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Paulo de Carvalho apresenta
«Mundo de Cantigas» em Sines
O Centro de Artes de Sines recebe, no dia 13 de Fevereiro, às 22h00, o espectáculo "Paulo de
Carvalho apresenta «Mundo de Cantigas»".
Com 48 anos de carreira cumpridos em 2010, Paulo de Carvalho é uma das mais importantes
figuras do panorama musical português.
Dono de uma das melhores vozes do nosso país, a sua carreira começou, curiosamente, como
baterista, no agrupamento Sheiks. No entanto, afirmou-se depressa como cantor, sendo
especialmente marcante na primeira fase da sua carreira o tema “E Depois do Adeus”, com o
qual ganhou o Festival RTP da Canção em 1974 e que se tornou uma das senhas da Revolução
dos Cravos.
Paulo de Carvalho sempre gostou de experimentar novos caminhos, aventurando-se nos mais
diversos géneros musicais, desde o funk ao jazz, à música africana e ao fado. Em todos eles
conseguiu criar marcos importantes na música portuguesa, como "A Casa da Praia", "Gostava de
Vos Ver Aqui", "Nini dos Meus Quinze Anos", "Mãe Negra", "Os Meninos de Huambo", "O Fado",
"O Cacilheiro", "Lisboa Menina e Moça", "Os Putos", "O Homem das Castanhas", entre muitos
outros.
Como autor e compositor, tem mais de 300 canções escritas. Carlos do Carmo, Simone de
Oliveira, Sara Tavares, Martinho da Vila e Mariza são apenas alguns dos artistas que cantam
canções suas.
Como cidadão e músico tem colaborado na dignificação da sua profissão, participando em
centenas de eventos de solidariedade, desde campanhas de angariação de fundos ou chamadas
públicas de atenção - Timor, Moçambique, Angola, etc. - até às CERCIS, de cujo grupo já faz parte
desde a formação.
No concerto de Sines, acompanhado ao piano pelo músico cubano Victor Zamora, Paulo de
Carvalho apresenta temas que marcaram a sua carreira e o seu gosto musical pessoal.
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 sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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