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Venceram um Festival Termómetro, um ZUS! e foram 

Novos Talentos Fnac, correram festivais como o NOS 

ALIVE ou os BONS SONS e “Big Pulse Waves” rodou 

com insistência por muita rádio. Decidiram recomeçar do 

zero para o disco de estreia. Os ex-companheiros de 

Débora Umbelino nos Backwater & The Screaming 

Fantasy passaram de quarteto para trio e com “How 

Long” e “Ghost” começaram a desenhar uma nova 

identidade. Na última digressão SUPER NOVA 

prepararam-se para um autêntico “Euro Sprint” que aí vem 

e este lançamento prova o que já se tem vindo a escrever 

sobre os projetos da Omnichord Records “Se 2016 foi 

dos First Breath After Coma e 2017 de Surma, em 2018 

são os Whales que vão ter tudo para surpreender”. 
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Somos 6 músicos da zona de Leiria-Pombal, que 

desde o ano de 2013 trabalhamos à volta de uma 

ideia: a vontade de criar canções claramente 

portuguesas, de harmonias ricas e melodias 

recortadas, enraizadas na tradição, mas modernas na 

sua expressão. 

Em 2015 editámos o nosso CD "Catraia", que foi 

recebido com agrado pelo público e nos permitiu tocar 

em diversos auditórios e eventos em Portugal e 

Espanha. 

Agora, está pronto o segundo CD, que será editado 

em breve e terá por título "Esta Festa é de Quem?“  

Serão 11 canções, todas escritas e arranjadas pelos 

elementos da banda. 

B A N D A   
D A  C A T R A I A  
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OPENNING ACTS 

R I C A R D O  
T I N I N H A  



Natural de Leiria, nascido a 22 de Janeiro de 1985.  

Foi a partir dos seus 10 anos que começou a tocar 

bateria, sendo hoje um dos instrumentos de eleição. 

Depois de passar por vários projetos, foi apenas aos 

19 anos que gravou o seu 1º EP com o projeto 

``Bairro dos Castiços``, onde ganhou a sua maior 

experiência em palco, realizando a primeira parte 

dos concertos de Sean Riley and The Slowriders; 

David Antunes e muitos outros artistas. 

Ricardo apresentou recentemente, o seu disco no 

dia 23 de Dezembro no Teatro José Lúcio da Silva 

em Leiria. 

RICARDO TININHA 
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Regula consagrou-se no panorama nacional através da sua 

escrita peculiar e através da sua exploração intensiva das 

várias técnicas de rima, preocupando-se em embelezar os 

seus textos com complexas construções rimáticas, seja 

rimando as sílabas tónicas de cada palavra, seja rimando 

várias palavras em cada verso.  

 

Tem na sua história participações em várias mix-tapes, 

compilações e também colaborações estreitas com outra 

figures singulares do HipHop português, como Sam The Kid, 

NBC, Xeg, etc.  

Desde 2002 que tem rodado o país inteiro em concertos, 

alguns deles memoráveis para toda a comunidade do 

HipHop.  
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Piruka, rapper da Madorna, Cascais, é já um 

destaque no panorama musical em Portugal.  

Após o êxito de "Tens de Intervir" inserido na mixtape 

"Quatro Cantos", e do Ep "Pára e Pensa", que o deu a 

conhecer no meio hip-hop, apresentou em 2017 o seu 

primeiro álbum intitulado 'AClara', com 3 singles 

extraídos do projeto que homenageia a sua filha Clara, 

Ca Bu Fla Ma Nau, Sirenes e Se Eu Não Acordar 

Amanhã, André Silva com o cognome Piruka tem vindo 

a bater records nas plataformas de visualizações e 

escuta.  

Já conta com 2 singles de platina e 3 singles de ouro. 
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MA RI ZA  



Mariza, É considerada por muitos a mais internacional 

artista Portuguesa de sempre.  

  

Em poucos anos, Mariza passou de um fenómeno local 

quase escondido, partilhado apenas por um pequeno círculo 

de admiradores portugueses, para uma das mais aplaudidas 

estrelas mundiais.  

  

Reconhecida pela imprensa internacional como uma das 

melhores vozes de todos os tempos, Mariza tem 

colecionado galardões e distinções um pouco por todo o 

mundo, bem como nomeações para os mais importantes 

prémios mundiais. 
PIRUKA MARIZA 
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Matias Damásio, natural de província de Benguela, Matias 

Damásio despontou para a música no então na 17ª edição do 

concurso “Chuva de estrelas” promovido pela TPA - Televisão 

Pública de Angola, antes de gravar, em 2005, o seu primeiro 

álbum a solo intitulado “Vitória”. Em 2008, Matias Damásio, grava 

e lança ao mercado o seu segundo álbum, intitulado “Amor e 

Festa na Lixeira”. 

 

O seu último álbum, “Por Amor”, chegou a Portugal em setembro 

de 2016. 

“Por Amor” conta ainda com as colaborações de Prodígio (Força 

Suprema), Laton (Kalibrados) e, no single “Loucos”, de Héber 

Marques (dos HMB). 
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