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ALARMES – OS HERDEIROS DO ROCK DE BRASÍLIA ESTREIAM-SE EM PORTUGAL
“Incerteza de Um Encontro Qualquer” é o título do primeiro single dos Alarmes – poderoso
trio que navega nas talentosas águas do rock – com direito a lançamento em Portugal.
Proveniente do álbum “Em Branco” (2016), esta é a introdução perfeita à digressão que
realizarão entre nós no próximo mês de Abril.

A Music For All orgulha-se, assim, de apresentar ao mercado nacional um talentoso projecto
proveniente de Brasília, numa aposta que reflecte a emergente abrangência da label
portuguesa no Brasil.

Entre a nova geração do rock brasileiro há um nome que se destaca. O projecto Alarmes há
muito que vai dando nas vistas no Brasil, devolvendo o rock ao patamar que é seu por direito e
dignificando ao mais alto nível a reputação e os grandes projectos musicais do passado
provenientes de Brasília, mas foi preciso chegarmos a 2017 para Portugal ficar a conhecer este
trio.
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Formados por Arthur Brenner (voz e guitarra), Lucas Reis (baixo) e Gabriel Pasqua (bateria), os
Alarmes surgem na senda de bandas como Interpol, Queens of the Sone Age ou mesmo Artic
Monkeys. Ao integrarem nos seus temas uma boa dose de elementos característicos do rock
britânico, diferenciam-se de tantos outros projectos e, simultaneamente aproximam-se da
sonoridade, hábitos e costumes europeus.

Na bagagem trazem diversas apresentações ao vivo, tendo tido o prazer de partilhar o palco
com nomes como: Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso, Far From Alaska, Raimundos,
Scalene (gravação de DVD, em 2016), Plebe Rude, Autoramas ou Fresno (nas digressões “O
Começo de Tudo”, 2015, e “Turnê de 15 Anos”, em 2016).

O ano que recentemente findou teve um saldo tremendamente positivo: mais de quatro
dezenas de espectáculos em sete estados brasileiros diferentes. Tudo a propósito do
lançamento do álbum “Em Branco”, o seu mais recente disco de originais, que tocarão em
Portugal na Primavera de 2017. Com produção de Adriano Pasqua, e um artwork onde o amor
e passagem do tempo se cruzam e interligam, este é um álbum que apresenta um indie rock
consistente e que coloca os Alarmes como um digno representante do rock de Brasília!

C ON TACTOS

T: +351 211 374 276
E: promotion.pd@musicforallnow.com

www.musicforallnow.com

