas áreas da música erudita e
da música eletrónica, respetivamente.
O fascínio pelo cruzamento de universos levou-os a um projeto
de autor(es) em

Autor de uma das mais expressivas linguagens musicais da
atualidade e herdeiro da manipulação das harmonias como
forma de transmitir as emoções expressas nos textos, numa
linha que remonta ao renascentista Carlo Gesualdo, o compositor
alemão
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Verão na Casa

Folefest - Festival e Concurso de Acordeão

Data de Início: 2015-05-31 Data de fim: 2015-09-05

Data de Início: 2015-07-21 Data de fim: 2015-07-21

Website: http://www.casadamusica.com

Website: http://www.folefest.com/

Durante mais de três meses a Casa da Música fornece a banda
sonora para as suas noites no Porto. Não perca os espectáculos
do “Verão na Casa”.A diversidade é a palavra-chave e vai poder
escutar vozes portuguesas de renome, sons do Brasil,

A Casa da Música recebe os vencedores Concerto dos
Vencedores da Edição 2014 do Folefest, um festival que tem
contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento e
valorização artística do acordeão de concerto em Portugal.
Todos os

NOS Primavera Sound

Caixa Ribeira

Data de Início: 2015-06-04 Data de fim: 2015-06-06

Data de Início: 2015-06-12 Data de fim: 2015-06-13

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Website: http://caixaribeira.pt/

Em Junho, assista ao NOS Primavera Sound, que traz ao Porto
uma ampla seleção de artistas nacionais e
internacionais.Apresentando-se como o homólogo português do
festival open-air San Miguel Primavera Sound, que se realiza em
Barcelona desde

Dez palcos acolherão mais de 40 fadistas, durante dois dias:
Palácio da Bolsa no Salão Árabe e Pátio das Nações, Mercado
Ferreira Borges no Hard Club 1 e 2, Palco Caixa, Igreja de São
Francisco, Fado à Janela (Cais da Estiva), Barco no

Viana do Castelo
Neopop 10ª edição
Data de Início: 2015-08-13 Data de fim: 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/
De 13 a 15 de agosto volta a acontecer um dos maiores festivais
de música eletrónica em Portugal: o Neopop, que tem lugar em
Viana do Castelo e que todos os anos recebe centenas pessoas
de várias nacionalidades.

Este ano o evento cumpre uma

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Data de Início: 2015-07-16 Data de fim: 2015-07-18
Website: http://maresvivas.meo.pt
“Urbano, abrangente e imprescindível”, é assim que se
apresenta o Festival Marés Vivas, que tem lugar no cenário único
do Cabedelo, junto à foz do Rio Douro em Vila Nova de Gaia. Já
comprou o seu bilhete?Se a classificação de urbano se
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