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Palmela é reconhecida como terra de cultura e de 
músicos. A tradição musical do concelho, assente nas 
nossas filarmónicas centenárias e em toda a riqueza 
do movimento associativo local que, em conjunto, 
têm formado várias gerações de músicos de grande 
qualidade, demonstra o interesse que a música sempre 
despertou na região e a herança que nos cumpre 
perpetuar.
A expressão musical, enquanto forma de arte, reno-
va-se a cada instante e espelha o mundo em que se 
desenvolve, ao mesmo tempo que aponta caminhos 
para outros mundos, sonhados e desejados. Por isso, 
conhecer e apreciar a música que se vai fazendo, em 
cada época, é essencial para sabermos quem somos, 
enquanto sociedade, e para onde caminhamos.
A política cultural do município de Palmela continua a 
apostar em propostas diversificadas da programação 
dos equipamentos culturais e das nossas iniciativas, 
bem como no apoio ao vasto movimento associativo 
local e no incentivo à criação artística. Em 2009, orgu-
lhamo-nos de trazer para a rua a 14ª edição consecu-
tiva do Concurso de Música Moderna de Palmela, um 
concurso que continua a abrir portas à nova música 
portuguesa, de todos os estilos e quadrantes, de norte 
a sul do país. Aqui, a única exigência é a qualidade; e 
a criatividade e a capacidade de entrega continuam a 
surpreender-nos, ano após ano.
Entre 1996 e 2009, muita coisa mudou no panorama 
musical nacional e mundial. Vimos a cassete ficar obso-
leta e o CD ser rapidamente preterido face ao mp3. 
A indústria discográfica mudou os seus paradigmas e 
procura reinventar-se nesta nova era digital. O sonho 
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que qualquer banda tinha, na década de 90, de gravar 
o seu primeiro CD é, hoje, relativamente mais fácil, e 
a sua banalização retirou-lhe impacto. A relação das 
bandas com o público é, cada vez mais directa e sem 
intermediários, e as redes sociais transformaram-se nos 
novos palcos de partilha e apreciação. Hoje, mais do 
que um contrato discográfico ou do que um agente, 
é a base leal de fãs que constrói o sucesso de uma 
banda.
O Concurso de Música Moderna de Palmela acom-
panha os sinais dos tempos e procura, a cada ano, ofe-
recer às bandas concorrentes, o maior leque possível 
de oportunidades de contacto com o público, quer se 
trate dos jovens do concelho que vão animar as noites 
no recinto do Mercado Mensal de Pinhal novo, quer 
de todos os que vão poder contactar com doze novos 
projectos da música nacional através das reportagens, 
músicas, vídeos e fotos que disponibilizamos no site do 
projecto, nas diversas redes sociais ou no jornal que 
produzimos. Apesar de nada substituir a energia dos 
concertos ao vivo, quem não puder estar presente po-
derá sempre acompanhar cada uma das eliminatórias 
e a final através das transmissões em directo.
Estamos prontos para continuar a acolher os novos 
desafios com a qualidade a que já habituámos o pú-
blico e as centenas de bandas que já passaram pelos 
nossos palcos. Em 2009, deixamos o convite para 
que participem, mais uma vez, nesta grande festa da 
música nacional e venham assistir ao nascimento de 
novas estrelas.

Concurso de Música Moderna de Palmela

O Vereador da Cultura
Adilo Costa

WWW.MUSICAMODERNAPALMELA.PT.VU

Está na hora! A 14.ª edição do Concurso de Música 
Moderna de Palmela está a chegar e com ele quatro 
noites de muita e boa música nacional. Este ano 
o Concurso regressa à Vila de Pinhal Novo e são 
doze os projectos que vão desfilar pelo palco em 
busca de um lugar na final. Oriundas de norte a sul 
de Portugal e com diferentes tipos de abordagem 
musical, as bandas estão decididas a não deixar os 
seus créditos por mãos alheias. Fica o convite para 
que as acompanhem nesta caminhada para o sonho. 
E como sempre... é proibido ficares em casa!

Com uma forte componente multimédia, cada con-
certo do Concurso de Música Moderna de Palmela 
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é complementado com entrevistas, reportagens, 
informação detalhada e transmissão em directo de 
todas as eliminatórias, via net, por isso vais ter acesso 
a toda a informação em tempo real. Desta forma 
os projectos participantes usufruem das melhores 
condições de promoção e actuação nesta sua pas-
sagem pelo concelho.

No final apenas poderá existir um vencedor, e esse 
receberá um prémio de 1500 euros.  A melhor 
banda do concelho leva 300 euros para casa e o 
melhor tema a concurso (eleito através de votação 
on-line pelo público) arrecada 200 euros.

O Concurso de Música Moderna de Palmela, que há 
14 anos dá voz à nova música portuguesa, é uma or-
ganização conjunta da Câmara Municipal de Palmela, 
da Associação Juvenil COI e da RATO-ADCC. 
Nas próximas páginas, as bandas finalistas apre-
sentam-se e deixam o convite para que as 
acompanhem nesta caminhada para 
o sonho. Vamos então descobrir 
quem vai suceder a nomes 
como Hands on Approach, 
Terrakota ou HMB na lista 
de vencedores do Concurso 
de Música Moderna de 
Palmela.
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Um Zero Azul é o nome da banda mais 
jovem que vai tocar no Concurso de Mu-
sica Moderna de Palmela, mas não é isso 
que os impede de apresentar uma música 
que “navega” com segurança pelos cam-
pos do rock, da electrónica e do pop em 
português. Na realidade, a banda de Eurico 
Orvalho, David Sequeira e Kapa Freitas 
afirma a sua diferença através de poemas, 
que eles dizem terem sido «temperados 
na dualidade do dia-a-dia de uma socie-
dade que parece há muito ter esquecido 
o poder da palavra em português!. Entre 
os zeros e uns monocromáticos que com-
põem a sociedade que nos rodeia surge 
Um Zero Azul que marca a diferença!» Ok, 
venha de lá isso...

Eurico Orvalho - Baixo

David Sequeira - Bateria

Kapa Freitas - Guitarra e voz

1996
ETERNAL MOURNING
1997
HANDS ON APPROACH
1998
BALLERINA
1999
SUGAR BABY 
CONDOMS
2000
ÜBER MANNIKINS
2001
TERRAKOTA
2002
POLAROID
2003
BLISTER
2004
UMPLETRUE
2005
TEIA
2006
THE CYNICALS
2007
RECKLESS
2008
HMB
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Eles dizem que tudo começou por “brinca-
deira”, mas a realidade é que os Prowl ar-
riscam-se a ser um “caso sério”. Oriundos 
da Moita, os Prowl começaram por tocar 
alguns covers e foram evoluindo a partir 
da vontade que tinham de fazer música 
e tocar ao vivo. Em 2008, editaram o seu 
primeiro EP “Join Us” numa tentativa de 
fazer chegar a sua música a todo o país e 
desta forma arranjar mais concertos. Por-
que, segundo eles, o seu objectivo, passa 
por “tocar ao vivo e (tentar) fazer boa 
música...” sem dúvida que estão no bom 
caminho...

Ricardo Catela  - Guitarra e voz

Rodrigo Frederico  - Baixo

William Palmeira - Guitarra

João Broega  - Bateria

WWW.MYSPACE.COM/PROWLPORTUGAL
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Os Spiral são o resultado de 11 anos 
de gestação. Nuno Biscaia, o vocalista e 
mentor do projecto, identifica as origens 
desta banda lisboeta no já longínquo ano 
de 1995, mas só em 2006 se começou a 
escrever a história oficial dos Spiral e do 
seu pop rock bem estruturado e cheio de 
personalidade, assente em bons intérpre-
tes e boas letras.

Desde então, os Spiral têm passado por 
vários palcos nacionais, tais como San-
tiago Alquimista, Music Box, Fnac, Fábrica 
do Braço de Prata, Sociedade Guilherme 
Cossoul, Semana da Juventude de Loures, 
Rock in Chiado, Hard Bar, República das 
Bananas, Sabor a Praia, Cabana Bar e In 
Live Café, apresentando um espectáculo 
enérgico com vários ambientes dentro de 
uma sonoridade Rock. 
 
Em Setembro de 2009 terminaram a gra-
vação do primeiro EP da banda, intitulado 
“A lot of plenty” que inclui os temas “For 
your tears”, “In fluorescence” e “Away”, te-
mas estes que também já estão disponíveis 
online e com os quais concorrem ao Con-
curso de Música Moderna de Palmela.” 

Nuno Biscaia - Voz / Guitarra

João Paulo - Guitarra

Joni - Bateria

Sérgio Santos - Baixo

WWW.MYSPACE.COM/SPIRALONTHEWEB

Os After The Break vêm do Montijo e com 
eles um conjunto de sonoridades que aliam 
interpretações acústicas muito seguras à 
voz bem trabalhada de Pedro Carvalho, o 
resultado final...? Venham descobrir no dia 
13 de Novembro em Pinhal Novo.
Os After The Break nasceram em 2000 
como uma banda de covers, mas rapida-
mente se deixaram disso e passaram a 
gravar os seus próprios originais. Ao longo 
dos anos as entradas e saídas de elementos 
nunca deram à banda a capacidade de es-
tabilizar e projectar toda a sua capacidade 
musical mas tudo isso mudou, em 2007, 
com a participação no primeiro concurso 
de bandas de garagem, o Concurso Wah 
Wah, onde acabaram por vencer o prémio 
de banda mais votada pelo público. 

Com 3 músicas editadas (Falling, Drag Me 
Under e Overcame), e outras mais a cami-
nho, os After The Break apresentam-se em 
Pinhal Novo fieis ao seu lema... Ambição, 
Qualidade e Exigência. 

Mário Queluz - Guitarra/voz

João Covas - Baixo

Pedro Carvalho - Voz

Zé Pedro  - Bateria

João Mingates  - Guitarra/voz

WWW.MYSPACE.COM/AFTERTHEBREAKMUSIC

Spiral
 [LISBOA]

AftertheBreak
[MONTIjO]

14 NOVEMBRO
BANDA

CONVIDADA

Ervas Daninhas
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Project

[ALMADA]

DIDGEnBASS
[FAMALICãO/ALMADA]

No Sweat
[LEIRIA]

Verdade
Kompacta
[PALMELA]



São de Palmela e são vistos por muitos 
como a principal força colectiva do Hip-
Hop M.C. criado cá na terra. Os Verdade 
Kompacta formaram-se em 2003, pelas 
mãos de Filipe e Pedro, e rapidamente edi-
taram o seu E.P. de apresentação intitulado 
“Situação Final”. Depois de alguns altos e 
baixos, e da uma passagem pelo CMMP, a 
banda de Palmela continua a mostrar que 
“está aí para as curvas” e a criar grandes 
músicas, pelo que se aguarda com expec-
tativa o lançamento do seu álbum “Alfor-
ria”. Enquanto isso não acontece, vamos 
aproveitar a oportunidade e assistir à sua 
actuação em Pinhal Novo.

Com letras muito críticas relativamente à 
sociedade e à forma como esta lida com 
questões como o racismo, a droga e a 
pobreza, os Verdade Kompacta estão em 
alta. Absolutamente a não perder...

Filipe - Voz / Produção

Pedro - Voz / Produção e Masterização

Tiago - Voz

Vêm da Trafaria, são quatro e têm persona-
lidade para “dar e vender”. São os Dharma 
Project e Pinhal Novo vai conhecê-los no 
dia 14 de Novembro. Com apenas quatro 
anos de actividade, o Dharma Project tem 
sido construído, segundo os seus elemen-
tos, através de um processo de constante 
aprendizagem e evolução dentro da sua 
própria identidade musical”.  Assente na 
voz de Cátia Crisóstomo e numa sono-
ridade rock descomplexada, os Dharma 
(uma palavra que significa “ensinamentos”, 
e “o caminho para a verdade superior”) 
têm tido um excelente acolhimento junto 
do público e prometem um 2010 cheio 
de surpresas.

Cátia Amorim Crisóstomo - Voz

Cláudio Pinto - Baixo

João Ramos - Guitarra

Ricardo Neves - Bateria

WWW.MYSPACE.COM/THEDHARMAPROjECT

E agora, algo completamente diferente... 
Juntem um dos instrumentos mais antigos 
que existem à face da terra, o didgeridoo, 
com a electrónica musical e o resultado é 
único. Se pensam que já ouviram de tudo, 
preparem-se para ter uma surpresa com os 
DIDGEnBASS e as suas atmosferas alter-
nativas, novos mundos sonoros, ambientes 
improváveis mas também momentos de 
energia dançável.

Os DIDGEnBASS, nasceram em 2008 e 
não estão com “meias tintas”, vão a todas... 
Do jungle ao drum&bass, à fusão entre a 
tecnologia actual, dos drum beats aos bai-
xos electrónicos e sintetizadores, os DID-
GEnBASS criam novas atmosferas tanto 
para os seguidores da música electrónica 
como do didgeridoo, um instrumento que 
se assume na sua plenitude como parte 
integral do projecto, não sendo apenas de 
preenchimento.  Afinal ainda existe espa-
ço para a inovação no panorama musical: 
Não esqueçam este nome DIDGEnBASS, 
porque em breve vão ouvir falar muitos 
destes dois senhores... 

Rodrigo Viterbo  - Didgeridoo

Rui Alves Leitão  - Programação e Synths

WWW.MYSPACE.COM/DIDGENBASS

WWW.DIDGENBASS.BLOGSPOT.COM

Verdade
Kompacta
[PALMELA]

Dharma
Project
[ALMADA]

DIDGEnBASS
[FAMALICãO/ALMADA]



De Leiria, terra de reis, rainhas e boa 
música, vêm os No Sweat. Formados 
em 2006, os No Sweat caracterizam-se 
por um som que alterna entre o puro 
Indie rock e o rock progressivo, deno-
tando-se a melancolia diluída num rock 
áspero. Não é por isso de admirar que 
se digam influenciados por personagens 
tão distintas como Jeff Buckley, Muse, Led 
Zeppelin e Dream Theater.

Já com diversas participações em con-
cursos no seu curriculum, os No Sweat 
apresentam uma sonoridade segura e 
consistente, assente em boas letras. Re-
flexo disso tem sido o bom acolhimento 
público a um projecto que recentemente 
lançou a sua segunda maqueta “Royal 
Flush”. Actuam no Concurso de Música 
Moderna no dia 14 de Novembro.

Gil - Voz e Guitarra

Marco - Guitarra

Nuno - Teclas

Necas - Bateria

Rui - Baixo

WWW.MYSPACE.COM/NOSWEAT5
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O projecto The Verge nasceu há quatro 
anos da vontade dos seus membros em 
iniciar um novo caminho musical. De-
pois de anteriores experiências, e uma 
passagem feliz pelo CMMP, os The Verge 
decidem dispensar os palcos e passar di-
rectamente ao estúdio. Passaram por isso 
os dois primeiros anos e meio a compor,  
a pré-produzir os temas que virão a ser 
integrados na primeira edição discográfica 
deste projecto (actualmente em fase de 
finalização). As influências dos The Verge 
são diversas mas eles tentaram criar uma 
identidade muito sua, mas que não alinha 
em rótulos. O melhor é mesmo ouvirmos 
o que eles nos têm para mostrar…

Nelson Paiva - Voz / Guitarra

acústica e eléctrica

Mário Oliveira - Voz / Guitarra eléctrica

Tonan - Teclas / Programações

Paulo Paiva - Baixo

Nidberto Paiva - Bateria
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The Verge
[PINHAL NOVO]

Orphelia
  [AMADORA]

Skills & The 
Bunny Crew
[ALMADA]

Blá Blá Blá
[ESPOSENDE]

The Verge
[PINHAL NOVO]
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Os Orphelia the Electric Sheep definem-se 
como uma banda que “compõe de modo 
muito heterogéneo e pouco coerente”. A 
sua música varia entre guitarras e vocais 
energéticos e sons mais acústicos e me-
lancólicos, mas sempre na onda do rock 
experimentalista. 

Através da sua música, os Orphelia afir-
mam pretender personificar e encarnar o 
ridículo da existência e da auto existência. 
O resultado final de tudo isto?... Excelente. 
Com vários concertos dados por todo 
todo o país, e vencedores da edição de 
2008 do concurso de bandas Bandoscopio 
em Lisboa, os Orphelia nasceram em 2000 
e são uma banda que demonstra saber o 
que quer da sua música, não hesitando em 
trazer para o panorama musical novas so-
noridades até agora pouco exploradas no 
estilo rock alternativo electrónico cantado 
em português.

d’Lay - Guitarrra

TecHugo - Bateria

Japur - Voz

Xica - Baixo

WWW.MYSPACE.COM/ELECTRICSHEEPBAND

WWW.ORPHELIA.NET

De Almada, regressam ao CMMP, no dia 20, 
os Skills & The Bunny Crew, que deixaram 
saudades no ano passado. Com eles, chega 
um hip hop multifacetado e a transbordar 
de variadas influências musicais. Nascidos 
da vontade de Alfredo Costa, aka Skills, 
vocalista e autor das letras de canções em 
português, por onde surgem referências 
a Nitsche, Freud, Sartre, e outros que tal, 
sempre numa base instrumental rock.

Formados em 2008, os Skill & The Bunny 
Crew começaram logo a “dar cartas” ven-
cendo diversos concursos, entre os quais 
a primeira edição concurso de bandas 
universitárias U>Rock Universia. Para além 
disso, já tiveram a oportunidade de abrir 
para Sam The Kid.
Composto por um grupo de músicos vir-
tuosos, os Skills & The Bunny Crew prepa-
ram-se para assumir um lugar de destaque 
no hip hop português. Vamos ver até onde 
vão... Fica ao vosso critério se os rapazes 
emanam talento ou não...

Skills - Vocalista / Letrista / Compositor

Pedro Mourato - Guitarrista / 

Compositor  

José Garcia - Baixista / Compositor / 

Backing vocals  

Tropa - Baterista

Beatriz - Samples ao vivo

WWW.MYSPACE.COM/

SKILLSANDTHEBUNNYCREW
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Os Blá Blá Blá ou “O meu nome é todas 
as palavras que conheces”, chegam a Pi-
nhal Novo alicerçados numa sonoridade 
onde as guitarras eléctricas se impõem e 
a voz de Joel Zão se destaca. Aliás, os Blá 
Blá Blá não escondem que foram “beber” 
muitas da suas características musicais a 
bandas como: Ornatos Violeta, Radiohead, 
Queens of the Stone Age e Muse, e isso 
está lá tudo... Mas no final são as diferen-
tes influências musicais de cada um dos 
elementos da banda que vem dar o maior 
contributo para uma sonoridade muito, 
mas muito própria, e que encaixa dentro 
do que alguns chamam de rock alternativo 
cantado em português. Imperdível...

Formados em 2006, os Blá Blá Blá têm 
conquistado os primeiros lugares em di-
ferentes festivais e concursos de bandas 
de garagem, um pouco por todo o país. 
Para 2010 está previsto o lançamento de 
um EP, gravado no Marduc Studios com o 
americano Marc Jung, produtor de bandas 
como Dapunksportif, Monomonkey, Fried 
Chicken & Gasoline, Nervo, entre outros.
É, portanto, uma banda com bastante 
experiência de palco que actua em Pinhal 
Novo no dia 20 de Novembro, sem dúvida 
um dos projectos musicas mais seguros do 
novo rock português.

Joel Zão - Baixo/Voz

Marcelo Silva - Guitarra Eléctrica/ Teclado 

Luís Fonseca - Sax Alto/ Guitarra Eléctrica/

Voz

Gustavo Cunha - Guitarra Eléctrica

João Miguel - Bateria

WWW.MYSPACE.COM/OSBLABLABLA

HTTP://PALCOPRINCIPAL.CLIx.PT/BLABLABLA

Orphelia
  [AMADORA]

Skills & The 
Bunny Crew
[ALMADA]

Blá Blá Blá
[ESPOSENDE]




