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Lisboa, 10 de Novembro de 2011 

 

Talento RRW 2011 pertence à categoria Reggae 

CHAPA DUX VENCEM ROCK RENDEZ WORTEN 

 

Os Chapa Dux são os grandes vencedores da quarta edição do Rock Rendez 

Worten (RRW), cuja final aconteceu ontem à noite no Teatro do Bairro. A 

banda de reggae, oriunda de Sintra, recebeu o troféu Talento RRW 2011, um 

prémio que lhes permitirá a gravação do primeiro álbum e lhes garante a 

presença no festival South by Southwest, em Austin, no Texas. 

 

Na gala Awards do RRW, os Chapa Dux subiram ao palco com o padrinho Messias, 

dos Mercado Negro, para espalhar good vibes pelos presentes. Uma actuação que 

garantiu o prémio Talento RRW 2011, atribuído pelo júri composto por Paula 

Homem, directora geral da Arthouse, uma editora de novos talentos do grupo 

Valentim de Carvalho, e por Nuno Calado, locutor da Antena 3 e comentador 

assíduo da SIC Radical. 

 

Numa noite repleta de boa música, o palco do Teatro do Bairro recebeu as setes 

bandas finalistas de cada categoria: Chapa Dux (Reggae), Beware Jack (Hip Hop), In 

Chaos (Metal), Mundo 13 (Rock), We Should Be Famous (Alternativa), Plus (Pop) e 

Allma (Jazz), 

 

A acompanhar as bandas estiveram os padrinhos de cada categoria: Messias, dos 

Mercado Negro (Reggae), João Barbosa, dos Buraka Som Sistema (Hip-Hop), 

Fernando Ribeiro, dos Moonspell (Metal), Kalú, dos Xutos & Pontapés (Rock), e 

João Vieira, dos X-Wife (Alternativa). Por motivos profissionais, Sónia Tavares, dos 

The Gift (Pop) e Mário Laginha (Jazz) não marcaram presença na gala. 
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No evento foram ainda atribuídos os galardões da fase Plugged, para as bandas que 

se destacaram, nas seguintes categorias: Melhor Refrão, Melhor Performance, 

Melhor Set e Melhor Guarda-Roupa.  

 

Os vencedores foram: 

Curimakers – Melhor Refrão 

Heaven Denied – Melhor Performance 

Plus – Melhor Set 

In Chaos – Melhor Guarda-Roupa 

 

Conheça a banda Talento RRW 2011 

Chapa Dux – Banda oriunda de Sintra, com uma sonoridade fortemente marcada pelo balanço do 

Reggae, vivacidade imposta pelo Ska e consciência na improvisação do Dub. Esta junção de ritmos 

tem sido explorada desde 2008, pelos seus oito elementos, que durante vários anos cresceram em 

diferentes ramos musicais e culminaram na formação de Chapa Dux. Actualmente, a formação conta 

com Di (Voz, Guitarra Ritmo), Gonçalo (Baixo), Jony (Teclas), Tiago (Saxofone Tenor), Leo (Guitarra 

Solo), Adri (Clarinete), Luís (Bateria) e Piteiras (Percussão).  

O seu repertório conta com originais em português e inglês, inteiramente escritas pelo seu vocalista 

Di. Os Chapa Dux lançaram o EP “Infinitree”, em Julho de 2011. Apesar de ser um EP as 

participações de artistas como Júnior (Terrakota) e Kiko (Kumpania Algazarra) confirmam as 

aspirações da banda em marcar presença nos grandes palcos portugueses. 

 
Para mais informações, basta consultar o site www.rrw.pt. 
 
Rock Rendez Worten, onde o forte é a música portuguesa. 
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