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10ª edição VOA - HEAVY ROCK FESTIVAL 2019 
4 e 5 Julho – Estádio do Restelo (Lisboa) 

 

20 anos depois de lançarem o álbum de estreia homónimo que marcou uma 
geração, os SLIPKNOT são cabeças-de-cartaz do VOA – HEAVY ROCK 
FESTIVAL, que celebra 10 anos no Estádio do Restelo, em Lisboa, nos dias 4 e 
5 de Julho de 2019 
 
Passes Early-Bird à venda esta 5a feira, 25 de Outubro, a partir das 10H00, 
em exclusivo na FNAC, nas lojas e em bilheteira.fnac.pt, a um preço especial 
de 70€, limitados a 1000 unidades 
 
Venda Geral nos locais habituais a partir das 10H00 de 6a feira, 26 de Outubro 
- Passe 2 dias 75€ e bilhete diário 50€ 

mailto:info@primeartists.eu
http://www.primeartists.eu/


 
 

 

 
Prime Artists – Produções e Espectáculos 

Tel: (+351) 219172766 - Email: info@primeartists.eu - Website: www.primeartists.eu 

Após um ano de interregno para reestruturação, 2019 será o ano da expansão do VOA 
– HEAVY ROCK FESTIVAL. Quando comemora dez anos de existência, o evento muda-
se para o Estádio do Restelo, em Lisboa, nos dias 4 e 5 de Julho de 2019, para dois dias 
que prometem celebrar o verdadeiro espírito dos grandes concertos de rock e metal que 
têm marcado a história da música ao vivo em Portugal nas últimas décadas. Uma das 
catedrais dos grandes concertos é precisamente o Estádio do Restelo, a eterna casa d'Os 
Belenenses, que celebram, também em 2019, o seu primeiro centenário e acolhem o 
festival, no mesmo ano em que serão palco de outro grande evento, o concerto dos 
Metallica, a 1 de Maio. 
 
Os SLIPKNOT, a primeira banda confirmada no VOA – HEAVY ROCK FESTIVAL, são os 
cabeças-de-cartaz do dia 4 de Julho. Precursores do nu-metal são um dos nomes mais 
icónicos e bem sucedidos da vaga que, na segunda metade da década de 90, tomou de 
assalto o cenário da música mais extrema. Originários de Des Moines, no centro-oeste 
norte-americano, os nove mascarados estabeleceram-se rapidamente como uma das 
propostas mais enigmáticas e provocadoras da era moderna da música, que viria a 
marcar toda uma geração, de público e de músicos. Ao longo das últimas duas décadas 
cresceram, transformaram-se num fenómeno de popularidade à escala mundial e 
extrapolaram todos os rótulos. Foram nomeados para dez Grammy Awards (vencendo o 
galardão em 2006 com «Before I Forget»), arrecadaram 13 discos de platina e 44 de 
ouro, e contam atualmente com 2,5 biliões de visualizações no YouTube. A sua base de 
seguidores é hoje tão firme como militante, sendo que o último álbum de estúdio «.5: 
The Gray Chapter», lançado há quatro anos, se estreou no Top 5 das tabelas de vendas 
oficiais num total de 19 países, incluindo os Estados Unidos (#1), Reino Unido (#2), 
Japão (#1), Austrália (#1), Alemanha (#2) e Rússia (#1). 2019 vai ser um ano muito 
especial para a banda, com um novo álbum na calha e o vigésimo aniversário do álbum 
de estreia homónimo. 
 
Os bilhetes para o evento custam 75€ (passes) e 50€ (bilhete diário), e vão ser postos 
à venda nos locais habituais, a partir da próxima sexta-feira, 26 de Outubro. 
 
Websites: www.voa.rocks  //  www.facebook.com/VOAHeavyRockFestival 
 
 
Pontos de venda de Bilhetes 
Ticketline (www.ticketline.sapo.pt) e Blueticket (www.blueticket.pt). 
 
Contactos: 
Informações: info@voa.rocks 
Imprensa: imprensa@livecom.pt 
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