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1. LIVE ACTS & DJ 
 

1.1. BEZEGOL & RUDE BWOY BANDA 

Desde o underground tomou de assalto as rádios e manteve o mesmo respeito 

e valores pela vida, sem qualquer detenção ou receio é hoje um dos grandes 

“poetas urbanos” do panorama musical nacional. Bezegol porque assim lhe 

chamam desde miúdo, fruto de um timbre inconfundível e único na música que 

se faz em português. Com novo álbum e novas sonoridades, Bezegol & Rude 

Bwoy Banda apresenta o novo disco Sete sem conformismos e com uma forte 

mensagem. 

 

1.2. DIANA OLIVEIRA (PT) 

Nasceu em Portugal, em Lisboa, cresceu em Braga, mas foi no Porto e durante 

a vida académica que a música eletrónica entrou em sua vida. Depois de 

concluir o curso de Comunicação Social, a paixão pela dance music falou mais 

alto, tomando a decisão de que este seria o seu caminho. Em 2010, torna-se 

uma das figuras principais da RDZ, integrando um dos projetos mais interessantes 

do "underground" nacional. Diana Oliveira é agora uma presença constante nos 

melhores clubes e festivais, com um percurso ascendente e exponencial, é 

atualmente um nome incontornável da dance music nacional. Com um gosto 

refinado e uma presença carismática, os seus sets levam-nos a percorrer desde 

os campos mais sensíveis e profundos da house music até aos sons mais 

hipnóticos e groovies da techno - experiência em: festivais (Neopop, Electrico e 

Warm Up Nos Primavera Sound, Brunch Electronik) e clubes (LuxFrágil e Indústria). 

 

1.3. DISCO LAS PALMERAS! (ES) 

É um grupo de música espanhola da Galiza, com um estilo próximo ao noise 

rock e shoegazing. O grupo foi formado em 2009 como um trio formado pelos 

músicos Diego Castro (guitarra e voz), David Lorenzo (bateria) e Selín Pallares 

(guitarra). Com esta formação viu a luz do seu primeiro álbum, Nihil Obstat (em 

2011). Depois de ganharem o Festival Without Codes organizado pelo Myspace, 

conseguiram atuar na edição de 2010 do Primavera Sound Barcelona, o que 

permitiu que eles fechassem as apresentações em toda a Espanha durante 

todo esse ano. Mais tarde, David Lorenzo e Selín Pallares deixaram o seu lugar 

para José Castro (bateria) e Julián Goicoa (guitarra), altura na qual a banda 

lançou seu segundo álbum, Ultra (2013). Em 2014, Olalla Caamaño juntou-se à 

formação (teclados e guitarra), e o baterista Martiño Salgado substituiu José 

Castro na formação. Uma das peculiaridades do grupo é a ausência de baixo 

elétrico, que complementam com uma guitarra modificada e múltiplos efeitos 

baseados em pedais. 
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1.4. FILIPE SAMBADO (PT) 

Passa a infância e adolescência de um lado para outro dentro da geografia 

portuguesa e talvez essa errância não seja um mau ponto de partida para 

entender quem ele É. Ora, se o seu crescimento é feito a errar dentro de uma 

fronteira; a sua música desbrava o trilho da intimidade de quem se confessa, 

mas inevitavelmente traz a vulnerabilidade de quem viaja. Em fevereiro de 2012, 

toma coragem ao partilhar o seu primeiro EP Isto não é coisa para voltar a 

acontecer. Em novembro do mesmo ano, segue-se 1234, como que uma 

continuação do EP anterior. Passam dois anos e é-nos oferecido Ups... fiz isto 

outra vez, ficando completa uma trilogia. Em 2016 trouxe-nos Vida Salgada, a 

sua primeira grande obra. Dois anos depois, apresenta-se novamente com disco 

na calha: chega-nos Filipe Sambado e os acompanhantes de luxo, um 

compêndio de sons organizados na forma de hinos. É inquieto, mas otimista. Dá 

e tira e não existem respostas, tudo é sugestão, tudo condiciona. 

 

1.5. JOANA ESPADINHA (PT) 

Leva-me a Dançar é o single de avanço do segundo álbum da canta-autora 

Joana Espadinha em nome próprio, editado pela Valentim de Carvalho. O seu 

álbum de estreia, Avesso, foi editado em 2014. Joana estudou na Escola de Jazz 

Luís Villas-Boas – Hot Clube de Portugal, é licenciada em Jazz pelo Conservatório 

de Amesterdão e em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. Paralelamente, 

integra também os Cassete Pirata e The Happy Mess. Tem participações em 

discos editados por vários artistas, como intérprete e também como letrista, 

nomeadamente A bolha de João Firmino, Terra Concreta de Afonso Pais, 

Whatever it is you're seeking won't come in the form you're expecting e Truth has 

to be given in Riddles, de João Hasselberg, Ponto de partida, de André Santos, 

e ainda Inquieta Luz, de Jorge Moniz. Compôs um tema para Echoes, o último 

trabalho de Sofia Vitória. É professora de canto no Curso de Jazz da 

Universidade de Évora e na Escola de Jazz Luís Villas-Boas – Hot Clube de 

Portugal. 

 

1.6. KINGS OF THE BEACH (ES) 

A banda surge em Vigo no verão de 2013 e é composta por Adrian Rodriguez 

(guitarra, vocais), Yago Guirado (baixo, vocais) e Samuel Otero (bateria). No 

início de 2015, publicam a sua primeira demo, Badass. Um ano depois, em 

fevereiro de 2016, lançam o seu primeiro EP, Bat Pussy, que obteve muito boa 

impressão nos media espanhóis, como RNE3 ou Mondosonoro, entre outros. O 

som de Kings of the Beach pode ser definido como selvagem, com vibes de 

praia e rápido. Participaram em grandes festivais (SXSW, Atlantic Fest, O 

Marisquiño) e foram finalistas do 30º Concurso Internacional de Bandas Villa de 

Bilbao na categoria pop/rock. Já dividiram o palco com bandas nacionais e 

internacionais como The Gories, Sexy Zebras, White Fang e Metz. 
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1.7. VUDÚ (ES) 

Belém Tajes (voz e teclado) e Maritxinha (baixo e loops) são as duas integrantes 

deste duo feminino. No ano de 2016, a banda recebe o prémio de melhor 

canção em galego por Eu son VooDoo no festival Musica Xove e no ano 

seguinte, recebe o prémio Martín Códax da Música galega na categoria 

blues/funk/soul. Desta forma, conseguem consolidar o seu estilo, íntimo e 

elegante, e começam a explorar novos formatos ao vivo até chegarem à 

proposta que os define presentemente: música intimista e elegante para 

momentos 'grandiosos'. Com o seu primeiro álbum lançado, Vudú Vol III 

combina letras tradicionais com ritmos pop, percussão eletrónica e vibes de jazz 

e soul. 

 

2. JURY 

 

2.1. ALEX STEVENS | DOUR FESTIVAL (INT) 

Juntou-se à equipa do Dour Festival em 2000 como estudante, e foi contratado 

a tempo integral como Programador Musical e Communications Manager em 

2005. Em 2011, foi nomeado entre os dez jovens a observar na indústria musical, 

do prémio ILMC New Bosses Award. É agora o diretor de criação do Dour 

Festival, um dos maiores eventos musicais alternativos da Europa (240.000 

festivaleiros durante 5 dias). O Dour Festival foi premiado como Best Belgium 

Festival por quatro anos consecutivos no Red Bull Academy Award e também 

foi finalista do Best Major Festival e Best Line-up nos European Festival Awards. 

 

2.2. ALMUDENA PALACIOS | PRISMA PROYECTO (ES) 

Atualmente trabalha como produtora e agente cultural para projetos de 

música e cultura. Tem experiência de trabalho em festivais, com equipas de 

gestão e produção. Aos 24 anos, formou-se em Media e Indústrias Criativas, com 

incidência em música ao vivo, consumo cultural e novas audiências. 

Cofundadora e coordenadora do ¡Queremos Entrar!, uma plataforma social 

que procura acesso seguro para audiências menores a salas de concerto em 

Espanha. Participante como “inovadora profissional” na iniciativa europeia para 

profissionais da área da música, chamada Keychange. 

 

2.3. BEATRIZ DE LA GUARDIA | PLANET EVENTS & RUTA 66 MAG (ES) 

É jornalista, promotora musical e DJ. Formada em Jornalismo em Madrid, antes 

de estudar Gestão de Indústrias Criativas em Londres, escreveu a sua tese sobre 

o movimento Street team, que foi referida pela revista Rolling Stone. Começou 

a sua carreira musical com a colaboração com a discográfica EMI. Além disso, 

trabalhou em outros eventos, como o festival Swedish Rock Days. Foi 

colaboradora do jornal londrino El Ibérico até o seu retorno a Madrid, onde é a 

atual diretora de comunicação da promotora Planet Events. Além disso, 

colabora com a revista musical Ruta 66. Beatriz é membro da FAPE (Federación 
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de Asociaciones de Periodistas de España) e membro do MIM (Mujeres de la 

Industria de la Música). Foi também recentemente parte do júri do Premios Fest 

- BIME em Bilbao. Por último, faz parte da dupla feminina Cheries DJs, que mistura 

indie com rock’n’roll, e que se apresentaram este ano em festivais como FIB, 

Low, Arenal, FNAC Live ou Fuzzville. 

 

2.4. DANIELA QUEIRÓS | THEATRO CIRCO (PT) 

Atualmente assume a Direção de Gestão do Theatro Circo de Braga. Filha de 

um artista plástico melómano, a boa música entrou na sua vida desde cedo, 

assim como a sensibilidade e o gosto pelas artes em geral. Licenciou-se em 

Gestão pela Faculdade de Economia do Porto com especialização em 

Marketing. Desenvolveu um percurso profissional de banda larga, 

desempenhando cargos de direção nos setores da alta relojoaria e perfumaria 

seletiva, mas mantendo uma ligação estreita à Companhia de Teatro de Braga, 

onde foi gestora no início da sua carreira. Consumidora ávida de música, em 

2006 integra a equipa do Theatro Circo, lugar onde adora trabalhar e que lhe 

tem permitido descobrir novos artistas e sonoridades. 

 

2.5. IVO PURVIS | PARTNERS (PT) 

É Executive Creative Director da MSTF Partners Lisboa. É conceptualista e um dos 

mais premiados diretores de arte em Portugal. Trabalhou na Leo Burnett, TBWA, 

BBDO e foi distinguido internacionalmente, ao longo dos anos, na Eurobest, 

D&AD, ADCE, Cannes Lions, FIAP, El Sol, Epica, CCP. Nos últimos cinco anos, foi 

Vice-Presidente do Portuguese Creative Club e representante português no 

conselho da ADC*Europe. Já foi também convidado como júri em vários 

festivais internacionais como: Eurobest, D&AD, ADC*Europe, WOW Done 

Festival, Cyclop Festival, NY Festival e Grafia. Nas suas próprias palavras, nada 

vende melhor do que a honestidade, por isso acredita que as melhores ideias 

devem ser como amizade, quanto mais honestas melhor, porque são aquelas 

que vão ficar por toda a vida. Desde cedo, sentiu-se atraído por todas as formas 

artísticas de expressão e a música teve um papel especial, moldando todo o 

seu trabalho. 

 

2.6. JARMESON DE LIMA | COQUETEL MOLOTOV (INT) 

Jornalista e produtor cultural, Jarmeson de Lima produz desde 2004 o programa 

Coquetel Molotov na Rádio Universitária FM - 99,9 e organiza há 15 anos o festival 

Coquetel Molotov que ocorre no Recife e em outras cidades brasileiras com a 

presença de artistas independentes de diversos estilos. Com a sua atuação 

nesta área, já foi convidado a ser curador de projetos como o Natura Musical e 

jurado do festival Pré-AMP, além de ter sido convidado para ser debatedor e 

palestrante em eventos como o Observa e Toca Malakoff, Continuum - Festival 

de Arte e Tecnologia do Recife, Porto Musical, SIM São Paulo e projeto Sertão 

Criativo, desenvolvido pelo SEBRAE-PE. Produz desde 2008 a Mostra Play The 

Movie que exibe produções ligadas à música e que já passou pelo Cinema da 
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Fundação, Cine-Teatro Apolo e Cinema São Luiz. Em 2018, lançou a app 

TIMBRES, um guia de discos e lançamentos online para artistas pernambucanos 

disponível gratuitamente na Play Store. 

 

2.7. JAVIER HERRERO | EFE (ES) 

É cronista musical da EFE, e responsável do VII Anuario de la Música en Vivo. A 

sua experiência musical é principalmente desenvolvida no campo da música 

pop, embora também tenha tido a oportunidade de entrevistar nomes 

importantes nos campos lírico e de flamenco. Além disso, como enviado 

especial da Agência EFE para a feira mundial MIDEM, tem conhecimento e fez 

relatórios sobre o mercado de álbuns. Os seus objetivos são continuar a crescer 

num campo infinito e excitante e expandir a sua margem de colaboração para 

outras empresas. 

2.8. LUÍS SOUSA | MÚSICA EM DX (PT) 

Até há cerca de 5 anos atrás, Luis Sousa, Informático de profissão relacionava-

se com a música apenas como espectador e frequentador assíduo de longa 

data em concertos e festivais de verão. Também amante de fotografia, decide 

criar o projeto que ficaria imediatamente batizado por Música em DX. A 

admiração pelo seu trabalho no Música em DX foi crescendo a ponto de se 

terem aliado ao projeto cerca de 28 amigos e colaboradores - atualmente, 

cerca de 14 estão no ativo e têm colaborações pontuais com o projeto - dando 

corpo ao que é hoje reconhecido como sendo uma revista independente e de 

enorme personalidade no online em Portugal. Tratando-se de um projeto 100% 

amador, o Música em DX está também presente regularmente em reportagem 

nos maiores eventos musicais existentes em Portugal. Luís Sousa, o seu principal 

responsável, gestor deste projeto e também repórter fotográfico, promete 

continuar a assegurar o compromisso a que se propôs no início - divulgar a 

melhor música que acontece em Portugal. 

 

2.9. PIERRE-MARIE OULLION | NUITS SONORES (INT) 

Depois de um mestrado em antropologia e cultura na universidade Lyon II, 

Pierre-Marie Oullion participou no início do festival Nuits Sonores em 2003. Desde 

esse momento ele tornou-se um membro da Arty Farty (a empresa por trás do 

festival). Ele começou como programador artístico de todo o programa de arte 

deste evento brilhante em França e depois de alguns anos tornou-se o diretor 

artístico da empresa em 2014. Como membro principal da equipa, também 

construiu a gestão artística da empresa com artistas de renome, como Laurent 

Garnier, Todd Terje ou Pantha Du Prince. Contribui também no nascimento e 

crescimento de Le Sucre, um dos maiores clubes europeus. Atualmente, ele tem 

estado encarregue de assuntos tais como a representação queer  no campo 

da música eletrónica ou nos oceanos e mares como territórios musicais de troca, 

mutação e inovação. 
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3. HOSTS 

 
3.1. ANA CRISTINA CÂMARA | ACTRESS/DIRECTOR (PT/ES) 

Trabalhou em países como Brasil, Bósnia & Herzegovina, Itália e Alemanha. 

Desfruta do trabalho em equipa e encontra na cooperação a base para o 

desenvolvimento local e internacional. Acredita na comunicação e na criação 

artística, como base para um crescimento consciente, esclarecido e motor para 

a transformação real. Com mais de 10 anos de experiência profissional em 

teatro, televisão, entretenimento, projetos educativos e comunitários. É 

fundadora de BlaStages, um projeto teatral ibérico onde se estreou como 

autora na Casa de América (Madrid) e onde encenou vários espetáculos que 

fizeram carreira no País Basco. Tem desenvolvido o seu percurso com produtoras 

audiovisuais para televisão, companhias de teatro independente em projetos 

europeus, como atriz, em direção de atores e produção, bem como autora e 

criativa.  

 

3.2. PEDRO LUZINDRO| ACTOR/STAND-UP COMEDIAN (PT) 

Formado na Escola Superior de Teatro e Cinema com Licenciatura em Teatro - 

Encenação e Formação de Atores. Acumula uma carreira de ator com uma 

presença em diferentes programas de TV (novelas, entretenimento, esboços), 

peças de teatro e stand-up comedy em diferentes locais. Trabalhou com 

Ricardo Gageiro, Cândido Ferreira, José Wallenstein, Paulo Patraquim, Gina 

Tocheto, Juvenal Garcês, entre outros. Encenou A Festa de Spiro Scimone, na 

companhia Comédias do Minho.  

 

 

 

 

 

 

 

 


