Eventos
MadeiraDiG - Festival Internacional de Música
Música
Contactos
Ponta do Sol - Madeira
Website: http://www.madeiradig.com/
Data de Início: 2021-12-02 Data de fim: 2021-12-07
O Festival Internacional de Música – “Madeira Dig” - é um evento
único na área da música alternativa, que destaca a Madeira
como um destino turístico atrativo para um público jovem e
ativo.Criado em 2004, este festival veio preencher a (...)

Alentejo
Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Música
Contactos
Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
Website: http://sudoeste.meo.pt
Data de Início: 2022-08-02 Data de fim: 2022-08-06
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
Portimão
Rolling Loud Portugal 2022
Música
Contactos
Praia da Rocha - Portimão
Website: https://www.rollingloud.com/
Data de Início: 2022-07-06 Data de fim: 2022-07-08
O maior festival de hip-hop do mundo realiza-se em Portugal em
2022, na Praia da Rocha, no Algarve.Este evento, que teve
enorme sucesso nos Estados Unidos, tem lugar na Europa pela
primeira vez, contando com a participação de nomes
consagrados e (...)
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Figueira da Foz
RFM SOMNII
Música
Contactos
Praia do Relógio - Figueira da Foz
Website: https://rfmsomnii.com/
Data de Início: 2022-07-08 Data de fim: 2022-07-10
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 (...)

Idanha-a-Nova
Boom Festival 2022
Música
Contactos
Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
Website: http://www.boomfestival.org
Data de Início: 2022-07-22 Data de fim: 2022-07-29
Participe no Boom Festival e venha celebrar a Arte, a Liberdade
e a Natureza junto às margens da albufeira de Idanha-a-Nova.
Realizando-se de dois em dois anos, durante a lua cheia de
Agosto, este é um evento singular dedicado à cultura (...)

Tomar
Festival Bons Sons
Música
Contactos
Cem Soldos (Tomar)
Website: http://www.bonssons.com
Data de Início: 2022-08-12 Data de fim: 2022-08-15
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.Mais do
que um festival, o Bons Sons é uma experiência única já que (...)

Lisboa Região
Cascais
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EDP CoolJazz
Música
Contactos
Hipódromo Manuel Possolo - Cascais
Website: https://www.edpcooljazz.com/
Data de Início: 2022-07-02 Data de fim: 2022-07-31
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 (...)

Costa de Caparica
O Sol da Caparica
Música
Contactos
Parque Urbano - Costa da Caparica
Data de Início: 2022-08-11 Data de fim: 2022-08-14
Não perca o Sol da Caparica que em agosto traz o melhor da
música portuguesa à Costa da Caparica com muito surf e praia à
mistura. Este festival, que tem lugar no Parque Urbano da Costa
da Caparica (Almada), reúne grandes nomes da música (...)

Ericeira
Sumol Summer Fest
Música
Contactos
Ericeira
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Data de Início: 2022-07-01 Data de fim: 2022-07-02
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 nestes dois dias, este
Festival tem também como ingredientes verão, calor, (...)

Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2022
Música
Contactos
Parque da Bela Vista - Lisboa
Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt
Data de Início: 2022-06-18 Data de fim: 2022-06-26
O Rock in Rio-Lisboa estará de volta para fazer uma grande festa
em 2022. O Parque da Bela Vista em Lisboa vai receber um dos
maiores festivais de música e entretenimento do mundo.Durante
quatro dias cheios de emoções o Parque da Bela Vista (...)
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Oeiras
NOS Alive
Música
Contactos
Passeio Marítimo de Algés
Website: http://www.nosalive.com
Data de Início: 2022-07-06 Data de fim: 2022-07-09
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 (...)

Sesimbra
Super Bock Super Rock
Música
Contactos
Herdade do Cabeço da Flauta - Meco, Sesimbra
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Data de Início: 2022-07-14 Data de fim: 2022-07-16
O Super Bock Super Rock é, à imagem do Rock, inconformado! A
próxima edição promete ser surpreendente, como já é hábito há
25 anos.Este Festival que muitos já designaram de “camaleão”
pela vontade de se reinventar ao longo dos anos, (...)

Madeira
Funchal
Summer Opening
Música
Contactos
Funchal - Parque de Santa Catarina
Website: https://summeropening.pt/
Data de Início: 2022-09-15 Data de fim: 2022-09-23
Num cenário natural único com o Oceano Atlântico e o Funchal
como pano de fundo, o Summer Opening é uma verdadeira festa
de tributo ao sol e às boas energias. Este festival urbano tem
lugar no anfiteatro do Parque de Santa Catarina onde ao (...)
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Caminha
EDP Vilar de Mouros
Música
Contactos
Vilar de Mouros - Caminha
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Data de Início: 2022-08-25 Data de fim: 2022-08-27
O Festival Vilar de Mouros é o mais antigo festival português,
que durante três dias em agosto, junta um público mais velho ao
público jovem que habitualmente acorre aos festivais de
Verão.Do cartaz fazem parte bandas pop rock (...)

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Música
Contactos
Praia do Taboão - Paredes de Coura
Website: http://www.paredesdecoura.com
Data de Início: 2022-08-16 Data de fim: 2022-08-20
Não perca o Festival Paredes de Coura, que se realiza em
agosto, no magnífico anfiteatro natural da Praia Fluvial do
Taboão. Durante quatro dias poderá assistir à atuação de
diversas bandas, na sua maioria de rock alternativo, que
prometem (...)

Porto
NOS Primavera Sound
Música
Contactos
Parque da Cidade - Porto
Website: http://www.nosprimaverasound.com
Data de Início: 2022-06-09 Data de fim: 2022-06-12
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 2001, o
NOS (...)

Viana do Castelo
Neopop Festival
Música
Contactos
Viana do Castelo
Website: http://www.neopopfestival.com
Data de Início: 2022-08-10 Data de fim: 2022-08-13
Em agosto, em Viana do Castelo, muitos artistas da música
eletrónica irão movimentar a noite de centenas de pessoas no
festival que já é um dos maiores da Europa no género. São
vários os nomes e talentos promissores que passaram pelo
evento (...)
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Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas 2022
Música
Contactos
Vila Nova de Gaia
Website: http://maresvivas.meo.pt
Data de Início: 2022-07-15 Data de fim: 2022-07-17
“Urbano, abrangente e imprescindível”, é assim que se
apresenta o Festival Marés Vivas, que tem lugar 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 (...)
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