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NOTA À IMPRENSA

Sines Rock Fest 2011
O Salão do Povo recebe, no dia 3 de Dezembro, a partir das 22h00, a primeira edição da Sines
Rock Fest, uma noite de homenagem ao rock com concertos de três bandas sineenses.
Na primeira edição, em 2011, o evento conta com atuações de Deep scar, WormHole Wizards e
4 ever.
Composto por Sónia Martins (Vocalista), Mário Pereira (Guitarrista/ Solista), Miguel Martins
(Guitarrista/ Back vocal), Tiago Pereira (Pianista/ Back vocal), Flávio Guerreiro (Baixista) e André
Nobre (Baterista), os Deep scar são uma banda de originais formada em 2009, com influência no
estilo hard rock.
Banda de covers, os WormHole Wizards nasceram em Abril de 2011, tendo como objectivo
promover o rock no Alentejo Litoral, com toda a energia que só este género musical pode
transmitir. Os músicos grupo são Alexandre Chaves (voz), Marco Sobral (guitarra), Miguel Santos
(baixo) e Pedro Sequeira (bateria) e suas referências são Muse, Audioslave, Soundgarden, Joe
Satriani, Metallica, Gary Moore, entre outros.
Formado em 1996 num monte alentejano / bar da região de Sines, os 4Ever são influenciados
por Xutos & Pontapés, UHF, Palma’s Gang, GNR, entre outros. O grupo é formado por David
Oliveira (bateria), Álvaro Correia (baixo) e Orlando Correia (Guitarra e voz).
A Sines Rock Fest, promovida pela Câmara Municipal de Sines através da Casa da Juventude,
surge na sequência de um projeto apresentado por alguns jovens músicos sineenses à Casa da
Juventude para a criação de um evento musical de promoção de talentos locais.
O evento está em constante atualização no facebook da Casa da Juventude em
www.facebook.com/casajuventudesines.
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