SINOPSES

Calema – Donos de temas com batidas e ritmos quentes, os Calema são um fenómeno em
Portugal e no estrangeiro, sendo uma das bandas do momento. O seu álbum A.N.V. catapultou
a dupla santomense para os tops nacionais com temas como “A Nossa Vez”, “Casa de Madeira”
e “Vai”, o que lhes valeu uma nomeação para os Globos de Ouro e a presença no Festival da
Canção 2019.
DJ’s RFM Rich & Mendes – Uma ilustre dupla de DJ’s com uma carreira de valor onde constam
atuações nas maiores pistas de dança e festivais portugueses.
Paula Fernandes – Paula Fernandes é uma cantora, compositora e atriz brasileira que dispensa
apresentações em solo nacional. Dona de uma voz marcante, a artista tem milhões de
visualizações no Youtube e um recheado leque de álbuns bem aclamados pela crítica. A sua
qualidade artística já lhe valeu 6 nomeações para o Grammy Latino tendo ganho por uma vez,
em 2016.
Hi-fi – Um dos maiores grupos de baile a nível nacional com atuações além-fronteiras. Numa
carreira de quase uma década contabilizam-se mais de 1700 concertos e 2 milhões de
espectadores.
Marchas Populares: Momento de expressão popular evocativo dos Santos Populares, que já
conta com tradição nestas festas e que terá a organização da APDAF, instituição de reconhecido
mérito e competência na produção deste tipo de evento
Banda Acesso – Banda nascida em Ourém, de dinamismo e juventude invulgar, que além dos
covers que abrangem diferentes géneros musicais, têm no seu reportório também temas
originais.
Agir – Um dos nomes incontornáveis da música portuguesa, Agir é compositor, interprete e
produtor, tendo a sua carreira começado com 12 anos de idade. A sua versatilidade possibilitou
ao artista ter vários singles premiados, “MTV Best Portuguese Act” em 2015 e um globo de ouro
em 2016. Conta já com 3 álbuns editados e recentemente lançou o seu novo single “Nevoeiro”
com a participação de Papillon.
The Peorth – Os The Peorth formaram-se no Município de Ourém há mais de duas décadas e
desde então têm revelado brilhantes covers de artistas pop e rock um pouco por todo o país.
Ruizinho Penacova – Um artista singular de música popular que tem animado festas de norte a
sul do país com um domínio ímpar do seu acordeão.

