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FMM SINES - FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2014 
NOTA À IMPRENSA – 21 de fevereiro de 2014 

 

FMM Sines anuncia primeiros nomes 
programados para a edição de 2014 
 
Estão confirmadas as primeiras presenças no maior evento de músicas do mundo realizado em 
Portugal: Angélique Kidjo (uma das grandes divas africanas), Oliver Mtukudzi (nome histórico da 
música do Zimbabué), a dupla Fatoumata Diawara e Roberto Fonseca (colaboração entre o Mali e 
Cuba) e a banda Mamar Kassey (música do coração do Sahel).  
 
África, com uma incursão a Cuba, é a origem das primeiras confirmações do programa do FMM Sines - 
Festival Músicas do Mundo 2014, que decorre entre 18 e 26 de julho, em Sines e Porto Covo. 
 
Nesta 16.ª edição do festival, Sines irá oferecer novamente um programa que convida a partir à descoberta 
da melhor música que se faz no planeta, sem fronteiras de géneros, nacionalidades ou culturas. 
 
Angélique Kidjo, nascida no Benim e atualmente radicada em Nova Iorque, é uma das mais conceituadas 
cantautoras, ativistas e personalidades africanas. A BBC incluiu-a na lista de 50 personalidades do continente 
em 2011 e o Daily Telegraph descreveu-a como “a rainha incontestada da música africana”. A sua estreia em 
Sines vai ser feita com o disco “EVE”, lançado em janeiro de 2014, uma homenagem à sua mãe e às mulheres 
em geral. Angélique Kidjo é uma das artistas africanas mais premiadas, destacando-se no seu currículo a 
conquista do Grammy de Melhor Álbum Contemporâneo de World Music com “Djin Djin” (disco de 2007) e a 
nomeação do seu álbum seguinte, “Oyo”, de 2010, para o mesmo galardão. “EVE”, o disco que acaba de 
lançar, mereceu cinco estrelas da última edição da revista Songlines e também promete uma carreira muito 
bem-sucedida entre o público e a crítica. 
 
O cantor e guitarrista Oliver “Tuku” Mtukudzi é um clássico da música africana. Nascido em 1952, vai 
estrear-se em Sines com uma carreira de quase cinco décadas atrás de si. Partilha com Thomas Mapfumo, 
músico com quem tocou nos anos 70, o estatuto de patriarca da música do Zimbabué. Ao longo da sua 
carreira prolífica, editou mais de meia centena de álbuns (mais de sessenta em algumas contagens), sendo o 
mais recente “Sarawoga”, lançado em 2012. O seu estilo musical – tão particular que os fãs o tratam como 
um género em si próprio, a “Tuku music” – produz canções com estruturas pop tocadas na guitarra acústica 
em que é exímio e em instrumentos tradicionais como o mbira e a marimba. Apresenta-se com a banda The 
Black Spirits, uma mistura de músicos veteranos e da nova geração. 
 
A maliana Fatoumata Diawara deu um dos concertos mais memoráveis do FMM Sines 2012. Volta ao festival 
em 2014 num projeto de colaboração com o pianista cubano Roberto Fonseca que Sines será um dos 
primeiros palcos mundiais a receber. Fatoumata é uma das vozes da nova música maliana, inovadora dos 
ritmos e melodias do seu país, com um grande álbum, “Fatou”, editado em 2011. Roberto tem um percurso 
no jazz, nas músicas tradicionais cubanas e nos sons urbanos contemporâneos. No seu disco “YO”, também 
de 2012, lançou-se numa viagem pelas suas raízes africanas e pelas suas expressões em ambos os lados do 
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Atlântico. Neste projeto, onde Fatoumata explora o seu desejo de ir mais além e Roberto encontra África na 
voz de uma das suas maiores cantoras, haverá ainda a presença de uma banda de cinco elementos onde 
estarão em força a percussão cubana e a elegância dos instrumentos de cordas malianos. 
 
Mamar Kassey é uma banda que vai interessar os curiosos pela música do Sahel e do Sahara. Fundada em 
1995 em Niamey, capital do Níger, é liderada por Yacouba Moumoni, cantor e intérprete de flauta “peul”. 
Atua em Sines na sequência do seu terceiro álbum, “Taboussizé-Niger”, lançado em 2013 pela editora bretã 
Innacor. Yacouba Moumoni é considerado o músico mais popular do Níger e a música de Mamar Kassey, 
moderna apesar de se manter fiel às tradições étnicas do país, tem um público considerável em toda a África 
Ocidental. “Taboussizé-Niger” integrou a seleção de melhores dos discos de 2013 em publicações como Les 
Inrocks, Mondomix e Folkroots. 
 
Bilhetes 
 
Os bilhetes para o FMM Sines – Festival Músicas do Mundo 2014 já estão à venda na plataforma 
BilheteiraOnline.pt. Cada dia de concertos pagos (concertos noturnos no Castelo entre 22 e 26 de julho) 
custa € 10, sendo o custo do passe de € 35 até 30 de abril (após 30 de abril, o passe custa € 40).  
 
Além destes concertos pagos, o FMM Sines oferece, como sempre, logo a partir do primeiro dia do festival, 
18 de julho, um extenso programa de concertos gratuitos em vários períodos e palcos do festival. 
 
Mais informações 
 
www.fmm.com.pt 
www.facebook.com/fmmsines 
 
Contactos do apoio à imprensa do FMM 
 
Câmara Municipal de Sines 
Serviço de Informação Divulgação e Imagem 
Paulo Mestre | Pedro Daniel Rodrigues 
Email sidi@mun-sines.pt  
Tel. 269 630 633 / 665 
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