FMM SINES - FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2014

NOTA À IMPRENSA – 03 de julho de 2014

Artes e música em espaço público nas
iniciativas paralelas do FMM Sines 2014
A 16.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo não se faz apenas do seu programa de concertos.
Há mais para ver, ouvir e fazer em Sines e Porto Covo entre 18 e 26 de julho. Música em espaço público,
ateliês para crianças, conversas com músicos e escritores, cinema documental e artes plásticas são apenas
parte da oferta de iniciativas paralelas.
Na animação musical, o grande destaque são as diversas formações da Escola das Artes do Alentejo Litoral
que vão atuar o longo do festival. Professores e alunos de música de vários concelhos do Alentejo Litoral
mostram o que sabem em 12 atuações. Orquestras, ensembles e pequenas formações musicais são uma
demonstração da vitalidade de uma escola que nasceu em 2008 em Sines, imbuída do espírito do Festival
Músicas do Mundo.
Ainda na animação musical, menção à participação no festival do Coro da Achada, da Casa da Achada Centro Mário Dionísio (19 de julho, às 17h00, em Porto Covo) e do projeto de fusão Yemadas (24 e 25 de
julho, às 18h00, na Avenida da Praia, em Sines).
Logo no primeiro dia, 18 de julho, às 15h00, no salão da Junta de Freguesia de Porto Covo, teremos
Alessandro Portelli à conversa com o coletivo Unipop. Este investigador italiano, referência cimeira no
campo da História Oral, vem apresentar "Roma Forestiera", projeto Circolo Gianni Bosio destinado a
recolher, arquivar e analisar música feita por novos migrantes.
Para as crianças o programa é rico. Continuando uma experiência já antiga no FMM, diversos músicos do
festival apresentam-se, de 21 a 26 de junho, às 11h00, no auditório do Centro de Artes, para a realização de
ateliês infantis onde tocam e falam da sua música com crianças entre os 6 e os 12 anos. Dia 21, às 10h00,
também no Centro Artes, Cláudia Fonseca e Sofia Maul realizam "Canto de Colo", uma oficina para crianças
dos 0 aos 3 anos e respetivos pais e avós. No mesmo dia, às 15h30, ainda no Centro de Artes, acontece um
espetáculo para crianças dos 6 aos 10 anos, "Histórias Magnéticas", projeto do guitarrista e compositor
Sérgio Pelágio que consiste na composição de bandas-sonoras para histórias infantis, com a voz de Isabel
Gaivão. Todas estas iniciativas requerem inscrição prévia, gratuita, na receção do Centro de Artes de Sines
(Tel. 269 860 080).
No campo das letras teremos dois grandes escritores viajantes à conversa com o público: Afonso Cruz, dia 24
de julho, às 17h00, e Alexandra Lucas Coelho, dia 26 de julho, às 17h00, ambos no foyer do Centro de Artes
de Sines.
Especificamente dirigidas a músicos, são organizadas três conversas com artistas do festival, na sede da
Escola das Artes do Alentejo Litoral: Mulatu Astatke (dia 23, às 17h30), Tigran (dia 25, às 16h30) e
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Mohammad Reza Mortazavi (dia 26, às 16h30). Inscrições gratuitas no Centro de Artes de Sines (Tel. 269 860
080).
A narração oral volta a estar presente no festival em cinco sessões de Contos de Tantos Mundos: Ana Sofia
Paiva (20 de julho, às 17h30, no Largo Marquês de Pombal em Porto Covo), Antonella Gilardi (22 de julho, às
18h00, no Centro de Artes), Bru Junça (23 de julho, às 18h00, no Centro de Artes), António Fontinha (24 de
julho, às 18h00, na Capela da Misericórdia), e Patrícia Amaral - Tixa (dia 25 de julho, às 18h00, na Capela da
Misericórdia).
Entre 23 e 26 de julho, às 15h30, no auditório do Centro de Artes realizam-se sessões de cinema
documental: “Timnadine Songs”, de Caitlin M. Roger, e “KORA”, de José Correia Carvalho, no dia 23;
"Hereros Angola, de Sérgio Guerra, no dia 24; "Dona Tututa", de João Alves da Veiga, no dia 25; e
"Soundbreaker", de Kimmo Koskela, no dia 26.
No dia 26 de julho, às 17h00, na Praia Vasco da Gama, acontece uma aula de biodanza pelos facilitadores
João Simões e Geane Bonfim.
A Feira do Disco e do Livro, uma organização conjunta da Câmara Municipal de Sines, livraria a das artes e
VGM, volta à Capela da Misericórdia, entre 21 e 26 de julho, no período 17h00-02h00.
De 23 a 26 de julho, entre as 16h00 e as 20h00, na Casa Preta do Centro de Artes, o atelier de impressão
"Homem do Saco" concebe e imprime cartazes alusivos a festival recorrendo a várias técnicas de impressão.
Menção final a “De propósito – Maria Keil, obra artística”, exposição antológica da obra de Maria Keil, que
estará patente no Centro de Exposições do Centro de Artes de Sines de 11 de julho a 26 de outubro, todos os
dias, entre as 14h00 e as 20h00. É uma exposição do Museu da Presidência da República trazida a Sines
numa parceria com a Câmara Municipal de Sines e o Centro Cultural Emmerico Nunes.
O FMM Sines – Festival Músicas do Mundo 2014 realiza-se entre 18 e 26 de julho em Porto Covo e Sines. É
uma organização da Câmara Municipal de Sines. A Galp Energia é o mecenas principal.
Toda a programação de concertos pode ser conhecida em www.fmm.com.pt.
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