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PARTY. SLEEP. REPEAT. 
FAZ A FESTA A 21 DE ABRIL 
COM MANEL CRUZ 
E THROES+THE SHINE

Manel Cruz, reconhecido como um natural contador de estórias, deu o primeiro passo na 
carreira musical com os Ornatos Violeta. Ao longo dos anos, passou por outros projetos 
como Pluto, SuperNada, Foge Foge Bandido e Estação de Serviço, onde procurou explorar 
novos caminhos e pôr à prova a imaginação. Depois de uma viagem no tempo, vem a 
aventura e a energia dos Throes + The Shine. Conhecidos pela mistura de kuduro com 
rock, a banda conta com 3 álbuns e está já a preparar novo lançamento para este ano.
 
Já os Stone Dead e os Solar Corona vivem, apenas, do rock. O último álbum dos Stone 
Dead, “Good Boys”, é exemplo disso. 10 canções que primam pelo som puro e duro das 
guitarras, do baixo e da bateria. Os Solar Corona comprometem-se a rasgar consciên-
cias e preconceitos e a levar qualquer um por uma viagem sem destino. Os Fugly dão voz 
aos millennials à boleia do noise e do garage. “Millennial Shit” é o álbum lançado este ano, 
repleto de existencialismos e arrependimentos, mas também de vida jovem e descompro-
metida.
 
Do Minho chegam os El Senõr que nasceram num dia de verão entre conversas em frente 
a uma rulote. Não fogem ao rótulo de banda de verão, mas não escondem, também, a 
vontade de ser mais. Os Go’el são uma dupla de músicos e produtores e trazem até ao 
Party Sleep Repeat o álbum de estreia “alter ego”, a ser lançado em Abril.
 
Diretamente de Espanha, chegam os Zulu Zulu, um grupo que não deixa ninguém indife-
rente pela selva que constroem em palco. Fi-Lyon, M. Zebra e Girafa# combinam ritmos 
africanos com melodias pop, rock progressivo e variantes psicadélicas, envolvidos por 
vozes guturais que invocam a linguagem dos espíritos da música. A festa conta ainda com 
os DJs Cosmonauta17, Adão e Le Cirque du Freak, que garantem pôr tudo a dançar até de 
manhã.
 
Considerado o Melhor Festival Indoor da Península Ibérica em 2016 e o Melhor Festival de 
Pequena Dimensão de Portugal em 2017, o PSR volta a ser reconhecido nos Iberian Festival 
Awards 2018, desta vez com o galardão de Melhor Festival Ibérico de Pequena Dimensão.
 
À semelhança do que se sucedeu nos anos anteriores, a receita da bilheteira reverte para 
projetos de investigação da Liga Portuguesa Contra o Cancro e para o projeto Apadrinhe 
esta Ideia, angariando donativos para famílias carenciadas. Numa primeira fase, o preço 
dos bilhetes é de 9€ e está limitado ao stock existente. Esgotado o número de entradas da 
fase em curso, o valor passa a ser de 12€. Os bilhetes podem ser adquiridos online até ao 
dia do evento, dia em que passam a ser vendidos apenas à porta da Oliva Creative 
Factory. A organização garante ainda o já habitual transporte entre o Porto e S. João da 
Madeira.
 
O Party Sleep Repeat regressa para a sexta edição a 21 de Abril na Oliva Creative Factory 
com nomes estruturantes e reveladores da música nacional. O festival de tributo a Luís 
Fernandes Lima, é organizado pela ACLL com a parceria da Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia de S. João da Madeira e da Associação de Jovens Ecos Urbanos.

A sexta edição do Party Sleep Repeat chega à Oliva Crea-
tive Factory a 21 de Abril. Stone Dead, Solar Corona, 
Fugly, Zulu Zulu, El Señor e GO’EL completam o cartaz 
para mais um ciclo de música, amizade e solidariedade.



Contactos de imprensa:

Maria Manuel
Tel.: +351 911 139 565
Email: geral@acluislima.com

João Fernandes
Tel.: +351 910 392 292
Email: joao.fernandes@msounds.pt
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MAIS INFO

Bilhetes pré-venda online - Até dia 21 de abril:

https://www.last2ticket.com/pt/events/733/sessions/17464/par-
ty-sleep-repeat-2018

Bilhetes no dia do evento:

Oliva Creative Factory - Bilheteira Local
No dia 21 de abril a bilheteira funcionará na entrada da Oliva Creative Factory
das 14h00 até 03h30.

SHUTTLE PORTO-SJM
Horários
Porto » SJM  15.30 e 19.30
SJM » Porto 02.00 e 05.00

Oliva Creative Factory - S. João da Madeira

Morada: Rua da Fundição, 240 3700-119 São João da Madeira

Ver no mapa

Para mais informações sobre o Party. Sleep. Repeat. 2018 visite:

www.party-sleep-repeat.com
www.facebook.com/PSRepeat
www.instagram.com/party.sleep.repeat

Para mais informações sobre a Associação Cultural Luís Lima visite:

www.facebook.com/acluislima
www.acluislima.com


