QUARTA
29 DE AGOSTO
ULNAR + SAL
GROSSO

17H30 6 NÚCLEO
ARQUEOLÓGICO DA PORTA
DOS FIGOS
Colaboração caseira e exclusiva
do ZigurFest entre Ulnar, nome
pontífice da música ambiente
/ noise feita em Portugal, e
Sal Grosso, filho da terra que
tem trilhado um caminho
aventureiro na procura do que
o próprio chama de “ambient
das montanhas altas de
Portugal”. Com os alicerces
assentes no terreno comum
que é o telurismo e no poder
espiritual que emana da terra,
Sal Grosso e Ulnar apresentam
‑se assim num concerto que tem
tanto de descoberta como de
interpretação – deles mesmos
e do mundo ao seu redor.

ZARABATANA

18H30 7 LARGO DA
CISTERNA

São um caso especial
os Zarabatana. De estilo
inclassificável, mas altamente
contagiantes, o trio feérico de
Yaw Tembe, Bernardo Alvares
e Carlos Godinho tem‑se
procurado reinventar a cada
passo. Trazem “O Terceiro
Corno” ainda bem presente, mas
esperamos deles o imprevisível:
vozes num novelo psicadélico,
um transe eterno sustentado
pelo diálogo voluptuoso entre
percussões, contrabaixo e
trompete e uma elasticidade
espiritual que promete estender
‑se aos corpos que estiverem
presentes. Não há fronteiras.

DULLMEA

22H00 5 MUSEU DE LAMEGO
(SALA DE GRÃO VASCO)
Verdadeiro oásis no panorama
nacional, Dullmea é a máscara
que Sofia Faria Fernandes
enverga em palco – não para
se esconder, mas antes para
sublevar a introspeção que a sua
música é capaz de gerar. Com
um (e brilhante) disco editado
em 2018, Dullmea remete‑nos
para os tempos daquele álbum
da Bjork gravado só com vozes ‑
mas apenas no uso da voz como

único e derradeiro instrumento.
É que aqui, a efusividade dá
lugar à transcendência, a rispidez
cede à delicadeza e o espaço se
multiplica para deixar evidentes
as subtilezas com que se fazem a
música de Dullmea.

QUINTA
30 DE AGOSTO

bastante regularidade nos últimos
dois anos. Em Lamego, vamos
encontrá‑la envolta por um cenário
especial, onde vai apresentar as
suas canções de filigrana e veludo,
pensadas para expor e sustentar
bravamente as suas fragilidades
‑ esse ponto comum a todos os
mortais ‑, tocadas ora por um
ukulele, ora por uma guitarra
eléctrica. Vai ser bonito.

GUME

MAZARIN

23H00

Filhos suburbanos do século
XXI, os Mazarin são a banda
que 2018 precisava para reaver
alguma cor. A classe pura do EP
de estreia é irresistível, e deixa
evidente que aqui se alinha
pelos mesmos valores de gente
nobre como os BBNG, Eabs e
outros aventureiros que tão bem
têm cruzado o hip‑hop com o
jazz. Com uma capacidade de
construir canções instrumentais –
sim, canções – verdadeiramente
orelhudas e pegajosas, chegam
a Lamego para nos acariciar a
tarde e fazer viajar sem destino.

Depois de umas quantas
hipnotizantes aparições ao vivo, um
dos ensembles mais entusiasmantes
do país estreia‑se a norte. Formados
por Yaw Tembe (trompete e voz),
Pedro Monteiro (contrabaixo),
Sebastião Bergmann (bateria), André
David (guitarra eléctrica), Tiago
Fernandes (saxofone alto) e David
Menezes (percussão), trazem o
seu groove de cosmologia afro
‑futurista para nos fazer dançar e
celebrar com alma. Atravessemos
as pontes entre o afrobeat, o free
jazz, a spoken word ou o dub à luz
de nomes como Fela Kuti, Sun Ra,
Last Poets ou The Roots.

17H30

3

PALCO CASTELO

TERRA CHÃ

18H30

3

PALCO CASTELO

Quem nos conhece, sabe que
gostamos de viajar enquanto
dançamos. Lembrem‑se disso
quando derem de caras com
os Terra Chã, dream‑team da
house mais onírica que por cá
passou ‑ e editada pela recém
‑formada Zabra Records,
subsidiária da ZigurArtists
dedicada a fazer esses pés a
mexer. Formados por Fabrizio
Reinolds (dj, coleccionador e
produtor) e Ricardo Fialho (talvez
o conheçam como Inversus), têm
o dom de evocar paisagens em
simultâneo vívidas e nostálgicas.
A dança como libertação é o
mote para uma hora de ginga
baleárica que não vamos
esquecer tão cedo.

MATHILDA

21H30 8 CAPELA DA N.ª SR.ª
DA ESPERANÇA
Mathilda é Mafalda, Mafalda é
Mathilda. Pormenor indispensável
no percurso curto, mas radiante
da cantautora, que tem esbatido
fronteiras de forma saudável
entre si mesma e a personagem
que tem levado a palco com

4

PALCO ALAMEDA

SEREIAS

00H00

4

PALCO ALAMEDA

Empreendimento mutante surgido
no Porto que faz da ferocidade do
noise‑rock força motriz para abrir
caminho pelos palcos a que têm
subido. A dar os primeiros e muito
auspiciosos primeiros passos,
ostentam com orgulho e eficácia
os mandamentos da no‑wave:
sem forma, sem destino aparente,
sem referências óbvias. Apenas
a facilidade de rugir sempre mais
alto em direção a um clímax que é
sempre inesperado. Segurem‑se
bem para este.

INVERSUS

01H00

4

PALCO ALAMEDA

Produtor activo há mais de uma
década em Portugal, Ricardo
Fialho estreou‑se finalmente a
solo em 2017 sob o alias Inversus
e com selo Zigur. Com aparições
fogosas, tem mostrado a todos
os que querem dançar a sua
“Sobrena”, coleção de canções
resplandecentes que reflectem com
clareza o caminho que Ricardo
Fialho percorreu nos últimos anos.
Neste melting‑pot sonoro que
é Inversus, ouvem‑se laivos de
synth‑pop, hip‑hop, electro e outras

variantes da música electrónica
‑ sempre com uma embalagem
policromática e psicadélica qb.
Deixemo‑nos levar.

SEXTA
31 DE AGOSTO
ANDRÉ
GONÇALVES

17H30

3

PALCO CASTELO

Criador admirável, completamente
alinhado com o mundo e os
seus estados de espírito, André
Gonçalves tem‑se cimentado como
um dos exploradores sónicos
mais fundamentais além e aquém
‑fronteiras. Fá‑lo sempre com as
mãos comandadas pelo coração:
seja na construção de synths
modulares pela ADDAC, seja na
música, Eterna como gosta de a
apelidar. É num estado de expansão
que teremos o prazer de o ver,
com a ânsia de que também nós
possamos ser eternos ‑ apenas para
ficarmos à escuta.

SAVAGE OHMS

18H30

3

PALCO CASTELO

Da transcendência pelos decibéis,
àquela que nos chega por via do
transe. É este o caminho das Savage
Ohms e o seu alinhamento estelar
afecto à Maternidade, apontando
sem medos à infinitude do cosmos
– tudo isto alimentado pela motorik
incessante de uma secção rítmica
no ponto, assente no conforto de
uma teia de efeitos meticulosamente
tecida pelo encontro de guitarras e
sintetizadores. Kraut à séria, para
viajar sem destino certo.

DAVID
BRUNO / DB

22H00

1

PALCO TRC

Gaiense, herói do kitsch, versejador
fabuloso, galã, contador de histórias
e mitos e beatmaker elástico.
Provavelmente cabiam aqui mais
algumas palavras, mas deixemos
que as descubram por vocês quando
chegarem a Lamego. Até lá, afirme
‑se e reafirme‑se a genialidade de “O
Último Tango em Mafamude” – sem
nos esquecermos do hipnótico “OG
4400” ‑, obra de sublimação de tudo
o que é ser português e que tem
derretido corações por onde passa.
Não vamos ser excepção.

NU

23H00

1

PALCO TRC

Jovem esperança do rock marginal,
figuram na primeira linha de
sucessão espiritual de formações
como: Mão Morta, Pop Dell’Arte e
principalmente os Swans de Michael
Gira são influências que os NU
canalizam com classe, revestindo
‑as sempre que podem de um
certo avant‑garde (e de alguma
esquizofrenia). Desconcertantes e
incendiários, os NU podem muito
bem vir a ser a grande surpresa do
rock mais mecânico em Portugal.
Depois de uma estreia auspiciosa na
Zigur nas Damas, dão em Lamego
mais um passo seguro, com a
promessa de levar a palco surpresas
pensadas só para nós.

VAIAPRAIA E
AS RAINHAS DO
BAILE

00:30

PALCO OLARIA

2

Coletivo recente mas já
definitivamente icónico em Portugal,
têm‑se sabido alinhar com a pop
‑punk simultaneamente mais doce e
aguerrida que ouvimos nos últimos
anos. As suas aparições têm tanto
de concerto como de performance,
sem que isso diminua a capacidade
de comunicar pela música ‑ e isso
deve‑se não só ao companheirismo
raro entre os músicos, mas também
à vulnerabilidade que Rodrigo
imprime na banda. Com eles,
menos é mais e a força com que as
canções de ”1755” se fazem sentir
trazem tanto de inspirador como de
emancipador. Libertação.

ÂNGELA
POLÍCIA

01H30

2

PALCO OLARIA

Angela nasceu em Braga e foi em
2015 que se fez Polícia. Veículo
de purga idealizado por Fernando
Fernandes, tem procurado sábia e
pacientemente por uma expressão
sonora que faça jus à sua lírica:
crua, interventiva e esquizofrénica
qb. Encontrou‑a em 2017, no
delicioso e perigoso “Pruridades”,
um álbum onde ao hip‑hop se
juntam ao dub, ao punk e ao
grime, num convívio pacífico que
encaixa que nem uma luva nas
idiossincrasias de Angela Polícia.
Momento imperdível, seja para
celebrar até de manhã, ou para
afogar as mágoas da noite anterior.

MUTUAL

02H30

2

PALCO OLARIA

BARDINO

22H00

1

PALCO TRC

Encontro de almas conjurado
no interior do país, mas que
rapidamente partiu à conquista
do mundo com a ajuda da editora
americana Hush Hush. Os Mutual
são André Geada e Manuel
Bogalheiro, agitadores de pista
no coletivo No She Doesn’t e
produtores em nome próprio, que
aqui deambulam pelos cantos
mais fumarentos da electrónica.
Percorrendo caminhos não muito
distantes dos trilhados por Demdike
Stare, Millie & Andrea ou Andy
Stott, vieram da catarse para criar
catarse ‑ através da dança que se
quer eterna.

Surgidos das cinzas de
formações há muito admiradas
por nós, os Bardino alicerçam a
sua música na herança do rock
progressivo e suas variantes,
tingidas com as cores garridas
do funk e jazz‑fusão. E se no
disco (gravado na Serra das
Meadas que rodeia Lamego) é
palpável a serenidade em que
o EP de estreia foi gravado, em
palco o caminho do quarteto
alimenta‑se sem medos com a
eletricidade e a intensidade do
psicadelismo como força motriz
de um dos momentos mais
ansiados do festival.

SÁBADO
01 DE
SETEMBRO

O CARRO DE
FOGO DE SEI
MIGUEL

LAVOISIER

17H30

2

PALCO OLARIA

Encontro feliz entre Ricardo Afonso e
Patrícia Relvas, duas almas musicais
que parecem ter sido feitas a pensar
uma na outra, os Lavoisier fazem da
frase “na natureza nada se perde,
tudo se transforma” uma máxima
que assenta que nem uma luva a
um percurso em franca ascensão.
É música portuguesa mas envolta
num expressionismo que é raro por
estas bandas. Assente num binómio
indestrutível ‑ o minimalismo da
guitarra e a voz (e corpo) moldável
de Patrícia – a música dos Lavoisier
foi feita para crescer e se agigantar
em palco.

PAISIEL

18H30

2

PALCO OLARIA

Delírio sónico e cósmico
engendrado por João Pais Filipe
(baterista maravilha que alinha nos
HHY & The Macumbas, Talea Jacta,
a solo e em várias formações ad
‑hoc) e Julius Gabriel (saxofonista
alemão radicado no Porto, que tem
trilhado um admirável percurso), os
Paisiel são o veículo psicadélico
por excelência. Como os próprios
têm bramado aos quatro ventos,
criam música radiográfica,
resgatada algures entre a recepção
e a emissão de um sinal – como
uma chamada telefónica feita do
outro lado do universo e canalizada
pelos seus instrumentos. A postos
para a viagem?

23H00

1

PALCO TRC

Figura ímpar da música
portuguesa do século XXI,
colaborador dos Pop Dell’Arte,
Sei Miguel tem produzido
alguma da música mais
intrigante de que há memória.
Aliado a um mistério contínuo
que tem rodeado a sua pessoa
‑ e que encaixa como uma luva
nas suas composições que têm
tanto de vanguardista como de
psicadélico ‑, tem construído
de forma serena um legado
riquíssimo. Nesta nova formação
d’O Carro de Fogo de Sei
Miguel, chega a Lamego com
a promessa de um disco novo,
em que se relevam as melhores
intenções fusionistas dos anos
70 do século passado.

ALLEN
HALLOWEEN

01H30

4

PALCO ALAMEDA

Verdadeiro mito tornado realidade
pelo seu próprio pulso, Allen
Halloween é um dos nomes
incontornáveis da história do
hip‑hop tuga. Autêntica alma
intocável, na composição e nos
beats, claro, mas acima de tudo
nas histórias que imortaliza a
cada canção que lança, chega
a Lamego embalado por um
momento prolífero. Além do
portentoso Híbrido – um puro
acto de contrição cantado não
recomendado aos mais sensíveis
‑ tem‑se sabido redescobrir e
reinventar via Unplugueto, disco
admirável pela sua simplicidade
e pela abordagem honesta à
música. Ponto alto do festival
e da música nacional, história a
fazer‑se diante dos nossos olhos.

SCÚRU
FITCHÁDU

02H30

4

PALCO ALAMEDA

Qual terramoto na cena
portuguesa, os Scúru Fitchádu
são aquela banda que ninguém
esperava, mas toda a gente
precisava. Provando que não
há limites para além daqueles
impostos por nós próprios
impomos, a banda liderada
por Sette Sujidade (e que conta
ainda com Chullage e Ronaldo
D’Alva Teixeira nas aparições
ao vivo) tem aberto caminho com
o seu cruzamento imparável de
punk e hardcore com funaná.
Ou, como o próprio Sette
Sujidade lhe chama sem pudor,
música de pancada.

MOON
PREACHERS

2JACK4U

Fazendo dos cânones do
garage‑rock um ponto de
partida, esta dupla oriunda do
Seixal/Barreiro é muito mais
do que o rótulo que, a bem ou
mal, lhes têm colado. Sempre
com o pé a fundo no acelerador,
armados de uma guitarra
que vale por uma parede de
amplificadores e uma bateria
ribombante como um exército a
caminhar em uníssono, os Moon
Preachers são o atropelo sonoro
que ainda ninguém sabia que
precisava. Venham preparados.

Colecionadores ávidos
de máquinas analógicas
e maratonistas sónicos, os
2Jack4U são uma locomotiva
capaz de fazer dançar até o
mais empedernido dos
dançarinos. Têm no acid
techno a força motriz para a
sua música, mas não se deixam
definir por um só género: no
âmago da dupla sobressai um
espírito de rocker inveterado,
para quem dançar é vital.
Preparem-se: um dos desejos
mais antigos aqui do burgo
está prestes a concretizar-se.

00H30

2

PALCO OLARIA

03H30

4

PALCO ALAMEDA

