
WORKSHEETS: Exemplo de um press release

[Este é um press release fictício e representa apenas uma forma de o fazer. Podes encontrar vários outros
exemplos online, se quiseres saber mais].

Contexto: Cuckoo Let Us, uma banda que participou no Programa de Bandas Residentes da Escola do
Rock, vai lançar um novo EP. Este é um press release para promover esse EP e a digressão que se segue ao
lançamento. Todas as datas e espaços de apresentação de concertos da digressão são fictícios.

___

Cuckoo Let Us lançam Hiding Under the Tree Hut e começam uma tour

[Título forte e chamativo, que identifica a informação essencial (tema) do teu press release].

1 DE JUNHO 2021 (PAREDES DE COURA, PT) - Depois de terem sido uma das bandas selecionadas pela
Escola de Rock Paredes de Coura para Programa de Bandas Residentes e actuarem no Festival Vodafone
Paredes de Coura, a banda Cuckoo Let Us, liderada pelo cantor, compositor e artista visual Tiago Covas
lança o seu primeiro EP intitulado “Hiding Under the Tree Hut” que já saiu e será apresentado em alguns
dos clubes e salas de espetáculo mais irreverentes de Portugal, de 15 a 25 de Junho. [Primeira frase que
prende a atenção do leitor. Resposde às perguntas "quem? o quê? onde? quando?" e destaca outros lugares
importantes onde a banda atuou].
Este EP foi gravado e produzido em casa, masterizado por Gonçalo Formiga (das bandas Cave Story e
Shaolin Soccer). O EP inclui uma coleção de ilustrações de Tiago Covas, traduzindo alguns dos mundos
imaginários criados, que se relacionam com as canções e letras de "Hiding Under the Tree Hut". Sobre este
trabalho artístico e o EP em si, a banda disse: "Aqui partilhamos as palavras e desenhos que acompanharam
o processo de criação destas canções. Reunimos tudo num pequeno livro, que contém as ilustrações e as
letras que acompanham cada canção. E sim, isto foi feito por pura devoção à arte colecionável, para que
fosse tão acessível quanto possível". As canções neste EP foram criadas entre 2016 e 2018 e manifestam a
essência dos Cuckoo Let Us e em quem se tornaram ao tocarem juntos. Podemos encontrar canções
agitadas com uma assinatura própria, trazidas abruptamente à cena musical a partir do mundo imaginário de
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https://cuckooletus.bandcamp.com/album/hiding-under-the-tree-hut
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Tiago Covas. [Detalhes importantes que precisas de acrescentar à informação anterior sobre o que estás a
tentar promover. Responde às perguntas que ainda não respondeste no primeiro parágrafo - como e
porquê?]
“Hiding Under the Tree Hut” já está disponível em várias plataformas de música digitais e os Cuckoo Let Us
estão disponíveis para dar concertos e adicionar novas datas à sua digressão Hiding Under the Tree Hut,
que irá passar por alguns dos clubes e salas de espetáculo mais irreverentes de Portugal durante o mês de
Junho.
[Apelo à ação! Informação para cativar as pessoas a ouvir ou escrever sobre a tua música / vir aos teus

concertos].

Hiding Under the Tree Hut tour
15 DE JUNHO
STOP, Porto

17 DE JUNHO
Parq, Paredes de Coura

20 DE JUNHO
WareHouse, Leiria

23 DE JUNHO
Underground, Coimbra

25 DE JUNHO
Club 80, Évora

Ouve agora o EP Hiding Under the Tree Hut
YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ksYDYhmcXK81O5bLBxAlkp6bD7PDPav-M
Spotify:
https://open.spotify.com/album/0a7Ydj6unmbaek7zxEJTJL
Apple Music:
https://music.apple.com/us/album/hiding-under-the-tree-hut/1487513459?uo=4
Bandcamp:
https://cuckooletus.bandcamp.com/album/hiding-under-the-tree-hut

Para mais informações, por favor contactar a Escola do Rock de Paredes de Coura através de
escoladorock@paredesdecoura.pt.
[Contacto do promotor ou da pessoa que os media podem contactar para obter mais informações. Podes
incluir outras formas de contacto].
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