MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Projecto Fuga no Centro de Artes de Sines
O Centro de Artes de Sines recebe, dia 14 de Fevereiro, às 22h00, a música tricontinental do
agrupamento Projecto Fuga.
Vencedor do Prémio para a edição discográfica da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) /
Antena 3 2007, Projecto Fuga é um colectivo de músicos de diferentes continentes e estilos
musicais. O resultado é uma sonoridade que tem como ponto de partida Portugal, mas passa
também por paragens como o Brasil e África.
Considerados “uma das revelações nacionais” (Nuno Miguel Guedes, Visão), apresentam no
Centro de Artes o seu disco de estreia, “01”.
Sobre este álbum, o jornalista António Pires escreveu: "Em «01» há lugar para tudo o que se
possa imaginar: há uma valsinha deliciosa, há alusões à música brasileira e a Fausto (em «De
Fugida»), à música árabe, ao jazz, à música africana, ao rock de tendência sixties («Verso
Inverso», com a voz de Pedro Bonifrate, dos Supercordas) e de outras tendências, ao fado
(«Outro Tema»), aos blues («Dakun Baby») e até a algum experimentalismo”.
O alinhamento do espectáculo de Sines é o seguinte: Pedro Marques Pereira – piano acústico /
piano Rhodes; Celina da Piedade – acordeão; Vasco Teodoro – guitarras; Ricardo Moura – baixo
eléctrico; Milton Batera – bateria; Rosete Caixinha – voz; e Galissá – kora e voz.
O bilhete custa 5 euros e pode ser reservado pelo telefone 269 860 080.
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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