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ste mês é tempo de comemorar uma vez mais as Festas 
da Cidade de Portalegre! 
 
 

 
 De 22 a 24 de Maio viveremos as Festas da cidade de Portalegre 
e este ano a equipa da Portalegre Core, em conjunto com a Câmara 
Municipal de Portalegre e o Centro de Artes do Espectáculo de Porta-
legre decidiram apostar em algo diferente e inovador: o “Festival Por-
talegre Core”. 

 
Durante três dias vamos apresentar à cidade — e arredores — 

espectáculos ao vivo no estacionamento da antiga Fábrica Robinson, 
inseridos no ambiente industrial do local. 

 
Apostamos numa programação alternativa, que engloba projectos 

de renome nacional, bem como emergentes projectos de origem por-
talegrense. 

 
Mais revelamos que nesta primeira edição contamos com a forte 

presença de António Freitas como embaixador do Festival. 
 
 Esperamos que esta seja apenas a primeira de muitas edições do 
Festival Portalegre Core. 
 
 Todos aguardamos ter uma adesão em massa por parte da popu-
lação e esperamos trazer mais gente à cidade de Portalegre com 
esta iniciativa. 

 
  

Juntos faremos que seja um sucesso... 

E 
FESTIVAL 
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LOCAL 
 Local escolhido para a realização do evento foi a Antiga Fábrica 
da Robinson em Portalegre. 
 
Todos “votaram” a favor deste espaço por Festival ter um ideal 

mais alternativo e por apresentar musica mais “pesada”. A envolvência que 
se cria em torno do recinto industrial decerto trará um tom mais 
“Underground”. É claro que todas as medidas de segurança foram impos-
tas de modo a não interferir com a integridade física de cada pessoa que 
se desloque ao festival... 
 
 Mais referimos que o recinto fica no Parque de Estacionamento do 
Espaço Robinson. Aproveitamos para agradecer à Fundação Robinson 
pela cooperação e cedência do espaço, bem como toda a ajuda que tem 
vindo a desenvolver com as entidades promotoras do Festival. 

O 
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Local: Parque de Estacionamento Espaço Robinson 

(Junto à Escola de Hotelaria) 

+39° 17' 18.86" 

-7° 25' 41.82"  

Coordenadas GPS 

Aproximadamente 
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Local: Parque de Estacionamento Espaço Robinson 

(Junto à Escola de Hotelaria) 

http://facebook.com/ruialmeidaphotography


RECINTO 
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CRÓNICAS de:  
GASPAR GARÇÃO 

“As festas da cidade são       
Maravilhosas” 

As Festas da Cidade são um evento único 

e mágico para qualquer pessoa da minha 

geração, que ainda hoje se deve relembrar 

das noites de final dos anos 80, no mítico Cine-Parque, 

passadas a ouvir as bandas de baile da época, e as 

suas “psicadélicas” versões de grupos famosos da altura. Nomes que ficaram para a 

história, como os Part Time, Petrus Quintus, Geração, Alfa e Grupo Euterpe, entre 

outros, que abrilhantaram muitas noites estreladas de maio, mas que não podem ser 

culpados de contribuir para o avolumar da emoção e para a inevitável “sessão” de 

boxe, com que concluíam sempre estas noites. Continuando no tema dos imprevistos 

extramusicais, quem esteve presente em frente à Escola de São Lourenço, no início 

dos anos 90, nunca se esquecerá do concerto dos Censurados, e do concurso de 

“atiramento de projéteis” que ocorreu nessa noite, certamente uma das mais “rebeldes” 

algumas vez ocorridas na nossa cidade. Receção um pouco menos esfusiante foi a que 

recebeu o vocalista dos GNR, o inconfundível Rui Reininho, uns anos depois no mesmo 

local, quando primeiro se “enganou” no nome da cidade e depois referiu que “adorava 

visitar a praia de Portalegre”. A assobiadela monumental que recebeu por tamanha 

heresia, foi mais uma reação à sua falta de sentido de humor, do que à qualidade da 

música do grupo tripeiro. Também estive presente na noite inesquecível do “motim” no 

cinema Crisfal, em que a banda austríaca Pungent Stench, os Brutal Truth, os Macabre 

e os lagóias Howard Canavarro levaram o público a “reformular” as cadeiras do espaço, 

uma medida que mostra o gosto estético dos portalegrenses. Pelo meu lado, fugi a tem-

po das cadeiras voadoras, e estou ainda vivo para contar essa história, que a muitos 

deve soar como lenda. A história do fã que saltou do balcão para a plateia é comprova-

damente verdade, segundo me dizem algumas testemunhas (relativamente) fidedig-

nas… Para concluir esta viagem pelas ruas da memória, nunca me esquecerei de um 

concerto no Lago do Tarro, com o público em grande número a aplaudir à chuva o artis-

ta, que deu tudo o que tinha e mais alguma coisa. O seu nome? O grande Marco Paulo! 

O 
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António Freitas 
Embaixador do Festival 

 António Freitas é o Embaixador do Festival Portalegre Core. 
 
 Irá estar presente no decorrer dos 3 dias, e no final presenteará 
aqueles que comparecerem no Festival com um Set enquanto DJ. 
 
 É o mais conhecido divulgador português de heavy metal, hard 
rock e rock fm, graças ao trabalho que há quase duas décadas tem 
desenvolvido na rádio, na televisão e na imprensa musical. 
 
 Destacamos os seus programas Alta Tensão e Hupertensão, os 
quais se tornaram referência para os apreciadores do rock mais 
pesado. 
 
 A carreira de António Freitas iniciou-se em 1988 na Rádio 
Comercial, como assistente de realização, o que lhe proporcionou a 
oportunidade de trabalhar nos lendários programas Rock em Stock, 
de Luís Filipe Barros e Lança-Chamas de António Sérgio. 
 
 A sua estreia enquanto animador deu-se em 1991, quando 
começou a fazer na Rádio Energia, de segunda a sexta o programa 
Alta Tensão. Dois anos depois, ingressou na Antena 3 para apre-
sentar o programa diário , Hypertensão. Já em 2002 foi convidado 
para colocar  o seu programa no Curto Circuito na Sic Radical. 
 
 É um dos nomes mais aguardados para o Festival Portalegre 
Core, sendo que como embaixador do mesmo, poderá apresentar 
os projectos musicais e estar junto do público que tanto o acarinha 
durante a evolução da sua carreira e nos dias presentes. 

DIA 22 

02:00H 
HEAVY 
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DIA 22 

02:00H 
HEAVY 
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ANDERSKOR 
DIA 22 

01:00H 
ALTERNATIVO 

nderskor! São a Banda Cabeça de Car-
taz para o dia 22 de Maio, primeiro dia 
e dia Alternativo do Festival Portalegre 
Core. 
 O nome deste projecto provem do 

caractere “_”, o subtração (_), o traço rasteiro, 
underscore, underline ou traço inferior utilizado 
para preencher espaços em branco, sublinhar e/
ou assinar por baixo. 
 O traço inferior é também utilizado como dia-
crítico em algumas línguas indígenas das Améri-
cas e idiomas de África. 
 Os ANDERSKOR são um projecto musical 
Portalegrense fundado e lançado em 2005.  
 Com um estilo bastante alternativo que funde 
a musica Tribal com o New Metal essencialmen-
te, a banda apresenta uma reestruturação quase 
completa dos seus membros no passado ano de 
2013, bem como novos temas cheios de garra e 
intensidade. 
 Bruno Azeitona (Baixo e Percussão) e Luís 
Reis (Teclas e Percussão), alargam as suas raí-

A 
zes juntando mais 3 nomes a 
Anderskor. Zé Miguel Vintém 
(Guitarra), Hugo Correia 
(Voz) e por fim Carlos Borra-
lho (Bateria). 
 Contam já com um vasto 
leque de concertos um pouco 
por todo o território nacional, 
iniciando neste ano de 2014 
as aventuras em território 
para além fronteiras. 
 Já partilharam o palco 
com nome de maior relevo 
como Mind da Gap, Terrako-
ta, Primitive Reason, Sam 
The Kid e Mundo Segundo e 
Quem é o Bob. 
 É aguardado para este 
ano de 2014 o seu segundo 
trabalho discográfico, e pri-
meiro com a formação actual 
de nome “CHAIN”. 
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ALTERNATIVO 

s Spinning Sparks, são 
um projecto Portale-
grense que contam já 
com 18 anos de exis-
tência.  
 

 No decorrer destes 18 anos, 
apresentaram já várias forma-
ções, mas, creem que talvez esta 
será a sua formação definitiva.  
 
 São compostos actualmente 
por 5 elementos, José Janeiro 
(Guitarra e Voz), Paulo Pereira 
(Baixo), Ricardo Brito (Bateria) e 
David capão (Guitarra Solo). 
 
 Entre 1997 e 2002, o projecto 
lançou 4 CD´s promocionais que 
os levou a participar em vários 
festivais.  
 

O 
 O marco mais significativo 
da carreira de Spinning Sparks 
deu-se no passado ano de 2013.  
 
 Tiveram a possibilidade de 
fazer alguns espectáculos ao 
vivo um regresso com nova for-
mação, bem como o prazer de 
partilhar o palco do Festival do 
Crato com “Skunk Anansie”. 
 
 José Janeiro em conversa 
com a Portalegre Core afirmou 
que após tantos anos continua a 
lutar pelos “Spinning” pois é algo 
que faz parte do mesmo quando 
cria, compõe e coloca todas as 
suas emoções nas letras que 
escreve e nos acordes de guitarra 
que dão vida às melodias de Spin-
ning Sparks. 
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Viajantes do Tempo 

Iajantes do Tempo são 
uma das mais recentes 
bandas Portalegrenses. 
 
 Compostos por 5 
elementos, Pedro Pires 

(Voz e Guitarra), Ricardo Estorni-
nho (Teclas), João Dias (Guitarra 
Solo), Vítor e Pedro Surrécio (Baixo 
e Bateria respectivamente), apre-
sentaram-se pela primeira vez em 
palco no passado ano de 2013. 
 
 Contam já com alguns concer-
tos e partilharam recentemente o 
palco com José Cid na Semana 
Académica de Portalegre.   
 
 Os Viajantes do Tempo surgem 
por parte de Pedro Surrécio e 
Pedro Pires que decidem juntar 
alguns acordes de guitarra com uns 
riffs de bateria. Pedro Pires compu-
nha já algumas letras, as quais 
interpretava em concertos a solo. 
Após o convite e experiência com 

V 
Pedro Surrécio, decidem ambos asse-
gurar uma banda por trás de todas 
estas letras e melodias já compostas. 
 Ao ensaiarem na casa de Vítor Sur-
récio, este resolveu descer as escadas 
com a sua Guitarra e tocar umas nota 
com os “Pedros”. Após muitos anos 
sem tocar, voltou a sentir o “bichinho” e 
decidiu comprar um baixo e um amplifi-
cador para se juntar aos Viajantes do 
Tempo. Seguem-se assim mais dois 
nomes ao projecto, Ricardo Estorninho 
e João Dias que viria trazer uma sono-
ridade e vivacidade diferente aos temas 
já compostos pelos restantes elemen-
tos. 

DIA 22 

23:00H 

ALTERNATIVO 
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Sabão azul e branco, banda de originais Portalegrense, formada no 
final de 2013, constituída por Pedro Correia na guitarra e voz, Nuno 
Alegria no baixo e voz e Filipe Barbas na bateria. 
Cantado em Português e com fortes influências blues rock rock psi-
cadélico, Sabão azul e branco apresentam um som versátil com o 
improviso sempre a par.  

V 

Sabão Azul e Branco 

DIA 22 
ALTERNATIVO 

22:00H 



DJ Adegas 
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DIA 22 
ALTERNATIVO 

02:00H 
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Mata Ratos são a banda cabeça de cartaz de dia 23 de Maio para o Fes-
tival Portalegre Core. Pela primeira vez em Portalegre apresentam-se em 
palco para darem ao público portalegrense a voz da sua musica Punk e 
de  letras alternativas. Formados em 1982, e com uma enorme dificulda-
de na altura em darem concertos, uniram esforços com outras bandas 
como “Crise Total”, “Ku de Judas” e “Grito Final” para começarem a orga-
nizar os seus próprios espectáculos. Em 1984, deram a sua voz a Miguel 
Newton e gravaram a sua primeira demo-tape Homónima que vendeu 
cerca de 700 cópias. Já em 1990 assinam pela EMI-VC e gravam o seu 
albúm de estreia “Rock Radioactivo” que é editado em Julho desse mes-
mo ano atingindo o top português, vendendo mais de 6 mil cópias. Conti-
nuam assim por entre vários discos e concertos afirmando-se desde 
cedo como uma das bandas Punk de referência do nosso país. A não 
perder esta estreia em Portalegre que de certo será uma “Festa Tribal”... 

DIA 23 
01:00H punk 
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ecorria o santo ano 
tabernáculo de 2003, 
quando 3 almas possuí-
das pelo álcool e a des-
tilar R´n´R, decidiram 

formar os Taberna. 
 
 Vitor, André e Márcio começa-
ram durante os intervalos de uns 
ensaios a tocar “uma malha”, cuja 
letra ficou opara sempre marcada 
em suas vidas: “Álvaro Rambo”. 
Entretanto a Taberna fechou, mas o 
espirito sempre ficou presente e o 
desejo em voltar mais tarde era 
uma realidade. 
 
 No dia dos finados, mãos 
conhecido como dia dos mortos, a 
1 de Novembro (do ano de 2010), 
os Taberna voltaram renascidos. 

D 
 Vitor, André, Tau e Márcio Grande 
eram agora os novos tasqueiros. 
 
 
 A 1 de Julho de 2011 fez-se assim 
história, abertura oficial da Taberna 
durante as comemorações do Colete 
Encarnado, lançamento oficial do ep 
“Sexo, Cerveja & Futebol”, com otam-
bém o lançamento das Tshirts que fize-
ram o maior sucesso! 
 
 
 A próxima paragem da Taberna é 
assim em Portalegre, no dia Punk sen-
do a 3ª banda a actuar nesse dia. 
  
 

De Lisboa para o Alentejo 
TABERNA! 

Taberna 

DIA 23 
Punk 

00:00H 



s Magnetic 
R o l l ' B a r 
nasceram 
em Porta-
legre com 

as primeiras luzes de 
2007. Da experiência 
recolhida de anteriores 
projectos nasceu um 
punk-rock visceral que 
não deixa ninguém 
indiferente. O primeiro 
EP saiu em Janeiro de 
2008: "Revivalism".  
 
Agora com novo bate-
rista ( João Reis, ex 
Alcer Ortega) o con-
junto de punk-rock 
Portalegrense aparece 
com um novo sentido 
e com a mesma garra 
de sempre.  
 
João Sequeira na Gui-
tarra, Sérgio Laranjo 
no Baixo e voz e João 
Reis Bateria, são a 
explosão sem rastilho 
em qualquer guerra de 
palco.  

O 
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DIA 23 
Punk 

23:00H 

Taberna 
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Karne de Kañon 

 Os Karne de Kañon não pre-
tendem ser apenas mais uma 
banda e Punk embora não 
tenham tocado ainda com 
nenhum grupo famoso (ou pelo 
menos se tocaram nenhum deles 
se lembra). 
 
 Não se preocupam em obter 
um excelente contrato discográfi-
co para gravarem um CD 
“perfeito”. Os KDK querem conti-
nuar a apostar numa musica de 
revolução Espanhola dos anos 
80 e prometem dar o máximo 
além fronteiras.  

DIA 23 
Punk 

22:00H 
arne de Kañon, apre-
sentam-se no Festival 
Portalegre Core como a 
única banda Internacio-

nal. 
 
 Vêm de uma província de 
Badajoz onde o ar ainda continua 
limpo. David na guitarra e Isma 
no baixo, juntam-se a Moska, 
vocalista e baterista no Verão de 
2005. 
 
 No Verão de 2006 começam 
a compor os temas de “Punk en 
tu Ciudad”, trabalho este que 
conta com 18 temas. 

K 
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DIA 23 
02:00H 

Punk 

Dj Surdo 
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riundos de Coimbra e nascidos em 2011, os Destroyers of All são 
o resultado da vontade comum de explorar uma sonoridade dife-
rente daquelas que os seus elementos haviam feito até então.  
 

 
 Compostos por João (Voz), Alex e Guilherme (Guitarras), Bruno (Baixo) e 
Filipe(Bateria). Após as primeiras reuniões, rapidamente surgiram as primei-
ras composições que dão agora forma ao seu trabalho de estreia.  
 
 É com prazer que apresentam o EP de estreia intitulado “Into the Fire”.  

O 

DIA 24 
Heavy 01:00H 
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Heavy 

00:00H 

urn Damage são também uma 
estreia em Portalegre. 
 
Incendeiam e criam danos em 
palco desde 2008 um pouco por 

todo Portugal Continental. 
 
 Com uma grande quantidade de boas 
bandas portuguesas, vivem para propor-
cionar uma boa velocidade e um espirito 
pesado nos seus espectáculos. 

B 

 Com o passar do tem-
po desde o seu inicio, 
mudaram a sua voz em 
2011 de modo a moldar a 
sua forma de trabalhar 
dando um ar mais irritado 
e poderoso às suas musi-
cas. 
 
 Estão a trabalhar nes-
te momento em estúdio 
num Ep que irá conter 5 
musicas, este qual, será 
lançado no final de 2014. 
 
 Com uma particulari-
dade bastante distinta do 
habitual, apresentam-se 
compostos por 4 elemen-
tos, 2 homens e 2 mulhe-
res, sendo estes: Inês 
Freitas (Voz), Sílvia Silva 
(Baixo), Alexandre Grácio 
( B a t e r i a )  e  N u n o 
(Guitarra). 
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DIA 24 
Heavy 

23:00H 
projeto Words of Truth 
teve inicio em 2012. Com 
influências do rock e do 
heavy metal, o fundador 

Pedro Correia compôs diversos 
temas e gravou mais de 13 musicas. 
Destas musicas, 5 foram escolhidas 
para implementar o EP de lançamen-
to (online) "Finally Free". Juntamente 
com o lançamento do EP, Pedro Cor-
reia apresentou também dois video-
clips para os temas "I'll be fine" e 
"Finally Free". Posteriormente, juntou-
se à banda Luís Santos na guitarra 
baixo.  Após alguns meses onde 
foram realizadas várias audições, foi 
já em 2014 que a formação deste pro-
jecto ficou concluída juntando-se mais 
2 nomes ao projecto, sendo estes 
André Cláudio na guitarra Ritmo e 

O 
Pedro Varela na guitarra Solo. 
Words of Truth terá a sua apre-
sentação ao vivo no Festival Por-
talegre Core, querendo mostrar a 
garra das suas musicas bem 
como a originalidade das suas 
melodias ao publico Portalegren-
se, o qual Pedro Correia bem 
conhece. As suas lides musicais 
foram iniciadas em Portalegre, 
sendo esta também a sua terra 
natal. Pedro Correia ingressou em 
vários projectos com o seu irmão 
Alexandre Correia (Guitarrista de 
Destroyers of All). Actualmente 
separados musicalmente, irão vol-
tar a ter o prazer de partilhar o 
palco, desta vez, de uma forma 
distinta. 
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DIA 24 

22:00H 
Heavy 

Originalmente formados por Luís Pereira na guitarra, Luís Dias no bai-
xo e Filipe Barbas na Bateria, os Overcome the Sky são um grupo 
musical de originais Portalegrense. 
 Formados em 2013, apenas viriam a assumir a sua integridade 
enquanto banda após a inserção de dois novos membros: Tiago Antu-
nes (Vocalista) e Tiago Soares (Guitarra). 
 O seu primeiro concerto teve lugar no CAE Portalegre, espaço Qui-
na das Beatas, e segundo os próprios, “foi sem dúvida memorável”. 
 Optam por um estilo com bases no Metal e Hardcore onde cada 
elemento da banda traz um estilo à mesma, onde é isso mesmo que 
caracteriza o som de Overcome the Sky. 
 Estão neste momento a gravar o seu primeiro trabalho discográfico 
com data prevista para Junho de 2014 e apresentam-se no dia 24 a 
abrir o dia Heavy do festival Portalegre Core. 

Overcome the Sky 

DIA 24 
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Organização  Apoios  
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Apoios  Patrocinadores  




