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Informamos os nossos estimados leitores que a
Portalegre Core não utiliza o novo acordo ortográfico.

Resumo do

E

nquanto presidente da Associação Cultural Portalegre Core
desde já agradeço a participação de todos os projectos musicais bem como a de toda a gente que se deslocou até ao Parque de Estacionamento do Espaço Robinson para estar presente na 1ª Edição do Festival Portalegre Core.
Não conseguiríamos ter realizado este festival sem a ajuda e apoio
da Câmara Municipal de Portalegre, Fundação Robinson e Centro de
Artes do Espectáculo de Portalegre, não esquecendo também, todos os
patrocinadores do festival (Iprint, Loading Ideas, União das Juntas de
Freguesia da Sé e S. Lourenço, Hostel Portalegre, Merenda Alentejana e
UPA Lacer.). Todos nos ajudaram para que obtivéssemos 3 dias de
“Festa” e que se realizasse este tão desejado evento em Portalegre.
É um enorme prazer podermos dar algo mais à nossa Cidade, algo
que há muito era pretendida pela população mais jovem, tal como tornar
este evento um marco significativo da Cidade de Portalegre trazendo
mais gente até à nossa cidade, ajudando assim, a desenvolver a economia local no decorrer desta iniciativa.
Hugo Correia, Presidente da Associação Cultural Portalegre Core
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o festival
F

oi um prazer estar presente no lançamento do Festival Portalegre Core. Esta iniciativa existe devido a um conjunto de jovens
de Portalegre terem começado a divulgar vários estilo de musica
no Facebook, bandas estas de Portalegre, compostas por jovens
do nosso concelho e do nosso distrito.
Este festival congregou musica desde o rock, ao metal e ao alternativo, tendo feito a inauguração deste Festival com muito orgulho e dando
estas mesmas palavras à população por se tratar de uma iniciativa de
jovens com ideias, jovens que mostram que Portalegre é uma cidade
“Com Vida”. Todos estes têm boas intenções, sabem estar, sabem quais
são os seus objectivos e conseguem colocar Portalegre no plano a nível
nacional.
O Parque de Estacionamento do Espaço Robinson, é um espaço
excelente para este tipo de eventos, e não só, sendo um espaço Polivalente, o qual é considerado o maior espaço de arqueologia industrial a
nível europeu e este Festival vai dar a conhecer a muitos, o que é este
espaço e que as pessoas possam conhece-lo.
Drª Adelaide Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

E

speremos que esta tenha sido a primeira de muitas edições do
Festival Portalegre Core, tal como este evento se consiga marcar a nível local, regional e até nacional.

Espero que se tenham divertido junto dos vossos amigos, bem como
passem a mensagem e ajudemos todos a tornar este evento, um evento
de qualidade.
Foi a primeira edição e creio que temos todas as condições para
continuar e no próximo ano, seja ainda mais coeso e traga mais gente
até à cidade de Portalegre.
Prof. Landeiro, Vereador da Câmara Municipal de Portalegre
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Sabao azul e b
Este foi o vosso primeiro concerto ao vivo, como é
que correu?

Sim, é verdade, este foi o nosso primeiro concerto ao vivo. Cremos que
correu bem, com alguns percalços, mas pensamos que nos desenrascamos bem. Como é lema da banda: é o desenrasca e sempre acompanhado
do improviso. Estamos em grande!

Porquê Sabão Azul & Branco?

E Porque Não? (risos..) Temos um estilo e influências um pouco antigas,
cantamos em português. O nome consegue conjugar essas duas vertentes.

Como foi a vossa estreia, em casa?

Foi espectacular, num grande palco, num grande evento. Cremos que é um
evento que deve continuar por muitos mais anos. Foi uma estreia, abrimos
o Festival, e que para o ano cá estejamos outra vez.

O convite partiu da associação cultural Portalegre
core, é sempre uma honra abrir um festival deste?

Claro que sim e tem toda a lógica. Foi engraçado, uma vez que foi a estreia
da banda e foi também a estreia do Festival, todos achámos que este
desafio valia a pena e embora com algumas melhorias ainda por fazer,
estava na hora de mostrar aquilo que produzimos. Ter novamente um festival dedicado às bandas de Portalegre pensamos que é óptimo pois todos
merecemos isso. Sempre houve uma tradição gigantesca de bandas em
Portalegre estando um pouco “desacompanhadas”. A Portalegre Core e o
Festival em si vieram colmatar essa lacuna.
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Viajantes do t

Não é a primeira vez que os Viajantes do Tempo sob
na cidade de Portalegre, no entanto este é um Fest
sentem também uma sensação especial ao estar aqui

É claro que sim. Cada vez que subimos a um palco sentimos sempre uma
tivemos vários palcos aqui em Portalegre. Este foi um festival que começou
mos que continue por muito tempo. Sentimo-nos em casa, é a nossa cidad

Os Viajantes do Tempo apresentaram alguns temas
cemos de outros concertos, ainda assim é sempre
ouvi-los e mostrar à cidade de Portalegre o que é qu
do Tempo têm feito.

Os Viajantes do Tempo já têm um reportório, mas é tempo de parar um
Trabalhar em novas musicas para podermos também apresentar outras co
que é importante numa banda de originais.

Para quando um EP ou um CD?

É muito cedo ainda. Estamos ainda em fase de construção, algumas mus
que ainda estão por limar. Para já lançar algo ainda não faz parte dos noss

Liliana pego
“Só ficou a
quem não foi!”

8

Catia maia
perder

“Sem palavras para
comentar o bom que foi.
A repetir sem dúvida.”

tempo

bem a um palco
tival diferente.
i?

sensação especial, já
u agora e que esperede.

s que já conhee bom voltar a
ue os Viajantes

pouco para trabalhar.
oisas novas que é isso

sicas, algumas arestas
sos planos.

Minda barreto

Joaquim correia

“Parabéns :-)”

“Lindos meninos! Fico
à espera do próximo.”
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Spinning spark

Este festival é a primeira vez que acontece, o festiv
core. como se sentiram após o concerto?

É uma sensação boa poder fazer parte deste evento uma vez que Portale
tido algo deste género. Já existiram vários Festivais, mas nada desta dim
existiu um crescendo de dia para dia até ao culminar no final. Fazemos
positivo deste evento e concerto.

Dando primazia também às bandas de Portalegre cor

Claro que sim, no primeiro dia foram só bandas de Portalegre e é sempre
essas bandas no mesmo palco.

Não é a primeira vez que tocam. Contam com um re
tante extenso e mesmo em termos de actuações també
taque especial para a abertura do Skunk Anansi
regressar à cidade natal é sempre diferente não é?

Sim, como se costuma dizer, já somos considerados a “prata da casa” e t
estar entre amigos, o que é bom.

Para o próximo Portalegre core, esperam cá estar
Se nos for feito o convite, cá estaremos certamente.

Overcome the sky
10

Um dos mais recentes projectos Portalegrenses lançou no pa
título “The Awakening” contém 5 faixas totalmente originais gra

ks

val Portalegre

egre ainda nunca tinha
mensão. Cremos que
um balanço bastante

rrecto?

e um prazer tocar com

eportório basém com um desie, no entanto

tocar em Portalegre é

novamente?

assado dia 6 de Junho de 2014 o seu primeiro registo discográfico. O EP de
avadas em Portalegre no Estúdio Attack Release Studio.
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ANDERSKOR
No Primeiro dia do Festival os Anderskor foram
cabeça de cartaz. como se SENTIRAM?

Sentimo-nos bem, é sempre um prazer estarmos presentes num festival de
a primeira edição foi uma honra estar aqui. Sentimo-nos bem em palco, cr
público aderiu e gostou e para nós é isso que é gratificante e é isso que im

Anderskor já têm alguns anos e são de Portalegre
pre bom ter uma banda de Portalegre a fechar um d
o primeiro dia num festival destes?

Claro que sim, é sempre bom. Nós bandas da terra temos de ter algum val
de tem de nos dar esse valor. Todos nós, família de músicos temos um mé
de Portalegre como poderíamos ser de Lisboa, e em certas alturas é difícil
talegre pois as oportunidades são poucas, são menos, embora tudo vá corr

Relativamente à antiguidade de Anderskor, o nome já existe há alguns ano
nas há cerca de ano e meio está no activo esta formação. Estamos todos
lutar por Anderskor.

subiram a palco, terminaram a actuação. recebera
elogios da vossa prestação do concerto?

Claro que sim, já nos deram os parabéns pelo concerto, é sempre bom e
ouvir qualquer elogio como qualquer critica seja ela construtiva ou não. S
toda a critica é sempre levada de forma construtiva, isto para nós.
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a banda

estes, sendo
remos que o
porta.

e- é semdos dias e

lor, e a cidaérito. Somos
sair de Porrendo.

os, mas apes juntos para

am muitos

e gratificante
Se bem que
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LITTLE ORANGE
14

O artista Mono Band Portalegrense vai apresentar e pro
01:30h na Fonte dos Amores em Portalegre. Decerto um e

omover um dos seus espectáculos na noite de 13 para 14 de Junho pelas
evento único e carismático ao estilo de Little Orange.
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Karne de kano
É a vossa primeira vez em Portugal?

Sim, foi a nossa primeira vez em Portugal. Para o próximo ano fazemos
existência. Estivemos há umas semanas atrás num concerto de Mata Rato
val de Punk Rock muito bom em Lisboa. Por casualidade a primeira vez d
Kañon em Portugal é com Mata Ratos e com Magnetic Roll Bar. Foi um
aqui em Portalegre com todos eles.

Gostaram do festival Portalegre core?

Muito bom. Não tínhamos ideia de como isto iria funcionar a nível de organ
têm uma forma de trabalhar e sabem o que é o mundo do espectáculo de
muito boa, a organização foi excelente.

16

on

10 anos de
os num festide Karne de
prazer tocar

nização, mas
e uma forma
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Magnetic roll

Este é o primeir
marcaram pres

É óptimo tocar nesta c
palco para esta gente

Não só para a
te de fora.

Claro, nós temos toca
que ainda nunca nos

Estão a fazer o

Claro, se pudéssemos

Os Magnetic tê
anos. há proje

Nós tivemos parados
construir e ganhar cor
uniforme. A partir des
estrada.
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Guilherme Busato

Hugo Candeias

“5 Estrelas”

“Espetáculo, bom festival, f
um pouco mais de participa
mas estão todos de parabéns

l bar

ro Festival Portalegre Core e os Magnetic Roll Bar
sença. é sempre uma honra tocar em Portalegre?

cidade, é extremamente gratificante sermos daqui e podermos tocar neste
e. Um muito obrigado Portalegre Core.

cidade de Portalegre pois também aqui há muita gen-

ado em Espanha e é sempre bom ganhar mais público. Tocar para pessoas
viram é uma luta todos os dias, uma luta positiva.

o que gostam?

s só fazíamos isto.

êm mostrado a sua sonoridade ao longo de vários
ectos para o futuro que possam ser desvendados?

2 anos derivado à saída do baterista. Agora conseguimos com o João Reis
rpo e alma para estarmos em palco e todos juntos conseguirmos algo mais
sse momento e já com músicas novas o objectivo é gravar e continuar em

faltou
ação,
s.”

Hugo Alves

Rui nobre

“Muito muito bom já
estou a espera do
próximo.”

“Eu fui no Sábado e
foi
muito
bom…
Parabéns ao Staff” 19

taberna

É a vossa prim

Com Taberna sim, é a

O que acharam

Como primeiro evento
melhor ainda.

O que acharam

Um pouco frio, tal co
libertar-se mais. Foi e

Quando pensam

Quando surgir um co
mente.

Estiveram algu
pouco tempo.

Para além de Taberna
conciliar o tempo co
ensaios, mas agora v

Feira das Beatas
20

Um mercado fora do comum, que mistura novos e usados, ide
mo gabarito promete oferecer ao público peças originais e exc
da mão e muito mais!! Deixem-se levar pelo rumo do fumo, dia

meira vez em Portalegre?

a nossa primeira vez.

m deste festival?

o achamos que foi bastante positivo e tem tudo para que a 2ª edição corra

m do público?

omo a noite. Com o desenrolar dos acontecimentos o pessoal começou a
espectacular.

m voltar a Portalegre novamente?

onvite. Da nossa parte, pelo menos, estaremos cá com todo o gosto nova-

um tempo parados. Voltaram a reunir-se agora à

a temos um outro projecto bem como outros projectos na manga, tentando
om Taberna e os restantes projectos. Por vezes é difícil conciliar datas,
oltamos em força e vamos andar por ai.

eias em ascensão e tralha em promoção! Esta montra de criativos de altíssiclusivas de artesanato, ilustração, design de moda, joalharia, vintage/ seguna 14 de Junho, onde as “Beatas” conspiram Arte e Cultura...
21

Mata ratos

Vocês já
ria do Po

Sim, esperam
somos Infam
Portalegre C

Quem sab

Não sei, talv

Ainda têm

Não sei, eu j
exame da pr
Egas Moniz?
mau e da pró

O público

Obrigado po
desde que sa

A musica

Isto de sair d
te certament
Um muito ob
(risos…). Fo
nós havemos
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á são uma banda mítica e vão fazer parte da históortalegre Core.

mos que sim, adoramos estar por cá. Mitica? Não é bem a nossa onda, nós
mes. Esperamos que depois de nós mais ninguém consiga pisar o palco da
Core.

be marcarão presença na próxima edição.

ez nos expulsem para sempre deste cartaz.

m muitos anos de musica para dar certo?

já ando de moletas. Para o próximo ano vão-me meter o dedo no cu para o
róstata. Vou fazer 50 anos e alguém me irá fazer isso, já ouviram falar do
? Musica aquilo que fizemos? Só se foi pela primeira vez o que já não é
óxima vez tentaremos corresponder às expectativas e fazer o mesmo.

o correspondeu?

or estarmos aqui hoje em Beja. (risos…). Sabes, nós começámos a beber
aímos de Lisboa, já perdemos o norte.

faz-vos perder o norte?

de Lisboa e começar dei mediato a beber desde então faz-nos perder o norte. A musica claro que não! Somos Mata Ratos e estamos cá para durar.
brigado a Portalegre por nos terem convidado, eu sei que não é Beja, eu sei
oi maravilhoso e porque vocês nunca mais nos vão convidar para cá estar,
s de voltar nem que seja para sermos expulsos do bar.

23

Skina Carroca
24

O projecto Punk Rock Portalegrense Skina Carroça está de v
na Co Motard de Montargil com a nova formação. Ficamos a
cerá em Setembro deste ano no Centro de Artes do Espectácu

volta aos palcos. Deram o seu primeiro concerto no passado dia 10 de Maio
aguardar o seu regresso aos palcos de Portalegre, evento esse que aconteulo de Portalegre.
25

CRÓNICAS de: GASPAR GARÇÃ

Grande Festiv
Grandes amig

F

oi uma experiência única, para mim,

feito parte do 1º Festival Portalegre C

embora tenha que confessar algo: sou

pouco limitado nos meus gostos musicais, ou

desde miúdo que o estilo de música que prefiro é o chamado Rock, ou I

Rock, exemplificado nos Led Zeppelin, nos Pixies e nos Radiohead, por ex
plo.

Felizmente, por defeito pessoal e profissional, tenho algo que sei qu

importante, e que todos os amantes de música deveriam ter: abertura a ou
géneros musicais, e vontade de conhecer coisas novas.

Mais uma vez, o fim de semana do Festival deu-me razões para pensar

é uma mais-valia, esta “abertura ao desconhecido”, e dei-me por contente
não ser um fundamentalista musical.

Antes de mais, porque se fosse pessoa de vistas (e ouvidos) estreitos,
poderia ter convivido com um grande grupo de pessoas, que tudo fizeram

levar a bom porto este grande Festival, e que até puseram por uns dias de p

o seu DNA alentejano, de pouco fazer e muito se divertir, para MUITO faz

MUITO se divertir, e só por isso já valeu a pena fazer parte desta grand
cabeluda) família.
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ÃO

val
gos
o ter

Core,

u um
seja,

Indie

xem-

Em segundo lugar, ouvi grupos de estilos musicais radicalmente diferentes, amigos de infância e músicos que admiro, e
também estrangeiros e pessoas que não conhecia, mas todos
com algo em comum, acreditarem na música que fazem, e em
darem ao seu público o melhor concerto possível.
Este foi só o 1º Festival, decerto mais ainda virão, e de certeza que também ajudarei nos próximos, com a mesma função ou
com outras, mas é mesmo especial fazer parte da “tribo”!

Uma nota final para o meu amigo de quase 30 anos, Luciano
Parelho, que se magoou no Festival, mas que está em recupera-

ue é

utros

ção, e que esperemos que esteja connosco, com a sua verve
habitual, ainda por muitos anos de concertos.
O meu agradecimento espe-

r que

cial aos colaboradores do Festi-

e por

val, pela forma como o trataram,
e como nos dias seguintes se
uniram em torno dele, desejando

, não

do fundo das suas forças que ele

para

tivesse um desenlace feliz. Este

parte

Festival e a última noite de con-

zer e

certos foram com justeza dedica-

de (e

dos ao Luci, e aos amigos dele,
dedico eu, do fundo do coração,
um grande OBRIGADO.

Foto: Luís Vintém
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Overcome the

Abriram um dia do Festival e ainda por cima a toc
como se sentiram?

Sentimo-nos em casa (risos…). Foi expectacular, é uma iniciativa importan
de e tivemos o maior prazer em abrir o dia Heavy do Festival Portalegre Co
fazia falta aqui para a nossa zona para dinamizar um pouco mais a cultur
ainda para mais, nas festas da cidade.

Apresentaram recentemente o vosso primeiro trabal
co. quando estará nas bancas?

Demos um concerto no CAEP no dia 6 de Junho pelas 23h como é habitu
tas. Apresentámos o nosso primeiro registo discográfico de nome “The
acordar de uma nova etapa para as nossas vidas. Estamos orgulhosos poi
possuíamos já foram vendidas.
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Fernando Areias

Joao Quinteiro

“Parabéns... Estive na
sexta e gostei! Muito…”

“Parabéns pela iniciativa
precisa de gente com at
destas.”

sky

carem em casa,

nte para a nossa cidaore, um festival que já
ra aqui em Portalegre,

alho discográfi-

ual na Quina das BeaAwakening”, será um
is todas as cópias que

a, o interior do pais
titude e actividades

Paulo Oliveira
“Pode ser um dos melhores festivais de
Portugal, porque vocês são sem duvida
os melhores de Portugal.”
29

Words of trut

Sendo o baterista e vocalista, pedro correia de Po
um gosto especial estar num festival destes?

Sem duvida que sim, eu (Pedro Correia) já há muitos anos que tinha vont
na minha terra natal, à “nossa terrinha”, foi formidável este regresso.

Foi a primeira edição de um festival. pensam que es
para andar?

Todos cremos que sim. A organização está muito boa, todas as pessoas qu
as conhecemos há bastantes anos, pessoal competente e responsável, rec
podemos esperar por voltar.

Esta é uma formação muito recente. têm algum
calha?

Após este concerto temos agendadas gravações do nosso EP oficialment
Anteriormente já existia um projecto físico que tinha sido apenas o Pedro
agora que temos formação completa e cada um contribui bastante para a c
sas musicas. O nosso foco neste momento é a gravação.

Banda Euterpe
A Banda Juvenil (Banda Euterpe) deslocou-se a Aljustrel para
deiro êxito! Todos estiveram impecáveis, fizeram um concerto

30

th

ortalegre, tem

tade de voltar a tocar

ste tem pernas

ue estão envolvidas já
comendadíssimo, mal

m projecto na

te gravado por todos.
o Correia a gravar e
composição das nos-

um Concerto inserido nas Comemorações do Dia da Criança!! Foi um verdagrandioso. Parabéns a todos!
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Burn damage

Foi a vossa estreia em Portalegre, o que acharam da

Para primeira edição não esta nada mal, sinceramente. Há festivais em qu
pre a quantidade de publico é a esperada. Como é uma estreia, nunca ou
etc Aqui até esteve uma quantidade bastante razoável de pessoas, o pesso
nosso concertos, nós curtimos deles e acho que é o que interessa, gostam
tencionamos voltar.

possivelmente o vosso regresso será para apresen
vosso próximo trabalho discográfico.

Ainda não estamos em estúdio, mas vamos estar em breve. Estivemos este
a promover o nosso EP de estreia, intitulado “Reborn”, tocamos em vári
país, ainda iremos ter mais um concerto em Lisboa e depois sim iremos pa
gravar um 2º EP, voltando então à estrada. Com certeza passar por Porta
mente. Fomos muito bem recebidos, o publico foi acolhedor, houve mos
sempre bom para um primeiro concerto o pessoal aderir. A missão foi cumpr

32

a mesma?

ue nem semuviram falar,
oal curtiu do
mos imenso e

ntarem o

e ultimo ano
ios sítios do
ara estúdio e
alegre novashe o que é
rida.
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Destroyers of

Não é a
de carta

Muito felize
CAE Portale
mos voltar a
pletamente
estrelas, a o
bém foi bom
alternativo,
mo, adorám

O públic

Cremos que
palco, mas
apoiar e é s
e cá estarem
vais, Portale
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f All

a vossa primeira vez em Portalegre. foram cabeças
az do 3º dia do festival. Como se sentem?

es. É verdade que já cá tínhamos estado em Outubro do ano passado no
egre. Ficámos bastante contentes com o convite e oportunidade de podera Portalegre pois fomos sempre muito bem recebidos por cá. Ficámos comeufóricos (que é mesmo o termo exacto) de voltarmos a Portalegre. Foi 5
organização foi impecável, fomos tratados muito bem, o concerto em si tamm, bem como este último dia de Festival que resultou bem. Existiu o dia mais
o dia Punk e o dia Heavy. Este festival teve dias para tudo, impecável mesmos uma vez mais estar em Portalegre.

co respondeu bem?

e sim. Conseguimos puxar bem pelo publico, tivemos uma boa postura em
mesmo com esta postura ou não, eles corresponderam. Estavam para
sempre um prazer estar cá. Portalegre não falha! Que venham mais edições
mos por perto. Se não for a tocar que seja para apoiar sempre estes festiegre Core!

35

Antonio Freita

Primeira Edição do Festival Portalegre Core e o Ant
Freitas como embaixador. qual o balanço?

Basicamente é uma honra ter sido convidado. Não estava obviamente à e
não fazia a mínima ideia que havia tantas pessoas com bom gosto neste lo
país. A experiência foi absolutamente maravilhosa, as pessoas vieram ter c
confessam-se na base em que: “Epá.. Tu foste o gajo que me apresentas-te
aquilo”.

Absolutamente incrível, não estava a espera dessa reação. Relativame
Festival em si, as bandas são novos valores o que é muito complicado fazer
essa mensagem para o outro lado, para as pessoas que vêm. É o primeiro e
o qual não teve aquela afluência de público o que é óbvio, mas há-de aconte
edições futuras, é esta a minha opinião.

Este é o primeiro de muitos, é isso?

Espero sinceramente que sim, digam-me vocês! Tem de ser, tem mesmo
Outra coisa que eu absorvi das mensagens e dos testemunhos de todas a
soas que falaram comigo é a necessidade deste evento e de existirem ma
ções.

As novas gerações não têm representação aqui no local eventualment
toda a necessidade e a vontade de se fazer um evento deste género bem co
o perpetuar. Tem de ser.
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Nuno Germano

Carlos Sam Bento

“Venham mais 1000!!!
Estão todos de parabéns.”

“Fui todos os dias, foi
uma excelente Organi
foram boas, espero todos

o

Joao Silva

muito bom mesmo,
zação, as Bandas
s os anos se repita.”

“Mts parabéns pela iniciativa. Gostei mt
do que ouvi e do que vi. Mais, tb gostei
do espaço, na versão rolha de ferro.” 39

