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Verão é sinónimo
de festivais.
Da música clássica
ao estilo moderno,
não faltam opções
ao ar livre.
A Artes&Letras
seleccionou algumas.
Basta escolher
o estilo que
mais lhe agrada.
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FESTIVAIS DE VERÃO

CLÁSSICA & ÓPERA

Julho é o mês dos festivais por excelência! Na cidade, na praia, no campo... todos
os locais são propícios para encontros de bandas e artistas, de renome nacional
e internacional. Rock, Pop, Reggae, Soul... são vários os estilos, para agradar a
todos os públicos. Destacamos aqui quatro grandes festivais, de norte a sul do
país. As noites atraem, os cartazes convidam, a animação é uma promessa. Deixese contagiar por este espírito. O desaﬁo está lançado!

De Maio a Agosto Portugal tem, em toda a sua extensão geográﬁca, um número considerável de
Festivais de Música, com qualidade variável, mas positiva. Este ano não foge à regra, e apesar
da crise, foi possível organizá-los, usando alguma imaginação economicista. Vou Inventariálos, chamando a atenção para os concertos mais relevantes de Julho e Agosto. Elementos
detalhados sobre as datas dos concertos aqui sugeridos (segundo um critério subjectivo)
e de outros, que embora não sugeridos podem, noutros critérios, não ter menor valia, estão
disponíveis para consulta nos sites indicados para cada Festival.

Festival de Música
de Alcobaça
Até 31 de Julho - www.cistermusica.com

Super Bock
Super Rock

Optimus Alive
2010

De 16 a 18 de Julho,
no Meco.

De 8 a 10 de Julho,
no Passeio Marítimo
de Algés, em Oeiras

Três dias de muita
música, praia, cerveja
e animação, com o
verdadeiro espírito
dos festivais de verão, são as propostas
do Super Bock Super
Rock, que em 2010
assinala a sua 16a
edição. Desde 1995,
o festival já recebeu
mais de um milhão
de pessoas e mais de
400 bandas e artistas.
Este ano, destaque para Pet Shop
Boys, Keane e Beach
House, no primeiro
dia. Dia 17, Leftﬁeld,
Vampire Weekend e
Patrick Watson. E no
último dia, Prince,
Empire of the Sun e
The National. Vale a
pena!

O cartaz do Optimus
Alive 2010 tem muitos nomes sonantes
do panorama musical
actual, facto que
faz com que alguns
bilhetes estejam
já esgotados. No
primeiro dia, Faith
No More, Kasabian
e Moonspell são os
grandes destaques.
No dia 9, Deftones
e Skunk Anansie assumem as honras de
cabeça de cartaz, e no
dia de encerramento
do festival sobem ao
palco LCD SoundSistem e Pearl Jam.
Se não quer perder, é
melhor apressar-se.

SudoesteTMN
De 4 a 8 de Agosto,
na Zambujeira do Mar

Mais um verão, mais
um Sudoeste. O
festival da Zambujeira, que conta já com
13 edições, é um dos
mais importantes e
populares festivais
de Verão em Portugal. Concentra
uma vasta gama de
artistas de renome,
de vários estilos
musicais, do Reggae
ao Rock, passando
pela música electrónica e Fado. Este
ano sobem ao palco
nomes como: Jamiroquai, Colbie Caillat,
James Morrison,
Expensive Soul (dia
6); Mika, Sugababes
(dia 7); David Guetta,
Massive Attack e Air
(dia 8). Um cartaz
bem recheado!

Festival Marés
Vivas
De 15 a 17 de Julho,
em Vila Nova de Gaia

Em 2010, o Marés Vivas promete continuar a ser o maior festival do norte. A sua
8a edição é a prova do
sucesso do evento,
que já adquiriu uma
identidade e uma
dinâmica muito próprias e foi certiﬁcado
como “ecológico”.
Enquadrados entre
as cidades de Gaia,
Matosinhos e Porto,
os palcos do Marés
Vivas vão receber
GNR, Morcheeba e
Edward Maya, no dia
15; Placebo, David
Fonseca e A Silent
Film, no dia 16; e Ben
Harper, Editors e
Nikolaj Grandjean,
no dia 17. Mais uma
aposta ganha!

Claudio Marcotulli (Itália) em viola num
programa Villa Lobos / “Sonor Ensemble”
(Espanha) com um programa de Música
Ibérica (Turina, Falla, Lorca) / O pianista
Jue Wang (1o Prémio do Concurso de Santander) em Ravel / A Imagem da Melancolia,
concerto de canto e ﬂautas de bisel / Concerto de encerramento com a Orquestra
Metropolitana de Lisboa, Direcção de João
Paulo Santos em programa Mendelsshon.

Festival Internacional
de Música de Espinho
Até 30 Julho - www-musica-espinho.com

Artur Pizarro dirige a Orquestra Gulbenkian e interpreta, ao piano, os concertos
de J.S.Bach / Fazil Say (pn.) com um programa de Mussorgsky, Prokoﬁev e Janacek / O
“Quarteto Talich”colabora na audição do
Quinteto, com piano de Brahms / “Ensemble Cantar Lontano” e a música do Sec. XVI
/ a Violoncelista Natália Gutman, discipula
de Rostropovitch, e outros solistas, num
concerto de Música de Câmara.

CLÁSSICA & ÓPERA

Festival de Música
da Póvoa de Varzim
Até 31 de Julho - www.cm-pvarzim.pt

Jordi Savall, ﬁgura tutelar da Música Antiga
Espanhola (e não só) e seus convidados num
concerto “Oriente-Ocidente” / Os pianistas Éric
Le Sage e Cristina Ortiz em programa alusivo aos bicentenários de Schumann e Chopin
/ Amandine Beyer (violino) e Pierre Hantai
(cravo) / “Fine Arts Quartet” com Cristina Ortiz
em Música de Câmara / “Capilla Flamenca” com
obras dos Secs. XIV a XVI / Música Barroca com
o Ensemble “Il Guardelino”/ e ainda os Ensembles “Stile Antico” com música de Monteverdi, e
“Les Basses Reúnis” com J.S. Bach / Há também
a referir, como é costume neste Festival, primeiras audições de Compositores Portugueses.

Festival Internacional
de Música do Estoril
Até 31 Julho - www.estorilfestival.net

Hopkinson Smith (alaúde e vihuela) interpreta música Italiana e Espanhola da Renascença
/ António Rosado toca, ao piano, Música
Francesa / “Sonnar Ensemble”(ver Festival de
Alcobaça) Suella Mullag (violino) e Massimo
Palumbo (piano) em Beethoven, Gaci e Ravel
/ Jue Wang (pn.) (ver Festival de Alcobaça) /
Paolo Pandolfo e Guido Balestracci (em viola
da gamba) em Música Barroca / Orquestra
Metropolitana de Lisboa apresenta os Concertos de Oboé, de Marcello, e de de Harpa, de
Mozart, e obras portuguesas de João Madureira (1a audição) e Joly Braga Santos.

Festival de Ópera de Óbidos
De 22 Julho a 26 de Agosto - www.cm-obidos.pt

Programa ainda não anunciado.

