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Festivais de Verão
Música, sol e mar, festa todas as noites e 850 km de praias: é a melhor das combinações, nos festivais de verão em
Portugal.
Temos bons concertos, boas praias, gente simpática e noites que se prolongam até o dia nascer. Desde espetáculos
com grandes talentos a grandes eventos do calendário internacional, Portugal adora os seus festivais.
Para além de ter boa música, os festivais são uma oportunidade para conhecer os sítios num ambiente de total
descontração e de forma divertida.
Lisboa e Porto têm sido reconhecidos, todos os anos, como os destinos ideais para umas miniférias e têm noites
muito animadas que são a continuação natural do ambiente de festa. Destacam-se nestas cidades o Rock in Rio, o
NOS Alive e o Super Bock, Super Rock, em Lisboa, o NOS Primavera Sound, no Porto, assim como o MEO Marés Vivas,
em Vila Nova de Gaia.No campo, na região Porto e Norte, Vilar de Mouros, o mais antigo festival português, e o
Vodafone Paredes de Coura na Praia fluvial do Taboão, ou o Boom Festival na Barragem de Idanha-a-Nova no Centro
de Portugal são bons exemplos de cenários paradisíacos, no meio da natureza. Passeios de bicicleta, trekking,
canoagem e banhos de rio são apenas algumas das sugestões que podem complementar na perfeição uns dias bem
passados.
No litoral, já os famosos festivais MEO Sudoeste e Músicas do Mundo, ambos no Alentejo, o Sumol Summer Fest, na
Ericeira, ou o Maré de Agosto, na ilha de Santa Maria nos Açores, ficam perto da praia com tudo de bom que isso
tem. É uma excelente altura para dar um mergulho e ter umas aulas de surf… nos melhores spots da costa
portuguesa. Para os fanáticos das duas rodas, a Concentração Internacional de Motas de Faro traz todos anos ao
Algarve milhares de motociclistas de vários pontos do globo, que ao longo de quatro dias convivem ao som de boa
música e muita animação. Não muito longe, em Loulé, o Festival Med, transforma o centro histórico da cidade num
palco para diversas manifestações artísticas inspiradas na cultura dos países mediterrânicos.Os apreciadores de jazz
também têm um bom leque de escolha entre os vários festivais que acontecem no Estoril, em Oeiras, Lisboa, Porto,
Loulé, Guimarães e em Angra do Heroísmo.Mas nada como consultar a agenda e ver quem vai cá estar. Depois é só
carregar baterias e seguir o beat!

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

