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29º Aniversário da CCC
15-Out-2008
Actualizado em 16-Abr-2013

A Direcção da Cooperativa de Comunicação e Cultura tem o prazer de convidar V. Exas. e sua Familia para festejar o 29º
Aniversário desta instituição, com a inauguração da exposição da 3ª Maratona Fotografica da CCC, arraial de rua e
concerto com o Grupo Pontos Negros e The Fox, a realizar no dia 25 de Outubro de 2008 a partir das 17h., na sua sede
Rua da Cruz nº.9 em Torres Vedras.

|- Exposição fotografia da '3ª. Maratona Fotografica da CCC'

às 17:00, com entrega de prémios

|- Arraial de Rua
a partir das 19:00, entrada livre aos sócios e familiares (porco no espeto, pão e doces, regados a sangria)

|- The Fox
Telmo Martins [PT] (live)
Eduardo Pina [PT] (live)

Constituído por Telmo Martins (voz e guitarras) e Eduardo Pina (bateria e precursão), os &ldquo;The Fox&rdquo;
exploram as linguagens do rock indie e alternativo, criando um som poderoso, perspicaz e irreverente. O colectivo,
formado em Torres Vedras (2008) apresentou-se pela primeira vez ao vivo em Julho e está empenhado em demonstrar
que ainda há quem saiba escrever canções.

|- Pontos Negros &ndash; &ldquo;Rock cantado em português&rdquo;

Jónatas Pires - Guitarra, Voz e Coros [PT] (live)
Filipe Sousa - Guitarra, Voz e Coros [PT] (live)
David Pires - Bateria e Coros [PT] (live)
Silas Ferreira - Orgão, Pandeireta e Coros [PT] (live)
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'Magnífico Material Inútil' é o ultimo album dos Pontos Negros. A banda de Queluz já havia editado um EP e um
álbum com os quais ganharam alguma notoriedade na Imprensa.Os leitores da Blitz votaram neles como um dos
melhores lançamentos de 2007 e a blogoesfera está repleta de citações a seu favor. São Os Pontos Negros por oposição às
linhas brancas dos White Stripes. Mas à sua sonoridade normalmente os apelidam como os "Strokes Portugueses".
Fizeram parte da Flor Caveira, a editora independente cujo cariz de rock cristão tem dado que falar. Ensaiam na cave da
Igreja Baptista e têm nas suas letras de um humor corrosivo o seu principal trunfo.
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