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NOTA À IMPRENSA

Figura da música galega Mercedes Peón nas
comemorações do 25 de Abril em Sines
A Câmara Municipal de Sines organiza, na segunda quinzena de Abril, um conjunto de eventos
comemorativos dos 35 anos da Revolução dos Cravos.

Noite da Liberdade (24 Abril)
A grande festa popular das comemorações, a Noite da Liberdade, decorre na Avenida Vasco da
Gama (junto à Praia Vasco da Gama), a partir das 22h00 do dia 24 de Abril, com entrada livre.
A noite de música tem início com a apresentação da EAS Big Band. Formada por professores e
alunos da Escola das Artes de Sines e dirigida pelo seu director pedagógico, Paulo Perfeito, a EAS
Big Band apresenta um espectáculo adaptado para o ar livre e com a participação de músicos
convidados.
Segue-se o concerto da artista galega Mercedes Peón.
Figura da folk europeia, nomeada para os prémios de “world music” da BBC Radio 3 e distinguida
por revistas como a Folkworld ou a Songlines, Mercedes Peón representa o melhor da música
galega actual: um conhecimento profundo da tradição e a mais contemporânea imaginação.
Com raízes n’ A Corunha, esta intérprete e compositora nascida em 1967 enche o palco com a
sua voz, dança, gaita-de-foles e pandeireta. Três discos gravados (“Iusé”, em 2000, “Ajrú”, em
2003, e “Sihá”, em 2007) e participação em mais de 300 festivais são garantias para um dos
concertos do ano em Sines.
Lançado dos molhes da baía de Sines, um espectáculo de fogo-de-artifício assinala, à meia-noite,
a chegada do Dia da Liberdade.

Dia da Liberdade (25 de Abril)
No dia 25 de Abril, o destaque do programa é o concerto de Francisco Fanhais, a ter lugar às
17h00, no Castelo de Sines, também com entrada livre.
Francisco Fanhais foi um dos cantautores mais representativos do período revolucionário,
participando nas campanhas de dinamização cultural do MFA, juntamente com José Afonso e
outras figuras. Da canção "Cantata de Paz", com letra de Sophia Mello Breyner Andresen, foi
extraído um dos refrães mais famosos da época: "Vemos, ouvimos e lemos, não podemos
ignorar".
Entre os eventos de carácter protocolar, assinale-se o hastear da bandeira, às 10h00, nos Paços
do Concelho, e, às 16h30, também nos Paços do Concelho, a Sessão Solene da Assembleia
Municipal de Sines comemorativa do 25 de Abril.
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O programa completo das come morações, que inclui dezenas de iniciativas culturais, desportivas
e de lazer promovidas por autarquias, colectividades e outras instituições da cidade de Sines,
Porto Covo e Sonega pode ser consultado no site municipal (www.sines.pt).
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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 sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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