
Ao contrário daquilo que as modas e a ditadura da indústria musical dos 1990’s tentaram 
estabelecer, o Rock n Roll não tem de ser lamechas, inocente e pálido.

Anos de trabalho duro em palco e em estúdio – em grupos como Attick Demons, Dawnrider, 
Divine Lust e Iberia – antecederam a criação de uma banda que Portugal deve ao mundo do 
Hard Rock desde os 80s. Em finais de 2011, é lançado “Born Too Late”, o single de 
apresentação dos AFFÄIRE, numa edição em vinil de 7”. Após algumas actuações ao vivo – 
incluindo datas como banda de abertura de Paul Di Anno (UK) e House Of Lords (USA) – em 
Março de 2013, é lançado o single “Highway Affair”, que é também o primeiro video oficial do
grupo.

O album de estreia "At First Sight" - masterizado nos The Groove Room em San Rafael, 
California, por Davy Vain – foi lançado para todo o mundo em Setembro de 2015 pela 
Demon Doll Records, editora de culto sediada em Los Angeles, contando com distribuição 
nacional através da Raging Planet. "At First Sight" recolheu críticas bastante favoráveis na 
imprensa especializada, a nível nacional e mundial:

“Infelizmente, o panorama nacional nunca foi fértil em bandas inspiradas na faceta glam do 
hard rock mas, à primeira vista, parece que estamos agora bem representados com os 
AFFÄIRE ”. 7.5/10 Revista Loud! (Portugal)

“Melhor banda portuguesa do ano” Programa de rádio "On The Rocks" - 105.4 
(Portugal)

“It’s always a good sign if within a few seconds, you know you are going to like a 
band. AFFÄIRE play the kind of ’80s friendly glam and/or sleaze metal music that is easily 
what I want to hear.” Sleaze Roxx (Canadá)

“Band of the week” Rock Or Die (Japão)

Após meio ano a promover o álbum de estreia ao vivo por Portugal e também Espanha, os 
AFFÄIRE voltaram a estúdio para gravar o EP “Neon Gods”, editado em Maio de 2017, pela 
Raging Planet. O novo trabalho é composto por 4 das novas músicas entretanto escritas, 
juntando-se ainda a primeira versão gravada pela banda: “I Saw Her Standing There”, 
original dos THE BEATLES.

Os AFFÄIRE são:

J.P. COSTANZA – BATERIA E BACKING VOCALS
RICK RIVOTTI – GUITARRA E BACKING VOCALS

DIZZY DICE MIKE – VOZ
TAWNY RAWK – BAIXO E BACKING VOCALS

http://www.affaireofficial.com
http://www.facebook.com/affairerocks

http://twitter.com/affairerocks

CONTACTO DIRECTO affairerocks@gmail.com
RAGING PLANET ragingplanet@gmail.com
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