Música
Festival Bons Sons

NOS Summer Opening

Data de Início: 2017-08-11 Data de fim: 2017-08-14

Data de Início: 2017-07-21 Data de fim: 2017-07-22

Website: http://www.bonssons.com

Website: http://www.nossummeropening.com/

Contactos: Cem Soldos (Tomar)

Contactos: Funchal

Em meados de agosto na aldeia de Cem Soldos perto de
Tomar, o Festival Bons Sons exibe o melhor da música
portuguesa, incluindo todos os géneros e aberto a todas
as gerações.

Em julho, num cenário natural único com o Oceano
Atlântico e o Funchal como pano de fundo, o NOS
Summer Opening é uma verdadeira festa de tributo ao sol
e às boas energias.

Mais do que um festival, o Bons Sons é uma experiência única já
que o recinto do festival é a própria aldeia que acolhe oito
palcos, perfeitamente integrados nas suas ruas, praças, largos,
igrejas e outros equipamentos, cada um com uma linha de
programação diferente.

Este festival urbano tem lugar no anfiteatro do Parque de Santa
Catarina onde ao longo de dois dias se poderão ouvir boas
vibrações ritmadas pelo Hip-Hop, Reggae, Funk e Soul. Em
edições anteriores já participaram uma grande diversidade de
artistas como Skye and Ross from Morcheeba, Buraka Som
Sistema, Richie Campbell, Natiruts, Dengaz, Gabriel o Pensador,
Jazzanova, Da Chick, Orelha Negra, entre tantos outros.

Esta integração no ambiente da aldeia não fica por aqui, uma
vez que os próprios habitantes estão envolvidos na realização do
festival, acolhendo e apoiando os visitantes, numa partilha
especial entre quem recebe e quem visita, o que proporciona
uma vivência ímpar de um evento musical.

Para desfrutar em pleno do festival e do melhor destino insular
do mundo, existem passes de dois dias, aos quais poderá juntar
os packs 4 elementos que proporcionam diversas experiências
como parapente, surf trip, Btt Downhill, tours de jeep ou
catamarã para avistamento de cetáceos.

Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Data de Início: 2017-02-11 Data de fim: 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Contactos: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago do
Cacém, Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde, Beja
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 internacional, o Festival Terras sem
Sombra, o mais destacado festival de música sacra em
Portugal, é também uma oportunidade para conhecer algumas
das igrejas que fazem parte do património monumental do Baixo
Alentejo.
Tendo a música como tema central, o festival integra também
conferências temáticas, visitas guiadas, ações direcionadas para
as artes e para a cultura, bem como um espaço de atividades
paralelas onde se destaca a conservação da natureza e a
salvaguarda da biodiversidade.

Marvão
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Festival Internacional de Música de Marvão
Data de Início: 2017-07-21 Data de fim: 2017-07-30
Website: http://marvaomusic.com
Contactos: Marvão
Em julho, a magia da música clássica invade o cenário de
sonho da vila de Marvão, no Alentejo.
Com uma aposta na qualidade, através de um programa
criterioso e da seleção de músicos impares oriundos de
várias partes do mundo, o Festival Internacional de Música de
Marvão tem-se vindo a afirmar nos roteiros europeus de festivais
de verão de música clássica.
Ao mesmo tempo, este evento pretende abrir-se a um novo
público e a novas experiências, ligando em sintonia vários estilos
musicais e outras formas de expressão artística como as artes
visuais ou a dança e tornar-se assim um palco privilegiado para
a criatividade.

Sines
Festival Músicas do Mundo
Data de Início: 2017-07-21 Data de fim: 2017-07-29
Website: http://www.fmm.com.pt
Contactos: Porto Covo e Sines
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 no mundo, considerado um dos eventos culturais mais
democráticos do país.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data de Início: 2017-08-01 Data de fim: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Contactos: Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
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 com música eletrónica
pela madrugada fora.
À música junta-se o forte convívio com a natureza, permitindo ao
público desfrutar das praias alentejanas e do verde do campo,
num só local. Os festivaleiros dispõem de campismo gratuito,
que lhes garante uma semana de férias por um preço realmente
acessível.

Algarve
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Loulé
Festival Med
Data de Início: 2017-06-29 Data de fim: 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Contactos: Loulé
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 music”. Sob o lema “música e muito mais”, o festival
apresenta outras formas de arte, integrando exposições de
artesanato e espetáculos de dança e teatro de rua. A completar
esta mostra, o recinto alberga também diversos restaurantes
onde poderá experimentar os sabores da cozinha tradicional
de cada um dos países.
Loulé, cidade de ruas tortuosas onde a presença árabe ainda se
faz sentir, é durante este Festival uma miscelânea de culturas
que têm muitos pontos em comum.

Açores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data de Início: 2017-10-04 Data de fim: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Contactos: Angra do Heroísmo - Terceira
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 norteamericanos e europeus, o Angrajazz inclui obrigatoriamente no
seu cartaz pelo menos um grupo nacional e um grupo regional,
cumprindo assim um dos seus principais objetivos – a divulgação
e o desenvolvimento do gosto pelo jazz nos Açores.

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data de Início: 2017-08-18 Data de fim: 2017-08-20
Website: http://www.maredeagosto.com,
http://www.exploresantamaria.eu
Contactos: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
No cenário mágico da Baía da Praia Formosa da Ilha de Santa
Maria - Açores, o Festival Internacional de Música Maré de
Agosto reúne nomes destacados de diversos países. Mariza,
Extreme, Angélique Kidjo, Tânia Maria, Selah Sue, Anthony
Gomes, Michael Kiwanuka, Maria Gadu, entre muitos outros.
Num palco situado apenas a vinte metros da praia, atuam nomes
destacados do panorama musical nacional e internacional, sendo
um Festival carimbado pela participação de diversas correntes
do panorama world music representadas neste acontecimento
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de qualidade reconhecida ao longo de mais de 30 edições anuais
consecutivas.

Ilha de São Miguel
Monte Verde Festival
Data de Início: 2017-08-10 Data de fim: 2017-08-13
Website: http://monteverdefestival.com/
Contactos: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
Um festival “de outro mundo” é como se apresenta o
Monte Verde Festival que se realiza em agosto na Ilha de
São Miguel.
Com um cartaz muito diversificado que aposta num cruzamento
de estilos entre o reggae, o rock, o hip hop e a música
eletrónica, entre outros, o festival tem lugar na Praia de Monte
Verde na Ribeira Grande.
Para além dos bilhetes diários, existem passes-gerais com ou
sem campismo, uma forma mais económica de não perder
pitada deste festival que na edição anterior recebeu cerca de
28.000 festivaleiros.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
RFM SOMNII
Data de Início: 2017-07-07 Data de fim: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Contactos: Praia do Relógio - Figueira da Foz
Em julho, assista ao RFM SOMNII na Figueira da Foz, um
evento a não perder que se apresenta como o maior
sunset de sempre.
Durante três dias o RFM SOMNII anima o enorme areal da Praia
do Relógio na Figueira da Foz com o som dos melhores DJs do
mundo. Sol, praia e muita música eletrónica num belo cenário
natural são os condimentos deste festival, uma experiência
única que de ano para ano atrai um número cada vez maior de
espetadores, esperando-se que na próxima edição sejam cerca
de 80.000.

Óbidos

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

4/8

Semana Internacional de Piano de Óbidos
Data de Início: 2017-08-10 Data de fim: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
Contactos: Óbidos
Em 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
Ericeira
Sumol Summer Fest
Data de Início: 2017-06-24 Data de fim: 2017-06-25
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contactos: Ericeira
Em Junho, 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 nestes dois dias, este Festival tem
também como ingredientes verão, calor, férias e mar, numa
zona bem conhecida dos surfistas, que aqui encontram das
melhores ondas do país.
Para alojamento também não há preocupações, já que ao
adquirir o passe de dois dias, os festivaleiros podem escolher a
opção campismo e ficar instalados no Ericeira Camping com
vista privilegiada para o mar de Ribeira de Ilhas.

Estoril
Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Data de Início: 2017-07-01 Data de fim: 2017-07-28
Website: http://www.festorilisbon.com/
Contactos: Estoril
As Semanas de Música do Estoril (Festival Estoril Lisboa) têm
contribuído para a difusão de novos valores e criações recentes.
Não perca este evento que se realiza em julho, no Estoril.
O evento surge pela fusão dos Cursos Internacionais de Música,
Festival de Música e Concurso de Interpretação do Estoril.

Lisboa
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Festival ao Largo

Jazz em Agosto

Data de Início: 2017-07-07 Data de fim: 2017-07-30

Data de Início: 2017-07-28 Data de fim: 2017-08-06

Website: http://www.festivalaolargo.com

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

Contactos: Largo de São Carlos - Lisboa

Contactos: Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa

Em Julho, marque presença no Largo São Carlos e assista
a espectáculos de grande qualidade.

Assista a concertos de jazz ao ar livre, no " Jazz em Agosto " que
se realiza na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

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 com a participação da Orquestra
Sinfónica Portuguesa, do Coro do Teatro Nacional de São Carlos,
da Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Nacional D. Maria
II, entre muitos agrupamentos artísticos de prestígio.

Jazz em Agosto apresenta as múltiplas identidades do jazz, uma
programação menos comum daquilo que se oferece nos
principais festivais mundiais.

Super Bock Super Rock
Data de Início: 2017-07-13 Data de fim: 2017-07-15
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Contactos: Parque das Nações
O Super Bock Super Rock é, à imagem do Rock,
inconformado! A próxima edição promete ser
surpreendente.
Este Festival que muitos já designaram de “camaleão” pela
vontade de se reinventar ao longo dos anos, regressou em 2015
para junto do Tejo, escolhendo o Parque das Nações para
revolucionar, uma vez mais, o paradigma dos grandes Festivais
em Portugal.
Apresentando um formato totalmente inovador para os grandes
festivais em Portugal, com um conceito moderno, urbano e
cosmopolita, em 2016, o Super Bock Super Rock assegurará,
como sempre, um cartaz recheado dos mais extraordinários
artistas internacionais e portugueses.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

Data a anunciar

Data de Início: 2017-07-06 Data de fim: 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Contactos: Parque dos Poetas, Parque Marquês de
Pombal - Oeiras

Contactos: Passeio Marítimo de Algés

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 únicos bem perto de Lisboa. Os
espetáculos realizam-se ao ar livre em locais de grande beleza.
Antes ou depois dos espetáculos aproveite para conhecer esta
região outrora eleita como destino de férias por reis e nobres.
Atrações não faltam - belos palácios e museus, praias animadas
ou tranquilas, bons restaurantes e muita diversão vão fazer com
que não queira partir tão depressa.

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 dias deste
festival, que desde a sua 1ª edição em 2007, se afirmou como
um dos melhores do ano. Para além da música, este evento tem
a particularidade de incluir um espaço dedicado à arte urbana,
onde os novos artistas plásticos criam as suas peças a partir de
materiais reciclados.
O NOS Alive tem lugar muito perto de Lisboa no Passeio
Marítimo de Algés, com o Rio Tejo como cenário de fundo,
uma localização privilegiada para todos os que pretendem
prolongar o divertimento pela noite fora, e estão assim a um
passo do comboio que os pode levar até às zonas de bares e
discotecas de Lisboa ou da linha de Cascais.
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Porto e Norte
Caminha
EDP Vilar de Mouros
Data de Início: 2017-08-24 Data de fim: 2017-08-26
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contactos: Vilar de Mouros - Caminha
O Festival Vilar de Mouros é o mais antigo festival português,
que junta durante três dias, um público mais velho ao público
jovem que habitualmente acorre aos festivais de Verão. O
festival volta a realizar-se em 2017 e no cartaz apresenta
bandas pop rock nacionais e internacionais consagradas.
Além da música de qualidade, vai encontrar uma paisagem
deslumbrante e a hospitalidade dos habitantes da simpática
aldeia de Vilar de Mouros.

Guimarães
Guimarães Jazz
Data a anunciar
Website: www.ccvf.pt
Contactos: Guimarães
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 valores,
afirmando-se como um espaço de revelação de músicas e
músicos que despertem no público outros interesses, e que
sejam percursores de tendências e caminhos originais.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data de Início: 2017-08-16 Data de fim: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
Contactos: Praia do Tabuão - Paredes de Coura
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 uma
festa com muita animação numa paisagem única!
Para quem quer usufruir ao máximo do contacto com a natureza
e viver em pleno o espírito do festival, a melhor opção é adquirir
o bilhete de quatro dias que dá direito a alojamento gratuito no
Parque de campismo. Consulte o site do festival e obtenha todas
as informações de que vai necessitar.

Porto
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NOS Primavera Sound

NOS em D'Bandada

Data de Início: 2018-06-07 Data de fim: 2018-06-09

Data a anunciar

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Contactos: Porto

Contactos: Parque da Cidade - Porto
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 openair San Miguel Primavera Sound, que se realiza em Barcelona
desde 2001, o NOS Primavera Sound aposta na variedade de
estilos e nas novas bandas, destacando tanto o panorama
local, como artistas com longas e respeitadas carreiras.

Em setembro não perca o NOS em D’Bandada, um festival
que ao longo de 18 horas enche de música as ruas do
centro histórico do Porto.
Os concertos, que são gratuitos e têm lugar em diversos espaços
da cidade, apostam na música portuguesa, apresentando nomes
consagrados e bandas em ascensão que contemplam todos os
géneros musicais.

A programação será distribuída por vários palcos diferentes.
Para além do palco principal - o Palco NOS -, destaca-se o Palco
ATP que pertence à promotora britânica All Tomorrow’s Parties
(ATP), criadora dos festivais homónimos que se realizam no
Reino Unido, EUA e Austrália.
O Festival realiza-se no Parque da Cidade, um parque urbano
de grandes dimensões junto à costa atlântica e com capacidade
para receber cerca de 30.000 pessoas por dia.

Verão na Casa
Data de Início: 2017-06-01 Data de fim: 2017-09-16
Website: http://www.casadamusica.com
Contactos: Casa da Música - Porto
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, fado, jazz, reggae e
música clássica.

Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas
Data de Início: 2017-07-13 Data de fim: 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
Contactos: Cabedelo - Vila Nova de Gaia
“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 deve à proximidade das cidades
de Gaia e Porto, que tornam o acesso fácil por transportes
públicos, já a de abrangente refere-se à diversidade de artistas
de renome que se podem ouvir neste festival e que o tornam
imprescindível para um vasto público, oriundo não só de todos
os pontos de Portugal, como de Espanha e do resto da Europa.
Para além da música, e por se realizar num belíssimo cenário
natural bem perto das praias, o Festival Marés Vivas também se
preocupa com a natureza e o meio ambiente, possuindo mesmo
o certificado 100R que lhe foi atribuído em 2010.
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