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NOTA À IMPRENSA

Grupo peixe : avião no Centro de Artes de Sines
O Centro de Artes de Sines recebe, sábado, 21 de Fevereiro, às 22h00, um espectáculo pelo
grupo peixe : avião.
Nascido em 2007, peixe : avião é um quinteto com origem em Braga constituído por André
Covas, Luís Fernandes, Pedro Oliveira, Ronaldo Fonseca e Zé Figueiredo.
Em 2008 editaram o disco "40:02", que os revelou como um dos mais interessantes novos
projectos da música portuguesa.
Para saber mais sobre quem são, nada melhor do que as palavras da grande figura do rock feito
a partir de Braga, Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta):
"Aqueles com memória mais curta serão tentados a ouvir em peixe : avião ecos de Radiohead e
eles estão lá, efectivamente, mas enquanto herança de uma linhagem muito mais antiga, com
genealogia nos pergaminhos de Canterbury e no rock progressivo dos primeiros Pink Floyd de
Syd Barrett e dos Van Der Graaf Generator de Peter Hammill, passando pelo krautrock dos Faust
ou dos Neu!. Mas se a estirpe é identificável, o que faz a singularidade de peixe : avião é a
portugalidade que irradia, como se de repente tudo o que nos habituamos a associar à alma
portuguesa, a melancolia dos seus poetas, o singelo das pequenas coisas, se cristalizasse em
sons e palavras. Esqueçam o fado como Amália o popularizou e é macaqueado de Portugal ao
Japão: o novo fado do século XXI é peixe : avião!”
O bilhete para o espectáculo custa 5 euros e pode ser reservado através do telefone do Centro
de Artes de Sines: 269 860 080.
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