


Quando o público do FMM Sines atravessa os portões do Castelo ou entra em 
qualquer outro palco do festival, chega à espera do inesperado. No FMM Sines 
encontramos festivaleiros muito especiais: aqueles que preferem não saber à 
partida o que vai acontecer à sua frente no palco.
  Mas aquilo de que vêm à procura não é do aleatório, do truque ou do exótico. 
Chegam à praça principal de Porto Covo ao pôr-do-sol, ou ao palco da praia de 
Sines à noite, desejosos de ouvir música que lhes dê uma experiência de auten-
ticidade muito para além do puro espetáculo.
  É isto que os fãs do FMM vão encontrar novamente em Sines este ano: o festi-
val onde a tradição é sinónimo de surpresa; o festival que amplifica a voz dos 
que não são ouvidos; o festival que celebra a capacidade da música para esta-
belecer laços entre culturas.
  Bem-vindos ao FMM Sines 2016!

Presidente da Câmara Municipal de Sines

Nuno Mascarenhas

BEM-VIND@S WELCOME

When FMM Sines' audience enter the gates of the Castle or of any other venue 
of the festival, they come along with the expectation of the unexpected. At 
FMM Sines we find a unique festival-goer: one that prefers not to know before-
hand what is going to happen in front of them on the stage.
  But what they are looking for is not randomness, gimmickry or exoticism for its 
own sake. They arrive at the Porto Covo main square at sunset, or at the Sines 
beach stage at night, in search of music that can give them an experience of 
authenticity much beyond the pure show.
  This is what the FMM fans will find in Sines again this year: the festival where 
tradition equals surprise; the festival that amplifies the voices of the unheard; 
the festival that celebrates the ability of music to establish bonds across cul-
tures.
  Welcome to FMM Sines 2016!

  Mayor of Sines
  Nuno Mascarenhas
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CONCERTOS CONCERTS
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> PORTO COVO
Todos os concertos  @ Largo Marquês de Pombal/ All concerts

22 JUL SEX / FRI

19h00:  (Portugal)SEGUE-ME À CAPELA
22h00:  (Argentina)JUANA MOLINA
23h30:  (Brasil)GRAVEOLA

23 JUL SÁB / SAT

19h00:  (Guiné-Bissau)KARYNA GOMES
22h00: (Mali)BAMBA WASSOULOU GROOVE 
23h30:  (Brasil)BNEGÃO & SELETORES DE FREQUÊNCIA

24 JUL DOM / SUN

20h00:  (Portugal / Cabo Verde)JENIFER SOLIDADE & CARLOS MARTINS
22h00:  (Reino Unido)THE UNTHANKS
23h30:  (Haiti / Canadá)WESLI BAND

> SINES

25 JUL SEG / MON

21h30:  (Canárias - Espanha), Centro de Artes - Auditório* GERMÁN LÓPEZ
22h45:  (Noruega), Centro de Artes - Auditório* 1982
00h00: (África do Sul), Largo Poeta BocageMO LAUDI 
 

26 JUL TER / TUE

21h30:  (Geórgia), Centro de Artes - Auditório* ALAVERDI
22h45:  (Arménia / Turquia), * VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN
Centro de Artes - Auditório
00h00:  (Colômbia), Largo Poeta BocageALIBOMBO

27 JUL QUA / WED

18h45:  (Portugal), CasteloCRIATURA
20h00: (Estónia), Av. Vasco da GamaTRAD.ATTACK! 
21h45:  (Ucrânia), Castelo** DAKH DAUGHTERS
23h15:  (Guiné-Conacri), Castelo** MOH! KOUYATÉ
00h45:  (R. D. Congo), Castelo** MBONGWANA STAR
02h30:  (Mongólia Interior – China), Av. Vasco da GamaNINE TREASURES
04h00:  (Portugal), Av. Vasco da GamaOLIVETREEDANCE
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28 JUL QUI / THU

17h00: (Portugal), Centro de Artes - Auditório* HEARTS AND BONES 
18h45:  (Portugal), CasteloRETIMBRAR
20h00:  (Port.), Av. Vasco da GamaA JIGSAW & THE GREAT MOONSHINERS BAND

21h45:  (Reunião – França), Castelo** DANYÈL WARO
23h15:  (Mauritânia), Castelo** NOURA MINT SEYMALI
00h45:  (Brasil), Castelo** BIXIGA 70
02h30:  (Reino Unido), Av. Vasco da GamaTHE COMET IS COMING
04h00:  (Angola), Av. Vasco da GamaDJ SATELITE

29 JUL SEX / FRI

17h00:  (Portugal), Centro de Artes - Auditório* FILHO DA MÃE
18h45:  (Cabo Verde), CasteloBITORI
20h00:  (Colômbia), Av. Vasco da GamaLOS PIRAÑAS
21h45:  (EUA), Castelo** DAVID MURRAY INFINITY QT. FEAT. SAUL WILLIAMS
23h15:  (Tunísia / França), Castelo** IMED ALIBI
00h45:  (R. D. Congo / Ang. / Port.), Castelo** KONONO N.º 1 MEETS BATIDA
02h30:  (Venezuela / Portugal / R. Unido), Av. Vasco da GamaFUMAÇA PRETA
04h00:  (Egito), Av. Vasco da GamaISLAM CHIPSY & E.E.K.

30 JUL SÁB / SAT

17h00:  (Portugal), Centro de Artes - Auditório* NORBERTO LOBO
18h45: (Portugal), CasteloSEBASTIÃO ANTUNES & QUADRILHA 
20h00: (Líbano / França), Av. Vasco da GamaBACHAR MAR-KHALIFÉ 
21h45: (Reino Unido), Castelo** BILLY BRAGG 
23h15:  (Argélia / França / Senegal), Castelo** SPEED CARAVAN
00h45:  (Gana), Castelo** PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND
02h30:  (Angola), Av. Vasco da GamaPAULO FLORES
04h00:  (Colômbia), Av. Vasco da GamaSYSTEMA SOLAR
05h45:  (Portugal), Av. Vasco da GamaJIBÓIA

INFORMAÇÕES SOBRE BILHETES INFO ON TICKETS 

Os concertos assinalados com asteriscos obrigam à aquisição de bilhete:
(*) Concertos no auditório do Centro de Artes de Sines
(**) Concertos noturnos no Castelo

All concerts signalled with asterisks require a ticket:
(*) Concerts in Centro de Artes’ Auditorium
(**) Night concerts in the Castle

+ INFO ENTRADAS  PÁG. 60 / ADMISSIONS:
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Portugal

SEGUE-ME À CAPELA
22 JUL, 19H00 @ LARGO MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

6

Segue-me à Capela are a group of seven women who perform traditional 
Portuguese music in a contemporary perspective, using vocals as the main 
instrument. Formed in Aveiro in 1999, the group creates vocal arrangements 
of field recordings and adds a modern touch to the flavour of the original 
versions. Percussion, particularly the adufe, and a variety of scenic elements 
reinforce the atmosphere generated by the singing, which unfolds to recreate 
scenes of work, pilgrimages and revelry. In addition to folklore of the different 
regions of Portugal, they travel through Spanish and Galician-Portuguese 
heritage, drawing inspiration from Arab and Jewish songbooks as well.

Segue-me à Capela é um coletivo de sete mulheres que trabalha a música 
tradicional portuguesa numa perspetiva contemporânea, usando a voz como 
principal instrumento. Formado em Aveiro, em 1999, o grupo reinventa os 
arranjos vocais registados nas recolhas e acrescenta modernidade ao sabor 
ancestral das versões originais. A percussão, em especial o adufe, e alguns 
elementos cénicos reforçam os climas gerados a partir do canto, que se 
desdobra para recriar cenas de trabalho, romaria e folia. Além do folclore das 
várias regiões de Portugal, Segue-me à Capela navega pelo galaico-português 
e por Espanha, indo também beber aos cancioneiros árabe e judeu.

© Marcelo Setton

Argentina

JUANA MOLINA
22 JUL, 22H00 @ LARGO MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

7

Juana Molina is one of the biggest stars in Latin American alternative music. A 
singer-songwriter, her music is always an exploration into the world of sound. 
Although she has played with more classic rock bands, she normally uses a 
minimum set of instruments: guitar, vocals, a synthesizer and a little 
percussion. The loops of acoustic and electronic sounds and surrealistic lyrics 
are the hallmarks of her creations, lying somewhere between pop, folk, 
electronic and experimental music. Daughter of a tango singer and an actress, 
she began her artistic career in the 1990s as a comedian. "WED21", her latest 
album, was highly praised by the critics.

Juana Molina é uma das maiores estrelas da música alternativa da América 
Latina. Cantora e compositora, a sua música é sempre uma exploração sonora. 
Embora já tenha tocado com formações de rock mais clássicas, utiliza 
habitualmente um conjunto mínimo de elementos: guitarra, voz, sintetizador 
e alguma percussão. Os loops de sons acústicos e eletrónicos e as letras 
surrealistas são marcas das suas criações, situadas entre a pop, a folk, a 
eletrónica e a música experimental. Filha de um cantor de tango e de uma 
atriz, começou a carreira artística, nos anos 90, como comediante. "WED21", 
o seu disco mais recente, foi aclamado pela crítica.
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Guiné-Bissau

KARYNA GOMES

Karyna Gomes is a singer-songwriter who represents the more urban side of 
Guinea-Bissau, featuring jazz, soul and Latin music. Born in Bissau in 1976, she 
grew up with the sound of the music of her country. She began singing gospel 
music in 1997, in São Paulo, Brazil, when she was 21 and studying journalism. 
On her return to Guinea she embarked on a solo career, in addition to playing 
with Super Mama Djombo, an iconic group dedicated to Guinean music. She 
moved to Portugal where, in 2014, she released her debut album, “Mindjer”. 
This award-winning album features the influences of the mestizo cultures of 
the three continents she has lived in: Africa, America and Europe.

23 JUL, 19H00 @ LARGO MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

9

Karyna Gomes é uma cantora e compositora que mostra o lado mais urbano 
da Guiné-Bissau, com influências de jazz, soul e música latina. Nascida em 
Bissau, em 1976, cresceu rodeada das músicas do seu país. Começou a cantar 
gospel em 1997, em São Paulo, Brasil, quando tinha 21 anos e estudava 
jornalismo. De regresso à Guiné, iniciou uma carreira a solo, a par de uma 
participação nos Super Mama Djombo, grupo mítico da música guineense. 
Mudou-se para Portugal e foi já neste país que, em 2014, lançou o seu álbum 
de estreia, “Mindjer”. Neste disco premiado transparecem influências das 
culturas mestiças e dos três continentes onde viveu: África, América e Europa.

Graveola are one of the most open and widely-travelled Brazilian bands. After 
a memorable concert in Sines, in 2010, the band has matured and now deliver 
a more electric and psychedelic sound. Formed in 2004 in the state of Minas 
Gerais, the band´s lyrical and musical approach is based on a mixture of 
several different areas of discourse: sophisticated and popular, cultural 
“rubbish”, pseudo-erudite and experimentation. Along with music, the band 
engages in social initiatives, mainly those in relation to access to cultural 
assets. Graveola´s concert at FMM ends their European tour promoting the 
release of their fifth album, “Camaleão Borboleta”.

Brasil

GRAVEOLA
22 JUL, 23H30 @ LARGO MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

8

Graveola é uma das bandas brasileiras mais abertas e viajadas. Depois de um 
concerto memorável em Sines, em 2010, regressa amadurecida e com uma 
sonoridade mais elétrica e psicadélica. Formada em 2004, em Minas Gerais, 
constrói a sua proposta lírica e musical a partir de uma mistura entre vários 
níveis de discurso: o sofisticado e popular, o lixo cultural, a pseudo-erudição e 
a experimentação. A par da música, envolve-se em ações populares, 
principalmente as ligadas ao acesso aos bens culturais e à democratização do 
uso do espaço público. Graveola encerra com um concerto no FMM a sua 
digressão europeia de lançamento do quinto álbum, “Camaleão Borboleta”.

© Henrique Bocelli © Kinga Jarzyna
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Bamba Wassoulou Groove are a band which merge the natural blues of Mali, 
particularly from the region of Wassoulou, with psychedelic rock and funk. The 
band was formed in 2012 in Bamako, on the initiative of Bamba Dembélé. This 
percussionist was the cofounder of Super Djata Band, who were successful in 
the 1970s and 1980s, and BWG brings back some of that group´s classics. This 
multi-generational group features Bamba leading the rhythm section on his 
conga, accompanied by the drummer Maguett Diop. The band is fronted by 
the three guitarists (Moussa Diabaté, Dramane Diarra and Bayni Diabaté) and 
the bass player Papis Diombana, united by the vocals of Ousmane Diakité.

Bamba Wassoulou Groove é uma banda onde os blues naturais do Mali, em 
particular da região de Wassoulou, ganham reflexos no rock psicadélico e no 
funk. Surgiu em 2012, em Bamako, por iniciativa de Bamba Dembélé. Este 
percussionista foi cofundador da Super Djata Band, que fez sucesso nos anos 
70 e 80, e recupera para esta nova formação alguns clássicos desse 
agrupamento. Neste grupo multigeracional, Bamba comanda a secção rítmica 
a partir da sua conga, acompanhado pelo baterista Maguett Diop. À frente, 
chegam-se os três guitarristas (Moussa Diabaté, Dramane Diarra e Bayni 
Diabaté) e o baixista Papis Diombana, ligados pela voz de Ousmane Diakité.
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BNegão é um dos nomes de vanguarda da música urbana brasileira. Nascido 
no Rio em 1972, tornou-se conhecido com a sua participação nos Planet 
Hemp. Agora estreia-se no FMM com a formação Seletores de Frequência, 
composta por Pedro Selector (trompete), Fábio Kalunga (baixo), Robson Riva 
(bateria) e Fabio Moreno (guitarra). Fazem música interventiva, visionária e 
dançante, um rap futurista em que Tom Zé aparece como grande influência. O 
cruzamento entre hip hop e funk é a base do seu som, mas há encontros com 
reggae, rock psicadélico, surf rock, jazz, samba e ethio-jazz. “TransmutAção”, o 
seu disco de 2015, foi eleito um dos melhores do ano no Brasil.

Brasil

BNEGÃO & SELETORES DE FREQUÊNCIA

BNegão is part of the vanguard of urban Brazilian music. Born in Rio in 1972, 
he became well-known when playing in the band Planet Hemp. He is due to 
debut at FMM with the band Seletores de Frequência, composed of Pedro 
Selector (trumpet), Fábio Kalunga (bass), Robson Riva (drums) and Fabio 
Moreno (guitar). They play interventionist, visionary and dance music, a 
futuristic rap significantly influenced by Tom Zé. A mixture of hip hop and funk 
provides the basis for their sound, in addition to reggae, psychedelic rock, surf 
rock, jazz, samba and Ethiopian jazz. “TransmutAção”, their 2015 album, was 
voted one of the best of the year in Brazil.
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Carlos Martins, one of the most renowned Portuguese saxophonists, makes an 
appearance at FMM with his quartet and two invited Cape-Verdean 
musicians: the singer Jenifer Solidade and the pianist Khaly Angel. The talent 
of the two young musicians conquered the Portuguese musician in a jam-
session at Praia some years ago. The warm tone of Jenifer’s voice blend well 
with a jazz band and with the sound of the saxophone. The virtuosity of 
Khaly’s piano complement the sextet’s sound. The quartet of Carlos Martins is 
complete with three great Portuguese musicians: Mário Delgado (guitars and 
production), Carlos Barretto (doublebass) and Alexandre Frazão (drums).

Carlos Martins, um dos mais conceituados saxofonistas portugueses, 
apresenta-se no FMM com o seu quarteto e dois músicos cabo-verdianos 
convidados: a cantora Jenifer Solidade e o pianista Khaly Angel. O talento dos 
dois jovens músicos conquistou o músico português numa “jam-session” na 
cidade da Praia há alguns anos. O timbre quente da voz de Jenifer combinam 
com um grupo de jazz e com o som do saxofone e o virtuosismo do piano de 
Khaly complementam o som do sexteto. O quarteto de Carlos Martins 
completa-se com três grandes músicos portugueses: Mário Delgado (guitarras 
e produção), Carlos Barretto (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria).

Portugal / Cabo Verde

JENIFER SOLIDADE & CARLOS MARTINS
24 JUL, 20H00 @ LARGO MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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The Unthanks é um dos grupos de folk mais aclamados da Grã-Bretanha. 
Surgiu em 2004, então designado Rachel Unthank and The Winterset. O 
coração do grupo é formado pelas irmãs Rachel e Becky Unthank, apoiadas 
pelo pianista, produtor e compositor Adrian McNally. Cantam canções-
histórias inspiradas na música tradicional do nordeste da Inglaterra, com 
influências de música alternativa. O seu álbum “The Bairns”, de 2007, foi o 
único disco de folk a integrar as listas de melhores álbuns da primeira década 
do séc. XXI do jornal The Guardian e da revista Uncut. “Mount the Air” (2015), 
o seu oitavo disco, foi igualmente bem recebido pela crítica.

reino Unido

THE UNTHANKS

The Unthanks are one of the most highly acclaimed folk groups in Great 
Britain. The band first appeared in 2004 as Rachel Unthank and the Winterset. 
The heart of the group comprises the sisters Rachel and Becky Unthank, 
supported by the pianist, producer and songwriter Adrian McNally. They are 
inspired by the traditional music of the northeast of England, with influences 
of alternative music. Their album “The Bairns” (2007) was the only folk record 
to feature in the lists of the best albums of the first decade of the 21st century 
published by the newspaper The Guardian and the magazine Uncut. “Mount 
the Air” (2015), their eighth album, was equally well received by the critics.
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Wesli Band are an afro-reggae band headed by the Haitian multi-
instrumentalist and singer-songwriter Wesli. Based in Montreal since 2001, 
they produce a rich and festive sound which combines dancehall, afrobeat, 
rara, kompa, funk, merengue and jazz. Back in Haiti, in the heart of a family of 
eight children, Wesli built his first guitar from an oil can donated by an NGO 
and a piece of nylon string when he was eight years old. He began his career in 
the local church´s gospel choir and went on to embrace the guitar as his 
instrument of choice. He has made a name for himself in Canada, having won 
several awards for the four albums he has released.

Wesli Band é um grupo de afro-reggae liderado pelo multi-instrumentista, 
cantor e compositor haitiano Wesli. Baseado em Montréal desde 2001, 
emana um som rico e festivo que combina dancehall, afrobeat, rara, kompa, 
funk, merengue e jazz. Ainda no Haiti, no seio de uma família com oito filhos, 
Wesli construiu a sua primeira guitarra quando tinha oito anos, a partir de 
uma lata de óleo doada por uma ONG e um cordão de nylon. Começou a 
carreira no coro gospel da sua igreja local e depois adotou a guitarra como 
instrumento de eleição. No Canadá, tem sabido conduzir uma carreira 
reconhecida, com vários prémios para os quatro álbuns que já lançou.

Haiti / Canadá

WESLI BAND
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Germán López é um intérprete de cordofone “timple” e um divulgador da 
música instrumental das Canárias. Acompanhado pelo guitarrista Antonio 
Toledo, combina flamenco, estruturas rítmicas da África Ocidental, o espírito 
do jazz e uma aproximação moderna às músicas das ilhas. Nasceu na Gran 
Canaria em 1982 e estudou piano, teoria musical e jazz no conservatório de 
Las Palmas. Aos 10 anos, começou a atuar em público e a colaborar com José 
Antonio Ramos, um virtuoso do “timple”, instrumento que faz parte da família 
do cavaquinho, do ukelele, do cuatro e do charango. A sua música delicada e 
hipnótica consegue unir as tradições de Espanha, África e Américas.

Canárias - Espanha

GERMÁN LÓPEZ

Germán López plays the “timple” chordophone and is a populariser of the 
instrumental music of the Canary Islands. Backed by the guitarist Antonio 
Toledo, he produces a mixture of flamenco, rhythms from Western Africa, the 
spirit of jazz and a modern approach to the music of the islands. He was born 
in Gran Canaria in 1982 and studied the piano, musical theory and jazz at the 
Las Palmas School of Music. At the age of 10, he began playing in public and 
working together with José Antonio Ramos, a virtuoso of the “timple”, an 
instrument from the same family as the banjo, ukulele and cuatro. His music 
brings together the traditions of Spain, Africa and the Americas.
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1982 are a trio dedicated to an improvised contemporary sound based on 
traditional Norwegian music. The band´s line-up is unusual: harmonium, 
drums and the Hardanger fiddle, an instrument used in Norwegian folklore 
which is similar to the violin. The man who plays it is Nils Økland, an 
innovative musician versed in tradition, the author of solo albums released on 
the ECM label. The harmonium is entrusted to Sigbjørn Apeland, a specialist in 
this instrument and the church organ, besides holding a PhD in 
ethnomusicology. The drummer Øyvind Skarbø is an acclaimed jazz musician 
and has studied percussion in Nigeria and Cuba. 

1982 é um trio de música improvisada contemporânea com um fundo de 
música tradicional norueguesa. Apresenta um alinhamento incomum: 
harmónio, bateria e hardingfele, um instrumento parecido com o violino 
usado no folclore norueguês. É Nils Økland quem o toca, um músico inovador 
versado em tradição, autor de discos a solo na editora ECM. O harmónio está 
nas mãos de Sigbjørn Apeland, especialista neste instrumento e em órgão de 
igreja, além de ser doutor em etnomusicologia. O baterista Øyvind Skarbø é 
um músico de jazz conceituado e tem vindo a estudar percussão na Nigéria e 
em Cuba. Desde 2007, o trio já atuou em 12 países e lançou quatro álbuns.

Noruega

1982
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Mo Laudi é um DJ, MC e produtor sul-africano que tem contribuído para 
divulgar música de dança onde a eletrónica se cruza com os ritmos 
tradicionais africanos. Especializou-se em DJ sets enérgicos que juntam house 
sul-africano, deep house, kwaito e afrobeat. A interação com o público é uma 
forma de arte que aperfeiçoou em mais de uma década como parte dos 
projetos Radioclit, The Very Best, The Weapons e da banda do músico 
tunisino Smadj. As suas festas de kwaito marcaram a vida noturna de Londres 
no início dos anos 2000. Atualmente, vive em Paris, plataforma giratória para 
as suas viagens de divulgação do som eletrónico de África pelo mundo.

África do Sul

MO LAUDI

Mo Laudi is a South-African DJ, MC and producer who has helped promote 
dance music where electronic sound merges with traditional African beats. He 
specialised in high energy DJ sets featuring South-African house, deep house, 
kwaito and afrobeat. Interaction with the audience is a form of art he 
perfected for over ten years as a member of the bands Radioclit, The Very 
Best, The Weapons and the Tunisian outfit Smadj. His kwaito parties were a 
highlight of London´s nightlife in the early 2000s. He now lives in Paris, a 
springboard for his trips dedicated to spreading the electronic sound of Africa 
throughout the world.
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Alaverdi are a vocal quartet providing continuity to one of the richest 
polyphonic traditions in the world, whose roots are in Georgia, in the 
Caucasus. The band are part of a new generation of singers whose mission it is 
to promote a culture which is part of the Intangible Cultural Heritage 
promoted by UNESCO. The joint vocals of Nuzgar Kavtaradze, Bidzina 
Murgulia, George Abashidze and Mikheil Javakhishvili produce harmonies 
between the deepest bass and the most heavenly falsetto. Besides singing, 
they play a wide range of string and wind instruments. They perform in 
traditional costume and with the joy of a supra, Georgia´s national festival.

Alaverdi é um quarteto vocal que dá continuidade a uma das mais ricas 
tradições polifónicas do mundo, a que tem raízes na Geórgia, no Cáucaso. Faz 
parte de uma nova geração de cantores que se entrega à missão de dar 
presente e futuro a uma expressão inscrita no Património Imaterial da 
Humanidade da UNESCO. Do jogo das vozes de Nuzgar Kavtaradze, Bidzina 
Murgulia, George Abashidze e Mikheil Javakhishvili resultam harmonias entre 
o baixo mais profundo e o falsetto mais celestial. Além de cantar, tocam uma 
panóplia de instrumentos de cordas e sopros. Apresentam-se em traje 
tradicional e com a alegria de um supra, a festa nacional da Geórgia.

Geórgia

ALAVERDI
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O duo Vardan Hovanissian & Emre Gültekin tenta erguer uma ponte cultural 
entre duas nações com uma história comum, a Arménia e a Turquia, onde 
ainda pesa a memória de massacres ocorridos há mais de 100 anos. Vardan 
toca duduk, instrumento de sopro que é um símbolo da nação arménia, e 
Emre canta e interpreta três instrumentos de cordas - o saz, o baglama e o 
tanbur. Para o seu primeiro disco como duo escolherem o título “Adana”, a 
cidade que mais sofreu com a tragédia de 1915. A escolha simboliza a 
esperança de um futuro em que seja possível uma convivência mais serena 
entre duas culturas com mais em comum do que a dor que as separa.

Arménia / Turquia

VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN

The duo Vardan Hovanissian & Emre Gültekin are attempting to build a 
cultural bridge between two nations with a common history, Armenia and 
Turkey, where the memory of the massacres which occurred over 100 years 
ago are still strong. Vardan plays the duduk, a wind instrument which is a 
symbol of the Armenian nation, while Emre sings and plays three string 
instruments – the saz, baglama and tanbur. They named their first record as a 
duo “Adana”, the city worst affected by the tragedy of 1915. This choice 
symbolises the hope for a future of smoother coexistence between two 
cultures with more in common than the pain that separates them.
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Alaverdi are a vocal quartet providing continuity to one of the richest 
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Geórgia
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Alibombo are a percussion spectacle and a sound experimentation laboratory 
using recycled materials. They commenced activities in 2009 in Medellin, as an 
urban percussion group. They progressed to a more experimental dimension 
due to the influence of the leader of the band, drummer David Colorado, and 
the producer and percussionist Lucas Jaramillo. Together they create their own 
beats in real time using a loopstation, and extracting sounds from objects you 
might find in a rubbish dump: a bicycle frame, a plastic mug, a cardboard box 
or a zipper. They are influenced by the traditional music of Colombia, which 
they address in a contemporary manner.

Alibombo é um espetáculo de percussão e um laboratório de experimentação 
sonora a partir de materiais reciclados. Inicia atividades em 2009, em 
Medellín, ainda como grupo de percussão urbana. Evolui para uma dimensão 
mais experimental pela mão do seu diretor, o baterista David Colorado, e do 
produtor e percussionista Lucas Jaramillo. Juntos, criam os seus próprios 
beats em tempo real por meio de uma loopstation, extraindo sons de objetos 
que se poderiam encontrar numa lixeira: um quadro de bicicleta, uma caneca 
de plástico, uma caixa de cartão ou um fecho éclair. São influenciados pelas 
músicas tradicionais da Colômbia, que abordam de forma contemporânea.

Colômbia

ALIBOMBO
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Criatura é um grupo de renovação da música tradicional, em que adufes 
convivem com sintetizadores e gaitas com eletricidade. Começou por ser o 
projeto de uma residência artística do jovem músico Edgar Valente, mas 
cresceu para se tornar um dos maiores grupos da música de raízes em 
Portugal: 11 músicos a quem se juntam outros criativos e o cante alentejano 
do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, que os acompanhará 
no concerto de Sines. Foi em Serpa que surgiu em 2014, mas é em Lisboa que 
a Criatura tem hoje o seu habitat. Abre o programa de espetáculos no Castelo 
com repertório de “Aurora”, o seu disco de estreia.

Portugal

CRIATURA

Criatura are a group dedicated to the renewal of traditional music, where 
adufes feature alongside synthesizers and bagpipes feature alongside 
electricity. It all began as a project for the artistic internship of the young 
musician Edgar Valente, but grew to become one of the biggest roots music 
groups in Portugal: 11 musicians plus the Alentejo sound of Grupo Coral e 
Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, who will perform with them at the 
Sines concert. The band was formed in Serpa in 2014, but Lisbon is where 
Criatura now has its habitat. They are due to open the programme of events 
at the Castle with the repertoire from “Aurora”, their debut album.
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Trad.Attack! are an Estonian band who play contemporary folk inspired by old 
folklore recordings. The members of the group are three friends who grew up 
with music around them. Sandra Sillamaa was 13 years old when she first 
picked up the instrument which gives the band its distinct sound, the Estonian 
bagpipes. Jalmar Vabarna, the guitarist and vocalist, belongs to the ethnic 
minority of the Setos and is the great-grandson of a famous folklore singer. 
Tõnu Tubli learned to play brass instruments with his musician father and 
became one of the most sought-after drummers in Estonia. Their debut album, 
“AH” (2015), received some of the country´s most important music awards.

Trad.Attack! é uma banda estónia que cria folk contemporânea inspirada em 
velhas gravações de folclore. Os membros do grupo são três amigos que 
cresceram em convívio com a música. Sandra Sillamaa pegou pela primeira 
vez aos 13 anos no instrumento que marca com distinção o som da banda, a 
gaita-de-foles estónia. Jalmar Vabarna, guitarrista e vocalista, pertence à 
minoria étnica dos Setos e é bisneto de uma famosa cantora de folclore. Tõnu 
Tubli aprendeu a tocar metais com o pai músico e tornou-se um dos bateristas 
mais requisitados da Estónia. Lançaram o seu disco de estreia, “AH”, em 2015, 
e receberam alguns dos mais importantes prémios de música do seu país.

Estónia

TRAD.ATTACK!
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Dakh Daughters são um grupo de atrizes ucranianas transformadas em 
personagens de um “cabaret freak” onde todos os registos são possíveis: 
performance teatral, recital clássico e concerto punk. Os rostos pintados de 
atrizes do cinema mudo acrescentam às personagens um dramatismo que as 
ajuda a pôr de pé, em cada canção, um espetáculo subversivo. Tal como o 
grupo DakhaBrakha, que esteve em Sines em 2013, as Dakh Daughters 
nasceram no teatro Dakh de Kiev. Estavam então de malas feitas para uma 
viagem a Paris, e o sonho de atuarem num cabaret levou-as a testarem os 
talentos musicais. A experiência amadureceu e resultou neste projeto.

Ucrânia

DAKH DAUGHTERS

Dakh Daughters are a group of Ukrainian actresses transformed into 
characters from a “freak cabaret” where everything is possible: theatrical 
performance, classical recital and punk concert. Their faces are painted in the 
manner of silent cinema actresses, which gives the characters a dramatic 
touch that makes of each song a subversive show. As did the group 
DakhaBrakha, who performed at Sines in 2013, Dakh Daughters first appeared 
in the Dakh Theatre in Kiev. At the time they were about to travel to Paris, and 
the dream of performing at a cabaret led them to test their musical talent. The 
experience was a success and resulted in this project.
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Moh! Kouyaté is a Guinean guitarist and vocalist halfway between traditional 
Mandinga music, blues, jazz and rock. He was born into a family from Conakry 
who has always been associated with music, the Kouyatés, a dynasty of griots 
dating back to the 13th century. He grew up listening to the guitar classics 
from his country, as well as Django Reinhardt, BB King and Jimi Hendrix, 
among others. In 2004 he met Corey Harris, with whom he travelled around 
the USA, where he explored the heritage of the Mississippi blues. In 2007 he 
moved to the afro-jazz scene in Paris where he met great African émigré 
musicians. His album “Loundo” features all his facets of a modern griot.

Moh! Kouyaté é um guitarrista e vocalista guineense a meio caminho entre a 
tradição mandinga, os blues, o jazz e o rock. Cresceu num família de Conacri 
ligada à música desde sempre, não fossem os Kouyaté uma dinastia de griots 
que remonta ao séc. XIII. Formou-se a ouvir os clássicos da guitarra do seu 
país, mas também Django Reinhardt, BB King e Jimi Hendrix, entre outros. Em 
2004, encontra Corey Harris, que acompanha em digressão pelos EUA, onde 
mergulha no património dos Mississippi blues. Em 2007, muda-se para a cena 
afrojazz de Paris e conhece grandes músicos africanos na diáspora. O seu 
álbum de estreia, “Loundo”, condensa todas as suas facetas de griot moderno.

Guiné-Conacri

MOH! KOUYATÉ
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Mbongwana Star é uma banda criada em torno de Coco Ngambali e Theo 
Nzonza, dois antigos membros de Staff Benda Bilili, grupo formado por 
pessoas a viver nas ruas de Kinshasa, extinto em 2013. Em 2015, depois de 
conhecerem o produtor irlandês Liam Farrell, recrutaram na nova geração de 
músicos da capital do Congo, e nasceu este projeto. Tal como em Staff Benda 
Bilili, os instrumentos, construídos em parte a partir de reciclagem de ferro-
velho, dão à banda o seu som distorcido. O disco de estreia, “From Kinshasa”, 
contém elementos de eletrónica e pós-punk que permitem sentir a influência 
do rock. O espetáculo conta com a presença do baixista Cubain Kabeya.

R. D. Congo

MBONGWANA STAR

Mbongwana Star are a band which was created around Coco Ngambali and 
Theo Nzonza, two former members of Staff Benda Bilili, a group composed of 
people living on the streets of Kinshasa, disbanded in 2013. In 2015, after 
having met the Irish producer Liam Farrell, they recruited a new generation of 
musicians from the capital of Congo, giving rise to this project. Just like Staff 
Benda Bilili, their instruments, partly made from recycled scrap metal, give the 
band their distorted sound. Their debut album, “From Kinshasa”, contains 
elements of electronic and post-punk which enables us to sense the influence 
of rock. Their concert features the presence of the bass player Cubain Kabeya.
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Nine Treasures are a folk metal band with their roots in the Chinese region of 
Inner Mongolia. The group is made up of Tsog (morin khuur), Ding Kai (drums), 
Askhan (vocals and guitars), Aoger (bass and vocals) and Wiils (balalaika), 
who began playing together in Beijing in late 2010. They released their debut 
album, “Arvan Ald Guulin Honshoor”, in 2012, and took 2nd place and the 
acclaim of the jurors at the 2013 German Wacken Open Air festival, one of the 
most important heavy metal events in the world. They have been 
accumulating prizes awarded to Chinese music in recent years. They will be 
appearing at Sines with their third album, “Galloping White Horse” (2015).

Nine Treasures é uma banda de folk metal com origens na região chinesa da 
Mongólia Interior. O grupo é formado por Tsog (morin khuur), Ding Kai 
(bateria), Askhan (voz e guitarras), Aoger (baixo e voz) e Wiils (balalaika), que 
começaram a tocar juntos em Pequim no final de 2010. Lançaram o álbum de 
estreia, “Arvan Ald Guulin Honshoor”, em 2012, e em 2013 ficaram em 2.º 
lugar e foram os preferidos do júri nas batalhas do festival alemão Wacken 
Open Air, um dos mais importantes festivais de heavy metal do mundo. Nos 
últimos anos, têm acumulado prémios da música chinesa. Estreiam-se em 
Sines com o terceiro álbum, “Galloping White Horse”, lançado em 2015.

Mongólia Interior - China

NINE TREASURES
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OliveTreeDance é um trio portuense criado em torno do som do didgeridoo, 
instrumento de sopro do povo aborígene da Austrália. Formado por Renato 
Oliveira (didgeridoo), Pedro Vasconcelos (bateria) e Márcio Pinto (percussão), 
junta raízes de quatro continentes, abraçando vários ramos da world music e 
da corrente eletrónica tribal. O resultado dessa fusão de influências é uma 
música simultaneamente ancestral e contemporânea, criada a partir de sons 
orgânicos e naturais. Estrearam-se em discos de longa-duração com “Didj 
Dance All Beauty”, em 2010. Com “Symbology”, de 2014, consagraram-se 
como a banda de referência da tribal dance em Portugal.

Portugal

OLIVETREEDANCE

OliveTreeDance are a trio from Porto created around the sound of the 
didgeridoo, a wind instrument associated with the Aborigine people of 
Australia. Formed by Renato Oliveira (didgeridoo), Pedro Vasconcelos (drums) 
and Márcio Pinto (percussion), they are a combination of roots from four 
continents, embracing different branches of world music and tribal electronic 
music. The result of this mixture of influences is simultaneously ancestral and 
contemporary, created from organic and natural sounds. Their first album was 
“Didj Dance All Beauty”, recorded in 2010. “Symbology” (2014), consolidated 
them as one of the foremost tribal dance music bands in Portugal.
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instrumento de sopro do povo aborígene da Austrália. Formado por Renato 
Oliveira (didgeridoo), Pedro Vasconcelos (bateria) e Márcio Pinto (percussão), 
junta raízes de quatro continentes, abraçando vários ramos da world music e 
da corrente eletrónica tribal. O resultado dessa fusão de influências é uma 
música simultaneamente ancestral e contemporânea, criada a partir de sons 
orgânicos e naturais. Estrearam-se em discos de longa-duração com “Didj 
Dance All Beauty”, em 2010. Com “Symbology”, de 2014, consagraram-se 
como a banda de referência da tribal dance em Portugal.

Portugal

OLIVETREEDANCE

OliveTreeDance are a trio from Porto created around the sound of the 
didgeridoo, a wind instrument associated with the Aborigine people of 
Australia. Formed by Renato Oliveira (didgeridoo), Pedro Vasconcelos (drums) 
and Márcio Pinto (percussion), they are a combination of roots from four 
continents, embracing different branches of world music and tribal electronic 
music. The result of this mixture of influences is simultaneously ancestral and 
contemporary, created from organic and natural sounds. Their first album was 
“Didj Dance All Beauty”, recorded in 2010. “Symbology” (2014), consolidated 
them as one of the foremost tribal dance music bands in Portugal.
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Hearts and Bones are Petra Pais and Luís Ferreira, the founders of one of the 
best known Portuguese blues bands, Nobody's Bizness, together in a duo 
embracing North-American blues and folk. Vocals, guitar and decades of 
stories in song is what they convey to their audiences with the passion which 
drives them, always paying tribute to their heroes and their own songs, 
written over a decade of partnership. From Robert Johnson to Patsy Cline, 
from Paul Simon to Neil Young, Hearts and Bones share the love of music in an 
intimate and raw format in which roam ghosts from both the Mississippi and 
the Tagus where they grew up.

Hearts and Bones são Petra Pais e Luís Ferreira, fundadores de uma das mais 
reconhecidas bandas de blues nacionais, a Nobody's Bizness, juntos em dueto 
e em visita ao blues e à folk norte-americana. Voz, guitarra e décadas de 
histórias em canção é o que trazem ao público com a paixão que os tem 
movido, sempre a prestar homenagem aos seus heróis, assim como os seus 
próprios temas, escritos ao longo de mais de uma década de parceria. De 
Robert Johnson a Patsy Cline, de Paul Simon a Neil Young, Hearts and Bones 
partilham o amor à música num formato intimista e cru, em que vagueiam 
tanto os fantasmas do Mississippi como os do Tejo que os viu crescer.

Portugal

HEARTS AND BONES
28 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Retimbrar é um coletivo musical do Porto que se propõe como desígnio 
"conhecer e dar a conhecer a herança popular e cultural portuguesa". Foi 
fundado em 2008 por Andrés 'Pancho' Tarabbia, percussionista uruguaio 
radicado em Portugal, a quem se juntou António Serginho, que entretanto 
coassumiu a coordenação e a liderança do grupo. Retimbrar explora ritmos, 
canções e instrumentos tradicionais portugueses num repertório misto de 
originais e reinterpretações. O seu primeiro disco, "Voa Pé", lançado em 2016, 
mereceu 5 estrelas na revista Blitz e traz consigo os "ecos dos bombos na rua 
e a emoção das canções partilhadas nos palcos e fora deles".

Portugal

RETIMBRAR

Retimbrar are a musical group from Porto whose purpose is to "get to know 
and to disseminate Portuguese popular and cultural heritage". The outfit was 
founded in 2008 by Andrés 'Pancho' Tarabbia, a Uruguayan percussionist 
living in Portugal. Later, António Serginho jointly assumed the coordination of 
the group. Retimbrar explore traditional Portuguese rhythms, songs and 
instruments in a mixed repertoire of original versions and reinterpretations. 
Their first record, "Voa Pé" (2016), was awarded 5 stars by the magazine Blitz 
and features the "echoes of the drums in the street and the excitement of the 
songs shared both on and off the stage".
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The band “a jigsaw”, formed in Coimbra, produce independent music with 
influences of folk, country and blues. The core of the group is made up of the 
multi-instrumentalist duo João Rui and Jorri, accompanied by the band The 
Great Moonshiners Band, whose name refers to the time of Prohibition, when 
“moonshine” was the name given to illegal whisky distilled under the 
moonlight. Their sound attracted the attention of international magazines 
including the French publication Les Inrockuptibles, which classified them 
aesthetically as somewhere between Tom Waits, Leonard Cohen and Nick 
Cave. They recently released their fourth conceptual album, “No True Magic”.

A banda “a jigsaw”, criada em Coimbra, faz música independente com 
influências de folk, country e blues. O núcleo do grupo é formado pelo duo de 
multi-instrumentistas João Rui e Jorri, acompanhado pela banda The Great 
Moonshiners Band, cujo nome remete para o período da Lei Seca, em que 
“moonshine” era o novo dado ao whiskey ilegal destilado à luz da lua. A sua 
sonoridade chamou a atenção de revistas internacionais como a francesa Les 
Inrockuptibles, que os situou num universo estético entre Tom Waits, Leonard 
Cohen e Nick Cave. Lançou recentemente o seu quarto álbum conceptual, “No 
True Magic”, que aborda a questão da suspensão da mortalidade.

Portugal

A JIGSAW & THE GREAT MOONSHINERS BAND
28 JUL, 20H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Danyèl Waro, prémio WOMEX 2010, é uma grande figura das músicas do 
mundo e um gigante da música de Reunião, ilha do Índico sob administração 
francesa. O seu estilo de música é o maloya, criado nas plantações de cana-de-
açúcar pelos escravos e trabalhadores pobres de origens africanas, malgaxes e 
indianas. No maloya, Waro encontrou uma via para pôr-se “em harmonia com 
Reunião, o seu povo e a sua língua”, mas também para “distanciar-se da 
relação com a filosofia cartesiana”. Além de cantar, tocar e compor, fabrica 
instrumentos tradicionais. Acredita na força do caráter reunionense: nem yab 
(branco), nem kaf (negro), nem malbar (indiano), mas misturado.

Reunião - França

DANYÈL WARO

Danyèl Waro, the winner of the WOMEX 2010 award, is a giant in the musical 
scene of Réunion, an island in the Indian Ocean governed by France. His style 
is the maloya, created in the sugar cane plantations by slaves and poor 
workers of African origins, Malagasy people and Indians. The maloya provided 
Waro with a means of “harmonising with Réunion, its people and language”, 
as well as “distancing himself from his relationship with Cartesian philosophy”. 
In addition to singing, playing and composing, he manufactures traditional 
instruments. He believes in the power of the character of the Réunion people: 
neither yab (white), kaf (black) or malbar (Indian), but all mixed together.
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Noura Mint Seymali is the rising star of Mauritanian music. Raised in a family 
of Moorish griots, Noura started her career at 13 as supporting vocalist to her 
step-mother, the legendary Dimi Mint Abba. Her grandmother taught her to 
play ardine, a 9-string harp reserved only for women. Her father, a scholar of 
Mauritanian music, honed her talents as a composer. From this background, 
Noura developed a personal voice where the Moorish traditions meet 
electricity and psychedelic rock. Her international debut album, “Tzenni”, was 
released in 2014, the year she was awarded the prize of best artist of North 
Africa in the African Union-sponsored AFRIMA awards.

Noura Mint Seymali é a nova estrela da música da Mauritânia. Criada numa 
família de griots mouros, começou a carreira aos 13 anos como vocalista de 
apoio à madrasta, a lendária Dimi Mint Abba. A avó ensinou-a a tocar ardîn, 
uma harpa de nove cordas reservada às mulheres. O pai, um estudioso da 
música mauritana, ajudou-a a formar-se como compositora. Com esta base, 
Noura desenvolveu uma voz pessoal em que tradição moura encontra a 
eletricidade e o rock psicadélico. O seu álbum de estreia internacional, 
“Tzenni”, foi lançado em 2014, ano em que foi considerada melhor artista 
feminina do Norte de África nos prémios AFRIMA, da União Africana.

Mauritânia

NOURA MINT SEYMALI
28 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES
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Bixiga 70 é uma banda brasileira ao estilo das grandes orquestras da música 
africana. Nascida no Bixiga, um dos bairros mais multiculturais de São Paulo, 
reúne dez músicos com percursos na pop experimental, jazz e MPB. Neste 
projeto seguiram uma via afro-latina, em que o afrobeat e a música mandinga 
guineense se fundem com o candomblé, o samba e a cumbia. No alinhamento 
cruzam-se os instrumentos clássicos das orquestras africanas (guitarras, 
saxofones, trompete) com diversas percussões brasileiras. Venceram a 
categoria “Revelação” nos Prémios da Música Brasileira 2014 e são 
considerados um dos melhores grupos instrumentais do Brasil.

Brasil

BIXIGA 70

Bixiga 70 are a Brazilian band in the style of the grand orchestras of African 
music. Formed in Bixiga, one of the most multi-cultural districts in São Paulo, 
the band consists of ten musicians with a history in experimental pop, jazz and 
MPB. They have followed an afro-Latin trend, in which afrobeat and Guinean 
Mandinga music merge with candomble, samba and cumbia. The line-up 
features a cross between classical instruments from African orchestras (guitar, 
saxophone, trumpet) and a variety of Brazilian percussion instruments. They 
won the “Best New Act” category at the 2014 Brazilian Music Awards and are 
regarded as one of the best instrumental groups in Brazil.
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The Comet is Coming é um grupo de música de dança criado em Londres em 
2013. Funde jazz, eletrónica, funk e rock psicadélico. É formado por King 
Shabaka no sax tenor, Danalogue The Conquerer nas teclas e Betamax Killer 
na bateria. Lançou o primeiro EP, “Prophecy”, em 2015, e em 2016 estreou-se 
com um álbum, “Channel the Spirits”. A sua linguagem remete para Sun Ra, 
Frank Zappa, Jimi Hendrix e os workshops radiofónicos da BBC em que a 
banda emergiu. Inspirados nas profecias de Nostradamus, classificam a sua 
música como “uma banda sonora para um apocalipse imaginário”, numa 
estética povoada pela ficção científica e pelo cinema.

Reino Unido

THE COMET IS COMING

The Comet is Coming are a dance music outfit created in London in 2013. They 
play a mixture of jazz, electronic music, funk and psychedelic rock. The band is 
composed of King Shabaka on tenor sax, Danalogue the Conquerer on 
keyboards and Betamax Killer on drums. They released their first EP, 
“Prophecy”, in 2015, and their debut album, “Channel the Spirits”, in 2016. 
Their sound evokes Sun Ra, Frank Zappa, Jimi Hendrix and the BBC´s radio 
workshops from which the band emerged. Inspired by the prophecies of 
Nostradamus, they classify their music as “a soundtrack for an imaginary 
apocalypse”, in a world populated by science fiction and the cinema.

28 JUL, 02H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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DJ Satelite, born in Luanda, is one of the main promoters of afro-house and 
kuduro in the Portuguese-speaking nations and on the international scene. He 
has recorded at Boiler Room and Enchufada and created his own label, Seres 
Produções, which he has used to disseminate names from the Angolan music 
scene. His 2016 work is called “Malembe na Soukouse”, released by Offering 
Recordings. He has appeared at some of the major dance music events, such 
as the Red Bull Academy and the Ibiza International Music Summit, and played 
private events held by the British DJ Fatboy Slim. He is an ambassador for the 
new sounds of Angola and a pioneer in African electronic music.

DJ Satelite, natural de Luanda, é um dos principais impulsionadores do afro-
house e do kuduro nos países de língua portuguesa e na cena internacional. 
Tem gravações na Boiler Room e na Enchufada e criou a sua própria etiqueta, 
a Seres Produções, onde divulga novos nomes da música angolana. A sua 
produção para 2016 chama-se “Malembe na Soukouse”, lançada pela Offering 
Recordings. Já atuou em alguns dos maiores eventos de música de dança, de 
que são exemplos a Red Bull Academy e a Ibiza International Music Summit, e 
tocou nos eventos privados do DJ britânico Fatboy Slim. É um embaixador dos 
novos sons de Angola e um pioneiro da música eletrónica made in África.

Angola

DJ SATELITE
28 JUL, 04H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Filho da Mãe é o projeto a solo do açoriano Rui Carvalho, um dos grandes 
guitarristas portugueses da atualidade. Depois de ter tocado com bandas de 
rock, esta é a sua aventura individual num instrumento que é um manancial 
de possibilidades. No seu primeiro álbum, “Palácio” (2011), ouviam-se já as 
referências que permeiam a sua obra: portugalidade (que não se define, mas 
sente-se), folk, rock, Mali, entre outras. Seguiram-se “Cabeça” (2013) e 
“Mergulho” (2016), este último gravado no Mosteiro de Rendufe, em Amares. 
Sem se perder nos desertos coloridos do virtuosismo, um guitarrista em busca 
de todas as emoções que se podem arrancar de um punhado de cordas.

Portugal

FILHO DA MÃE

Filho da Mãe is the solo project of Azorean Rui Carvalho, one of the finest 
Portuguese guitarists of his generation. After having played in rock bands, he 
embarked on this individual adventure with an instrument which provides him 
with a wealth of possibilities. His first album, “Palácio” (2011), already 
featured the sounds which permeate his works today: folk, rock, Mali, among 
others. This was followed by “Cabeça” (2013) and “Mergulho” (2016), the 
latter being recorded at Rendufe Monastery in Amares. While taking care not 
to lose his way in virtuosity, he is a guitarist in search of all the emotions 
capable of being extracted from a handful of strings.

29 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Vítor Tavares, better known as Bitori Nha Bibinha, is a legend of funaná and its 
iconic instrument, the gaita (diatonic accordion). Born on the island of 
Santiago over 75 years ago, Bitori has a whole lifetime to tell of besides music: 
he worked on the plantations of São Tomé, earned a living as a bricklayer and 
barber, and fathered 13 children. His concert at Sines coincides with the year 
of the rerelease of his “Bitori Nha Bibinha” (1997), one of the best ever funaná 
albums. On stage he will be accompanied by the singer Chando Graciosa 
(another eminent character from the world of funaná) and the musicians 
Danilo Tavares (bass), Toy Paris (drums) and Miroca Paris (percussion).

Vítor Tavares, mais conhecido como Bitori Nha Bibinha, é uma lenda do 
funaná e do seu instrumento-símbolo, a gaita (acordeão diatónico). Nascido 
na ilha de Santiago há mais de 75 anos, Bitori é um desses génios de Cabo 
Verde com muita vida para contar além da música: trabalhou nas roças de São 
Tomé, foi pedreiro, cortou cabelos, fez 13 filhos. O seu concerto em Sines 
surge no ano da reedição de “Bitori Nha Bibinha” (1997), um dos melhores 
álbuns de sempre do funaná tradicional. Em palco, estará acompanhado pelo 
cantor Chando Graciosa (outra figura eminente do funaná) e pelos músicos 
Danilo Tavares (baixo), Toy Paris (bateria) e Miroca Paris (percussões e coros).

Cabo Verde

BITORI
29 JUL, 18H45 @ CASTELO - SINES

© Renato Cruz Santos
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de possibilidades. No seu primeiro álbum, “Palácio” (2011), ouviam-se já as 
referências que permeiam a sua obra: portugalidade (que não se define, mas 
sente-se), folk, rock, Mali, entre outras. Seguiram-se “Cabeça” (2013) e 
“Mergulho” (2016), este último gravado no Mosteiro de Rendufe, em Amares. 
Sem se perder nos desertos coloridos do virtuosismo, um guitarrista em busca 
de todas as emoções que se podem arrancar de um punhado de cordas.
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Los Pirañas é uma banda alternativa de Bogotá que expande a música sul-
americana para terrenos “noise” e psicadélicos. É composta por três músicos, 
dois deles conhecidos do público do festival: Eblis Álvarez, dos Meridian 
Brothers (FMM 2014), e Mario Galeano, dos Ondatropica (FMM 2013). Da 
guitarra de Álvarez, ligada a um laptop, saem sons futuristas. Galeano, no 
baixo, e Pedro Ojeda, na bateria, garantem a secção rítmica. Los Pirañas é 
música alucinogénia: vallenatos, chichas peruanas, raspas colombianas e 
vários subgéneros da cumbia encontram-se com rock e dissonâncias africanas. 
Trazem o álbum “La diversión que hacía falta em mi país”, lançado em 2015.

Colômbia

LOS PIRAÑAS

Los Pirañas are an alternative band from Bogotá who convey South-American 
music to the land of “noise” and psychedelia. The band is composed of three 
musicians: Eblis Álvarez from the Meridian Brothers (FMM 2014) and Mario 
Galeano from Ondatropica (FMM 2013). Alvarez´s guitar, connected to a 
laptop, produces futuristic sounds. Galeano, on bass, and Pedro Ojeda, on 
drums, are responsible for the rhythm section. Los Pirañas play hallucinogenic 
music: vallenatos, Peruvian chichas, Colombian raspas and several subgenres 
of cumbia interspersed with rock and African dissonances. They will be 
presenting the album “La diversión que hacía falta em mi país” (2015).

29 JUL, 20H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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David Murray Infinity Quartet feat. Saul Williams is the meeting point 
between a master of jazz and a poet from the New York hip hop scene. Murray 
is a well known musician among visitors to FMM and the people from the city 
of Sines, which is his home for part of the year. Regarded as one of the best 
saxophone players of his generation, he has recorded over 130 records in a 
career which spans over 40 years. In recent years he has been working 
together with African, Latin and Afro-American musicians. His guest at this 
concert is Saul Williams, a poet, actor and singer who has made his mark at 
“slams” (poetry competitions).

David Murray Infinity Quartet feat. Saul Williams é o encontro entre um 
mestre do free jazz e um poeta da cena hip hop nova-iorquina. Murray é um 
músico conhecido do público do FMM e da cidade de Sines, onde reside parte 
do ano. Considerado um dos maiores saxofonistas da sua geração, detém uma 
discografia com mais de 130 discos editados em 40 anos de carreira. Nos 
últimos anos, tem apostado em criações colaborativas com músicos africanos, 
latinos e afro-americanos. Neste concerto o convidado é Saul Williams, poeta, 
ator e cantor que se tem notabilizado nas “slams”, competições de poesia 
onde as palavras fluem ao ritmo da cultura urbana contemporânea.

EUA

DAVID MURRAY INFINITY QT. FEAT. SAUL WILLIAMS

29 JUL, 21H45 @ CASTELO - SINES



Los Pirañas é uma banda alternativa de Bogotá que expande a música sul-
americana para terrenos “noise” e psicadélicos. É composta por três músicos, 
dois deles conhecidos do público do festival: Eblis Álvarez, dos Meridian 
Brothers (FMM 2014), e Mario Galeano, dos Ondatropica (FMM 2013). Da 
guitarra de Álvarez, ligada a um laptop, saem sons futuristas. Galeano, no 
baixo, e Pedro Ojeda, na bateria, garantem a secção rítmica. Los Pirañas é 
música alucinogénia: vallenatos, chichas peruanas, raspas colombianas e 
vários subgéneros da cumbia encontram-se com rock e dissonâncias africanas. 
Trazem o álbum “La diversión que hacía falta em mi país”, lançado em 2015.

Colômbia

LOS PIRAÑAS

Los Pirañas are an alternative band from Bogotá who convey South-American 
music to the land of “noise” and psychedelia. The band is composed of three 
musicians: Eblis Álvarez from the Meridian Brothers (FMM 2014) and Mario 
Galeano from Ondatropica (FMM 2013). Alvarez´s guitar, connected to a 
laptop, produces futuristic sounds. Galeano, on bass, and Pedro Ojeda, on 
drums, are responsible for the rhythm section. Los Pirañas play hallucinogenic 
music: vallenatos, Peruvian chichas, Colombian raspas and several subgenres 
of cumbia interspersed with rock and African dissonances. They will be 
presenting the album “La diversión que hacía falta em mi país” (2015).

29 JUL, 20H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES

38 39

David Murray Infinity Quartet feat. Saul Williams is the meeting point 
between a master of jazz and a poet from the New York hip hop scene. Murray 
is a well known musician among visitors to FMM and the people from the city 
of Sines, which is his home for part of the year. Regarded as one of the best 
saxophone players of his generation, he has recorded over 130 records in a 
career which spans over 40 years. In recent years he has been working 
together with African, Latin and Afro-American musicians. His guest at this 
concert is Saul Williams, a poet, actor and singer who has made his mark at 
“slams” (poetry competitions).

David Murray Infinity Quartet feat. Saul Williams é o encontro entre um 
mestre do free jazz e um poeta da cena hip hop nova-iorquina. Murray é um 
músico conhecido do público do FMM e da cidade de Sines, onde reside parte 
do ano. Considerado um dos maiores saxofonistas da sua geração, detém uma 
discografia com mais de 130 discos editados em 40 anos de carreira. Nos 
últimos anos, tem apostado em criações colaborativas com músicos africanos, 
latinos e afro-americanos. Neste concerto o convidado é Saul Williams, poeta, 
ator e cantor que se tem notabilizado nas “slams”, competições de poesia 
onde as palavras fluem ao ritmo da cultura urbana contemporânea.

EUA

DAVID MURRAY INFINITY QT. FEAT. SAUL WILLIAMS

29 JUL, 21H45 @ CASTELO - SINES



Imed Alibi é um percussionista tunisino que procura um som de fusão 
partindo de uma base de ritmos do Magrebe e do Médio Oriente. As suas 
composições, onde se cosem linhas norte-africanas, turcas, brasileiras e 
balcânicas, transportam o ouvinte para momentos de transe e ambientes 
cinematográficos. Dança-se num espaço de fronteiras porosas entre Oriente e 
Ocidente, onde ritmos sufis e berberes se confundem com beats eletrónicos, 
dub e investidas rock. Imed Alibi toca com Zied Zouari nos violinos, Pascal 
Teillet no baixo e Stéphane Puech nos teclados, entre outros músicos 
convidados. Gravou um álbum de originais, “Safar”, editado em 2014.

Tunísia / França

IMED ALIBI

Imed Alibi is a Tunisian percussionist who strives for a mixture of sound based 
on the rhythms of the Maghreb and the Middle East. His compositions, 
featuring North-African, Turkish, Brazilian and Balkan influences, transport the 
listener to moments of trance and cinematographic environments. Dancing 
takes place in a region of unmarked borders between the East and West, 
where Sufi and Berber rhythms merge with electronic beats, dub and rock. 
Imed Alibi plays with Zied Zouari on violins, Pascal Teillet on bass and 
Stéphane Puech on keyboards, among other guest musicians. He recorded an 
album of original songs, “Safar”, released in 2014.

29 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES
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Konono n.º 1 meets Batida is the concert based on the album of the same 
name released in April. Founded in the 1960s, Konono n.º 1 produce trance 
music in a mixture of electrified likembés, recycled material and traditional 
rhythms. Batida is Pedro Coquenão, a Portuguese-Angolan producer who 
works on and modernises the legacy of Angola´s urban music. The album 
which refers to the meeting of the two, recorded in Lisbon, was produced by 
Coquenão and Vincent Kenis. The partnership is based on the affinities 
between Angolan music and the music of Konono n.º 1, made up of members 
of the Bakongo ethnic group, who live on the border with Angola.

Konono n.º 1 meets Batida é o concerto baseado no disco homónimo lançado 
em abril. Fundado nos anos 60 por Mingiedi Mawangu, falecido em 2015, e 
atualmente liderado pelo seu filho Augustin, o grupo Konono n.º 1 faz música 
de transe onde se cruzam likembés eletrificados, material reciclado e ritmos 
tradicionais. Batida é o nome artístico de Pedro Coquenão, produtor luso-
angolano que moderniza o legado da música urbana de Angola. O disco que 
traduz o encontro, gravado em Lisboa, foi produzido por Coquenão e Vincent 
Kenis. Parte das afinidades entre a música angolana e a música de Konono n.º 
1, formado por membros da etnia Bakongo, que vive na fronteira com Angola.

R. D. Congo / Angola / Portugal

KONONO N.º 1 MEETS BATIDA
29 JUL, 00H45 @ CASTELO - SINES

© Sylvain Gelineau © Vera Marmelo
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Fumaça Preta é uma aventura tropical psicadélica iniciada num estúdio de 
Amesterdão mas com fundo essencialmente latino e africano. O grupo é 
liderado pelo produtor e percussionista luso-venezuelano Alex Figueira, 
acompanhado por dois músicos britânicos: Stuart Carter (guitarras, Moog e 
orgão) e James Porch (baixo). Lançaram dois discos na Soundway Records - 
um disco homónimo em 2014 e “Impuros Fanáticos” em 2016 -, mas é nos 
espetáculos ao vivo que a banda revela toda a sua potência. Psicadélia, free 
jazz, metal dos anos 70, tambó, funaná, voodoo, fado, música experimental 
brasileira, Frank Zappa - há muito para saborear neste cocktail tropical.

Venezuela / Portugal / Reino Unido

FUMAÇA PRETA

Fumaça Preta are a psychedelic tropical band formed in a studio in 
Amsterdam with essentially Latin and African roots. The group is headed by 
the Portuguese-Venezuelan producer and percussionist Alex Figueira, 
accompanied by two British musicians: Stuart Carter (guitars, moog an organ) 
and James Porch (bass). They released two records on Soundway Records – a 
homonymous album in 2014 and “Impuros Fanáticos” in 2016 -, however it is 
at live shows that the band unleash all their potential. Psychedelia, free jazz, 
1970s heavy metal, tambó, funaná, voodoo, fado, experimental Brazilian 
music, Frank Zappa – there is plenty to enjoy in this tropical mixture.

29 JUL, 02H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Islam Chipsy & E.E.K. are flying in from Cairo with one of the most exciting live 
music shows on the planet. Islam Chipsy, a pioneer electric chaabi keyboard 
player, uses the Eastern scale to create other-worldly sounds, backed up by the 
percussion power of Khaled Mando and Mahmoud Refat on two heavyweight 
drum kits. “Live at the Cairo High Cinema Institute (2014)” and “Kahraba” 
(2015) are their two albums, featuring classic Egyptian songs rearranged by a 
creator of genius and incendiary performer. Islam Chipsy expand the frontiers 
of dance music at street festivals, weddings, clubs, rave parties, and now, 
European festivals.

Islam Chipsy & E.E.K. chegam do Cairo com uma das mais entusiasmantes 
propostas de música ao vivo do planeta. Islam Chipsy, teclista pioneiro do 
chaabi elétrico, usa a escala oriental para criar formas sonoras do outro 
mundo, apoiado pelo poder percussivo de Khaled Mando e Mahmoud Refat 
em duas baterias musculadas. “Live at the Cairo High Cinema Institute (2014)” 
e “Kahraba” (2015) são os seus registos em disco, onde se ouvem clássicos da 
música egípcia reconfigurados pelo génio de um criador e performer 
incendiário. Em festas de rua, casamentos, clubes, rave parties e agora nos 
festivais europeus, Islam Chipsy expande as fronteiras da música de dança.

Egito

ISLAM CHIPSY & E.E.K.
29 JUL, 04H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Norberto Lobo é um guitarrista e compositor português com um idioma que 
transcende géneros e tradições musicais. Nascido em Lisboa em 1982, 
estreou-se a solo com o álbum “Mudar de Bina” (2007) e conta com cinco 
álbuns na sua discografia individual. O seu álbum de 2011, “Fala Mansa”, foi 
disco português do ano na Blitz, e “Mel Azul”, de 2012, foi disco do ano na 
Time Out Lisboa, além de ter sido nomeado para melhor álbum europeu 
independente. Encontros com outros músicos vão-se sucedendo, com 
destaque para a parceria com o baterista João Lobo. “Fornalha”, o seu álbum 
mais recente, leva ainda mais longe os seus limites enquanto criador.

Portugal

NORBERTO LOBO

Norberto Lobo is a Portuguese guitarist and songwriter with a language which 
transcends genres and musical traditions. Born in Lisbon in 1982, his debut 
solo album was “Mudar de Bina” (2007) and he has recorded a total of five 
albums as a solo artist. His 2011 album, “Fala Mansa”, was voted Portuguese 
record of the year by the magazine Blitz, and “Mel Azul”, released in 2012, 
was Time Out Lisbon´s record of the year, besides having been nominated for 
best European independent album. He has been working with other musicians, 
the most noteworthy of which is the drummer João Lobo. “Fornalha”, his most 
recent album, pushes his creative limits even further.

30 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Sebastião Antunes & Quadrilha, together since 1991, are a classic of 
Portuguese roots music. They perform songs of a simple nature with a 
significant Celtic influence, lyrics which tell stories and a remarkable rhythmic 
efficacy. The group´s first record, “Contos de Fragas e Pragas”, was recorded in 
1992. At the rate of one album every three years, they arrived in 2015 with the 
release of “Proibido Adivinhar”, which features a more urban and electronic 
style. The concert promises to be a party, as Sebastião Antunes & Quadrilha 
take to the stage to get “everyone dancing, drinking, listening, jumping 
around, singing and flirting”.

Sebastião Antunes & Quadrilha, juntos desde 1991, fazem parte do clube dos 
clássicos da música com raízes em Portugal. Trazem ao público canções de 
formas simples, com uma influência celta de base, letras que contam histórias 
e grande eficácia rítmica. O primeiro disco do grupo, “Contos de Fragas e 
Pragas”, foi editado em 1992. Ao ritmo de um álbum a cada três anos, 
chegaram a 2015 para a edição de “Proibido Adivinhar”, onde assumiram uma 
componente mais urbana e eletrónica. O concerto promete ser uma festa, 
pois quando Sebastião Antunes e os Quadrilha entram em palco, “é para pôr 
todos a dançar, a beber, a ouvir, a pular, a cantar e namorar”.

Portugal

SEBASTIÃO ANTUNES & QUADRILHA
30 JUL, 18H45 @ CASTELO - SINES

© Vera Marmelo © Foto (c) Paulo Maria. Arr. gráfico (c) António Faria
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Sebastião Antunes & Quadrilha, together since 1991, are a classic of 
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Bachar Mar-Khalifé é um cantor, compositor e multi-instrumentista franco-
libanês. Nasceu em Beirute, em 1983, numa família de músicos que teve de 
exilar-se em Paris devido à guerra. Filho de um alaudista e irmão de uma 
pianista, formou-se no Conservatório de Paris e trabalhou com a Orquestra 
Nacional de França e com o Ensemble Intercontemporain. Iniciou um trajeto 
na fusão, em agrupamentos que cruzam jazz, world music, eletrónica e hip-
hop. Lançou três álbuns: “Oil Slick” (2010), “Who's Gonna Get the Ball…" 
(2013) e “Ya Balad” (2015). Este último disco, cujo título significa “Ó Pátria”, é 
uma visão poética, nostálgica mas também desencantada do seu país natal.

Líbano / França

BACHAR MAR-KHALIFÉ

Bachar Mar-Khalifé is a French-Lebanese singer, songwriter and multi-
instrumentalist. He was born in Beirut in 1983 to a family of musicians who 
were forced into exile in Paris due to the war. The son of a lutenist and the 
brother of a pianist, he graduated from the Paris School of Music and worked 
with the National Orchestra of France and the Ensemble Intercontemporain. 
He began to focus on fusion, playing in groups producing a mixture of jazz, 
world music, electronic music and hip-hop. He has released three albums. The 
last of the three is “Yo Balad” (2015), the title of which means “Oh 
Fatherland”, a poetic but also disenchanted vision of his country of birth.

30 JUL, 20H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Billy Bragg is one of the biggest names in the British political music scene. 
Born in 1957, he began his career in the 1970s, influenced by punk and the 
major American folk singer-songwriters. He is regarded as an influential figure 
in the 1980s “anti-folk” movement, by introducing a more rebellious and 
politically assertive character to traditional folk. Sines will see him on vocals 
and the guitar performing new and old songs from his repertoire, in addition 
to unpublished Woody Guthrie lyrics for which he composed music at the 
invitation of the singer-songwriter´s daughter. He will be joined on stage by CJ 
Hillman on the pedal steel guitar, dobro and Rickenbacker.

Billy Bragg é um dos nomes maiores da música de intervenção britânica. 
Nascido em 1957, iniciou a carreira nos anos 70, influenciado pelo punk e 
pelos grandes cantautores folk americanos. É considerado uma figura 
influente do movimento “anti-folk” dos anos 80, ao trazer uma postura mais 
rebelde e politicamente assertiva para o discurso da folk tradicional. Nesta sua 
estreia em Sines, irá cantar e interpretar à guitarra novas e velhas canções do 
seu repertório, bem como versões de Woody Guthrie, de quem musicou letras 
inéditas, a convite da filha do cantautor americano. Será acompanhado em 
palco por CJ Hillman nas guitarras pedal steel, dobro e Rickenbacker.

Reino Unido

BILLY BRAGG
30 JUL, 21H45 @ CASTELO - SINES

© Lee Jeffries © Andy Whale
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Speed Caravan é o projeto do rocker argelino Mehdi Haddab, mestre do 
alaúde elétrico. Depois da presença no FMM em 2009, com “Kalashnik Love”, 
este regresso a Sines faz-se com um novo disco, “Big Blue Desert”, segundo 
álbum de originais do grupo, lançado este ano. As bases deste álbum foram 
gravadas em Dakar por Haddab e pelos seus companheiros Pascal Teillet 
(baixo) e Skander Besbes (guitarra e computador). Em relação a 2009, haverá 
no concerto de Sines uma nova componente trazida para este projeto, a dos 
ritmos senegaleses do sabar e do mbalax, que se juntam ao rock e à música 
norte-africana para criar uma mistura que augura grande energia ao vivo.

Argélia / França / Senegal

SPEED CARAVAN

Speed Caravan is the band created by Algerian rocker Mehdi Haddab, a 
master of the electric lute. After having appeared at FMM in 2009 with 
“Kalashnik Love”, he returns to Sines with “Big Blue Desert”, the group´s 
second album of original songs, released this year. The bases of this album 
were recorded in Dakar by Haddab and his companions Pascal Teillet (bass) 
and Skander Besbes (guitar and computer). In relation to 2009, this Sines 
concert will feature a new component, the Senegalese rhythms of the sabar 
and the mbalax, which, in conjunction with rock and North-African music will 
create a mixture which is guaranteed to provide enormous live energy.

30 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES
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Pat Thomas is one of the best known singers of highlife, the gentle rhythm 
which personifies the music of Ghana. Together with Ebo Taylor he formed the 
most dynamic duo in Ghanaian music in the 1970s and 1980s, dominating the 
country´s highlife, afrobeat and afropop scenes. The album “Pat Thomas and 
Kwashibu Area Band” (2015), his first international release, marks the 50th 
anniversary of his career. This new breath of musical life brings back the 
typical full sound of the golden age of highlife, the 1970s. He is backed by the 
Kwashibu Area Band, a powerful band with seven musicians: guitars, bass, 
keyboards, trumpet, drums and percussion.

Pat Thomas é um dos maiores cantores de highlife, o ritmo doce que é uma 
bandeira musical do Gana. Com Ebo Taylor, formou a dupla mais dinâmica da 
música ganesa nos anos 70 e 80, dominando as cenas highlife, mas também 
afrobeat e afropop do país. O álbum “Pat Thomas and Kwashibu Area Band” 
(2015), o seu primeiro álbum com lançamento internacional, marca 50 anos 
de carreira. Neste novo fôlego da sua vida musical, recupera o som cheio 
típico da idade de ouro do highlife, os anos 70. Dá-lhe suporte a Kwashibu 
Area Band, uma banda poderosa de sete elementos, com guitarras, baixo, 
teclados, trompete, bateria e percussões.

Gana

PAT THOMAS & KWASHIBU AREA BAND
30 JUL, 00H45 @ CASTELO - SINES

© Youri Lenquette
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Paulo Flores, autor, compositor e intérprete, é uma referência da música 
urbana de Angola. Conta com 28 anos de carreira pontuados por mais de uma 
quinzena de discos. Com apenas 16 anos, gravou uma canção, “Cherry”, que 
esteve na origem de um novo género musical, a kizomba (”festa”, em 
kimbundu). Será porém noutro estilo, o semba tradicional, com ritmos 
marcados por guitarras e melodias em tons menores, que mais se destacará. 
Hoje inscreve o seu trabalho na valorização do património musical angolano, 
com abertura aos blues, à soul e a outros géneros da cultura afro-americana. 
Em Sines apresentará temas do seu novo álbum, “Bolo de Aniversário”.

Angola

PAULO FLORES

Paulo Flores, an author, songwriter and performer, is an acclaimed advocate 
of the urban music of Angola. His career spans 28 years and he has recorded 
more than fifteen albums. When he was just 16 years old he recorded the song 
“Cherry”, which paved the way for a new musical genre, kizomba (”party”, in 
kimbundu). However, he would be best known for another type of music, 
traditional semba, with rhythms featuring guitars and melodies in minor keys. 
Nowadays, his work focuses on promoting the musical heritage of Angola, 
embracing blues, soul and other sounds from Afro-American culture. His 
appearance at Sines will feature his new album, “Bolo de Aniversário”.

30 JUL, 02H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Systema Solar é um coletivo músico-visual especializado nas vibrações 
afrocaribenhas. Os seus espetáculos, num estilo a que chamam Berbenautika, 
são inspirados nos sistemas de som “pikós” e nas festas populares “verbenas”. 
Improviso, dança e alegria são os ingredientes dos seus concertos, que trazem 
para o palco o ambiente das festas de aldeia (ou de bairro) numa visão 
contemporânea. Recriam a cumbia, o fandango, a champeta, o bullerengue, 
entre outros estilos, misturando-os através de ferramentas eletrónicas com 
ritmos e estilos como o hip hop, house, techno, break beats e scratching. Já 
tocaram em festivais como South By South West, Glastonbury e Roskilde.

Colômbia

SYSTEMA SOLAR

Systema Solar are a musical-visual outfit specialising in Afro-Caribbean beats. 
Their shows, in a style which they call Berbenautika, are inspired by the 
“pikós” sound systems and the street festivals known as “verbenas”. 
Improvisation, dancing and joy are the ingredients of their concerts, which 
convey the atmosphere of village (or neighbourhood) festivals to the stage in a 
contemporary manner. They recreate cumbia, fandango, champeta, 
bullerengue and other genres, blending them together using electronic 
instruments with rhythms and styles such as hip hop, house, techno, break 
beats and scratching. 

30 JUL, 04H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Jibóia é o nome pelo qual o multi-instrumentista português Óscar Silva é 
conhecido no seu projeto a solo. Com percursos em bandas como Adorno, 
Suchi Rukara, I Had Plans, entre outras, este jovem músico tem uma 
predileção (não exclusiva) por ritmos do outro lado do mundo. Há no seu som 
uma forte ambiência oriental, mas com passagem por outros portos: Brasil, 
Cabo Verde, Turquia, além do continente do rock, com todas as suas nações 
de fronteiras fluídas. Lisboa enquanto cidade de diáspora está bem presente. 
Fecha o FMM Sines com sons do seu disco “Masala”, uma deambulação com 
tons índicos, com a participação do baterista Ricardo Martins.

Portugal

JIBÓIA

Jibóia is the name by which the Portuguese multi-instrumentalist Óscar Silva is 
known as a solo artist. Having played in bands such as Adorno, Suchi Rukara 
and I Had Plans, among others, this musician has a strong preference for 
rhythms from the other side of the world. His music features a strong Eastern 
flavour, but with visits to other ports: Brazil, Cape Verde, Turkey, as well as the 
continent of rock and all its nations and their fluid borders. Lisbon as a 
diaspora city is well represented. He is due to make his appearance at FMM 
Sines with his new album “Masala”, a compilation of songs with Indian 
influences, with the participation of drummer Ricardo Martins.

30 JUL, 05H45 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES

ANIMAÇÃO DE RUA STREET ENTERTAINMENT

BRAIMA GALISSÁ
22 & 23 JUL, 18h00 @ Largo Marquês de Pombal – 
Porto Covo

José Braima Galissá, nascido na Guiné-Bissau 
e residente em Lisboa, é um mestre do kora, 
instrumento africano de 22 cordas, símbolo 
da cultura mandinga e da tradição dos griots. 
Apresenta-se em Porto Covo para dois fins de 
tarde em que a sua voz e o dedilhar 
encantatório do kora transportam o público 
até às paisagens da África Ocidental.

José Braima Galissá, born in Guinea-Bissau and living in Lisbon, is a master of 
the kora, the 22-string African instrument, a symbol of the Mandinga culture 
and of the griot tradition. He will be at Porto Covo for two late afternoons of 
incantatory singing and kora playing.

WORKSHOPS

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS E FORMAÇÃO MUSICAL
Workshop: 25-28 JUL, 14h00-17h00 @ Centro de Artes & Escola das Artes. 
Inscrições  @ Centro de Artes de Sines (Tel. 269 860 080).enrolment
Apresentação  29 JUL @ Pátio das Artes, 16h30 Public presentation:

Este workshop pretende proporcionar 
uma experiência que parte da 
conceptualização e da construção de 
instrumentos musicais para a sua 
utilização. Culmina num espetáculo 
onde serão mostrados ao público os 
instrumentos e as composições 
musicais criados no workshop. Por 
Paulo Morais e Marco Santos.

Music and musical instrument-manufacture workshop. Culminates with a 
public presentation.  
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WORKSHOPS

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS E FORMAÇÃO MUSICAL
Workshop: 25-28 JUL, 14h00-17h00 @ Centro de Artes & Escola das Artes. 
Inscrições  @ Centro de Artes de Sines (Tel. 269 860 080).enrolment
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Music and musical instrument-manufacture workshop. Culminates with a 
public presentation.  
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MUNDO AO COLO 
26 JUL, 10h00 @ Centro de Artes - Blackbox. Dur. 40'. 
Marcações  @ Centro de Artes de Sines (Tel. 269 860 080)enrolment

Concerto de músicas do mundo num ambiente acolhedor que promove o 
envolvimento musical e emocional entre bebés e pais, avós ou qualquer 
familiar ou amigo. Para bebés e crianças (0-47 meses). Criado e interpretado 
por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira.

World music concert for babies and children (0-47 months) and their families.

COSTURAR CANTIGAS E HISTÓRIAS EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

26 JUL, 16h00 @ Centro de Artes – Blackbox
Marcações @ Centro de Artes de Sines (Tel. 269 860 080)

Performance artística que proporciona 
uma experiência de contacto com o 
património imaterial tradicional. Histórias 
cantadas e lengalengas do aqui e do 
agora, interpretadas pelas personagens da 
Costureira e do Alfaiate de Canções. Para 
crianças (3-10 anos), pais e educadores. 
Criado e interpretado por Catarina Moura 
e Luís Pedro Madeira.

ATELIÊS INFANTIS COM MÚSICOS DO FMM
CHILDREN WORKSHOPS WITH FMM MUSICIANS
26-30 JUL, 11h00 @ Centro de Artes - Pátio das Artes. Crianças  6-12 anos children years old
Marcações  @ Centro de Artes (Tel. 269 860 080)enrolment

26: ALIBOMBO
27: DANYÈL WARO

28: BIXIGA 70
29: BITORI

30: SEBASTIÃO ANTUNES

O OUTRO FMM THE OTHER FMM
29 & 30 JUL, 15h00 @ Castelo 
Marcações  @ Centro de Artes (Tel. 269 860 080)enrolment

O que se esconde do outro lado do palco? O que é 
preciso fazer para pôr o festival de pé? Visita 
orientada aos bastidores do festival. Para 30 
participantes (crianças e famílias).

A guided tour to the festival backstage. For children 
and families.

PEDRO RODRIGUES

BRUNO PIRES
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FEIRA DO LIVRO E DO DISCO
BOOK AND RECORD FAIR

27-30 JUL, 17h00-02h00 @ Capela da Misericórdia

A livraria A das Artes, prémio APEL de 
“Livraria Preferida de Portugal” 2016, traz ao 
FMM Sines as mais recentes novidades 
editoriais no mercado português. Através da 
VGM acedemos a uma criteriosa seleção de 
discos de músicas do mundo, clássicos e 
contemporâneos.

The newest additions to Portugal's book 
market and a selection of records in the 
genres of world music, classical music and 
contemporary music.

57

CONTOS DE TANTOS MUNDOS 

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

27: MATIA LOSEGO
Italiano dos Alpes radicado em Lisboa, Matia Losego trabalha 
com e para os jovens. Conta histórias da tradição oral e de 
autores do seu país, mas também de outras origens.

28: ELSA SERRA
Elsa Serra conta histórias desde 1999. Nesta sessão, vamos à 
terra do faz de conta ouvir histórias tradicionais e muito mais. 
Para crianças e adultos com gosto por sonhar.

29: RODOLFO CASTRO 
Seleção de contos de tradição oral e de autor com uma 
componente lúdica e transgressora. O humor, a crueldade e a 
fantasia numa mistura delirante. 

30: ANA SOFIA PAIVA
Contar e cantar são como o botão e a casa de um casaco 
muito grande onde cabemos todos, ou como a agulha e a 
linha com que o vamos tricotando, palavra a palavra. 

27-30 JUL, 16h00 @ Centro de Artes - Pátio das Artes

“MAR DE SINES”
28 JUL, 15h00 @ Centro de Artes - Auditório. Dur. 72'. M/12. 
Entrada livre Free admission

Num concelho cujo nome se associa à força da 
indústria e do porto de mercadorias, há um lado 
ancestral que merece ser conhecido. Sines é, afinal, 
uma das mais antigas e resilientes comunidades piscatórias portuguesas. Com 
realização de Diogo Vilhena, produção de António Campos e banda sonora de 
Charlie Mancini, “Mar de Sines” dá voz aos pescadores de Sines. Produção do 
município de Sines com fundos PROMAR / Fundo Europeu das Pescas. 

CINEMA DOC

Although mostly known for its industry and container port, Sines is home to 
one of the most ancestral and resilient Portuguese fishing communities. “Mar 
de Sines” (Sea of Sines) gives a voice to its protagonists. In Portuguese with 
English subtitles.

ISABELLE VAN OOST
A cenógrafa belga Isabelle van Oost desenvolveu cenários 
para os grupos congoleses Kasaï All Stars, Konono N.° 1, 
Staff Benda Bilili, Basokin e série Congotronics. O seu 
trabalho contribui para o impacto cénico das bandas. Em 
Sines, fará intervenções cenográficas no auditório do 
Centro de Artes e no Pátio das Artes.

Belgian set designer Isabelle van Oost, experienced in making sets for 
Congolese bands, will be creating artistic interventions at two Centro de Artes' 
locations: the auditorium and the outdoors venue Pátio das Artes.

MARIANA OTERO
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ENCONTROS COM ESCRITORES
EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

59

EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS

VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA EM SINES
16 JUL-6 NOV, 14h00-20h00 (dias úteis ) / 14h30-20h00 (sáb., dom. & fer. )  week days sat., sun. & hol.

@ Centro de Artes & Centro Cultural Emmerico Nunes. Org. CMS / CCEN

30: JOSÉ MANUEL CASTANHEIRA

José Manuel Castanheira é o mais importante 
cenógrafo português da atualidade, já com 43 
anos de carreira. Em 1993, foi lançado um livro 
com a sua obra no Centro Pompidou, em Paris, 
acompanhado de uma exposição. Esta presença 
no FMM Sines toma como ponto de partida o 
livro “O Tempo das Cerejas” (segundo volume de 
“Manual de Sobrevivência de um Cenógrafo”, 
editora Caleidoscópio), um conjunto de 
reflexões, histórias, dúvidas e inquietações que 
resultam da experiência do autor e que se 
apresentam como pequenos contributos para 
uma reflexão sobre o exercício da criação 
cenográfica.

29 & 30 JUL, 16h00 @ Centro de Artes – Átrio. Org. Livraria A das Artes / CMS

29: RAQUEL RIBEIRO

Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É 
jornalista, escritora e professora universitária. 
Doutorou-se no Reino Unido, com uma tese 
sobre a ideia de Europa na obra de Maria 
Gabriela Llansol. Foi bolseira Gabriel García 
Márquez da Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade 
de Nottingham, com o projeto War Wounds, 
sobre a presença cubana na guerra civil de 
Angola. Dá aulas na Universidade de Edimburgo 
e vive na Escócia. Nesta sua conversa com o 
público do FMM, estará em destaque “Este 
Samba no Escuro”, o seu mais recente romance 
(Tinta-da-china, 2013), passado em Cuba, país 
onde viveu. 

Em 2016, à semelhança de anos anteriores, 
o público que visite o FMM encontrará em 
Sines exposições de arte contemporânea, 
apresentadas em parceria pela Câmara 
Municipal de Sines e pelo Centro Cultural 
Emmerico Nunes: a exposição “Travessa da 
Ermida a Sul”, comissariada por Catarina da 
Ponte, no Centro de Artes de Sines, e “4 
fotógrafos de Moçambique”, com curadoria 
de Alexandre Pomar, no Centro Cultural 
Emmerico Nunes. 
  “Travessa da Ermida a Sul” traz cerca de 
30 obras dos mais relevantes artistas que 
constituem a atual cena artística portuguesa 
e que foram sendo apresentadas na Ermida 
Nossa Senhora da Conceição, em Belém, ao 
longo dos oito anos da sua atividade. 
  “4 Fotógrafos de Moçambique”, com 
obras de Moira Forjaz, José Cabral, Luís 
Basto e Filipe Branquinho, representa a 
vitalidade da imagem fotográfica em 
Moçambique, que foi encontrando sempre 
novos caminhos documentais nos 40 anos 
de independência do país.

Two exhibitions to visit in Sines while you 
are at FMM. At the Centro de Artes, 
“Travessa da Ermida do Sul”, with around 
30 works by some of the best Portuguese 
contemporary artists. At Centro Cultural 
Emmerico Nunes, works by four 
Mozambican photographers: Moira Forjaz, 
José Cabral, Luís Basto and Filipe 
Branquinho.

FILIPE BRANQUINHO

JOSÉ CABRAL
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INFORMAÇÃO ÚTIL USEFUL INFO

ENTRADAS

PREÇO

Bilhetes para os concertos noturnos 
no Castelo (a partir das 21h45)
Bilhete 27 JUL: 10 euros
Bilhete 28 JUL: 15 euros
Bilhete 29 JUL: 15 euros
Bilhete 30 JUL: 20 euros
Passe 2 dias (29 & 30 JUL): 30 euros
Passe 4 dias (27-30 JUL): 50 euros
IVA incluído à taxa legal em vigor

Bilhetes para os concertos no 
auditório do Centro de Artes
25 & 26 JUL: 10 euros
28, 29 & 30 JUL: 5 euros
IVA incluído à taxa legal em vigor

Concertos de entrada livre
Todos os concertos em Porto Covo, no 
palco da Av. Vasco da Gama, no Largo 
Poeta Bocage e noutros espaços 
públicos. Também são de entrada livre 
os concertos das 18h45 no Castelo.

LOCAIS DE VENDA

Rede Bol.pt
http://municipiosines.bol.pt 
Rede nacional de pontos de venda

Sines
Centro de Artes (até 24 JUL)
Bilheteiras Antigos CTT (25-30 JUL)

Notas
1 - Os passes de 2 dias (29 & 30 JUL) vendem-se 
apenas em Sines.
2 - Os bilhetes para os concertos no Centro de 
Artes de Sines vendem-se apenas no local.

ADMISSIONS

PRICE

Tickets for night concerts at the 
Castle (starting at 21h45)
Ticket 27 JUL: 10 euros
Ticket 28 JUL: 15 euros
Ticket 29 JUL: 15 euros
Ticket 30 JUL: 20 euros
2-day pass (29 & 30 JUL): 30 euros
4-day pass (27-30 JUL): 50 euros
IVA included at the legal rate in force

Tickets for the concerts at the 
Centro de Artes' auditorium
25 & 26 JUL: 10 euros
28, 29 & 30 JUL: 5 euros
IVA included at the legal rate in force

Free admission concerts
All the concerts in Porto Covo, on the 
Av. Vasco da Gama and the Largo 
Poeta Bocage stages and other 
public areas. The 18h45 concerts at 
the Castle are also free of charge.

TICKETS AVAILABLE AT

Network Bol.pt
http://municipiosines.bol.pt
National point of sale network

Sines
Centro de Artes (until 24 JUL)
Old post office (25-30 JUL)

Notes
1 - The 2-day passes (29 & 30 JUL) are only 
sold in Sines.
2 - Tickets for the concerts at the Centro de 
Artes de Sines are only sold at the venue.
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IDADES

- Classificação etária: M/6 
(Menores de 6 anos só poderão assistir aos 
espetáculos por suprimento e/ou 
responsabilização dos pais ou de um 
adulto identificado que os acompanhe)

- As crianças com menos de 12 anos 
não pagam bilhete. 

ADVERTÊNCIAS SOBRE AS ENTRADAS

– Os bilhetes ou passes impressos nos 
pontos de venda nacionais (ou em 
casa, pelos compradores, no caso da 
aquisição online) são obrigatoriamente 
trocados por pulseiras nas bilheteiras 
locais.
– As pulseiras de entrada têm, 
obrigatoriamente, de ser colocadas no 
pulso e devidamente seladas.
– Conserve a pulseira até ao final dos 
espetáculos para efeitos de reentrada.
– Os bilhetes / pulseiras não dão 
direito a lugar sentado. No Castelo, há 
bancadas (550 lugares).
– Em caso de alteração da data ou local 
do espetáculo, os bilhetes são válidos 
para a data ou local definitivos, não 
podendo ser reclamada a sua 
importância.
– No Castelo, existe uma área para 
utentes em cadeiras de rodas (“deck” 
da cafetaria).
– É proibida a entrada de animais nos 
concertos noturnos no Castelo (exceto 
cães-guias certificados).
– É proibida a entrada de objetos 
perigosos (incluindo latas e garrafas de 
vidro).
– É proibido realizar registos áudio e 
vídeo dos espetáculos.
– Todos os fossos para fotógrafos são 
reservados aos profissionais 
credenciados.

AGES

- Age rating: Above 6 years of age 
(Children under the age of 6 are allowed 
to attend the shows only if full responsi-
bility is taken by their accompanying 
parents or identified adult)

- Children of under 12 years of age 
are not required to purchase a ticket.

INFO RELATED TO ADMISSIONS

– Tickets and passes printed out at 
national points of sale (or at home by 
the purchaser in the case of online 
transactions) must be exchanged for 
wristbands at the local ticket offices.
– These entrance wristbands must be 
attached to the wrist.
– Keep the wristband until the end of 
the concerts in case you need to 
reenter.
– A ticket / wristband does not 
guarantee spectators a seat. The 
Castle is equipped with benches (550 
places).
 – In the event the date or venue of a 
show is altered, the tickets will be 
valid for the definitive date and 
venue and will not be refunded.
– There is an area for wheelchair 
users in the Castle (the cafeteria 
deck).
– Animals will not be allowed into the 
night concerts at the Castle (except 
certified guide dogs).
– Dangerous objects (including cans 
and glass bottles) will not be allowed 
into the concert areas.
– Audio and video recordings of the 
shows are prohibited.
– All the photographer areas are 
reserved for accredited professionals.
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Ticket 30 JUL: 20 euros
2-day pass (29 & 30 JUL): 30 euros
4-day pass (27-30 JUL): 50 euros
IVA included at the legal rate in force

Tickets for the concerts at the 
Centro de Artes' auditorium
25 & 26 JUL: 10 euros
28, 29 & 30 JUL: 5 euros
IVA included at the legal rate in force

Free admission concerts
All the concerts in Porto Covo, on the 
Av. Vasco da Gama and the Largo 
Poeta Bocage stages and other 
public areas. The 18h45 concerts at 
the Castle are also free of charge.

TICKETS AVAILABLE AT

Network Bol.pt
http://municipiosines.bol.pt
National point of sale network

Sines
Centro de Artes (until 24 JUL)
Old post office (25-30 JUL)

Notes
1 - The 2-day passes (29 & 30 JUL) are only 
sold in Sines.
2 - Tickets for the concerts at the Centro de 
Artes de Sines are only sold at the venue.
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IDADES

- Classificação etária: M/6 
(Menores de 6 anos só poderão assistir aos 
espetáculos por suprimento e/ou 
responsabilização dos pais ou de um 
adulto identificado que os acompanhe)

- As crianças com menos de 12 anos 
não pagam bilhete. 

ADVERTÊNCIAS SOBRE AS ENTRADAS

– Os bilhetes ou passes impressos nos 
pontos de venda nacionais (ou em 
casa, pelos compradores, no caso da 
aquisição online) são obrigatoriamente 
trocados por pulseiras nas bilheteiras 
locais.
– As pulseiras de entrada têm, 
obrigatoriamente, de ser colocadas no 
pulso e devidamente seladas.
– Conserve a pulseira até ao final dos 
espetáculos para efeitos de reentrada.
– Os bilhetes / pulseiras não dão 
direito a lugar sentado. No Castelo, há 
bancadas (550 lugares).
– Em caso de alteração da data ou local 
do espetáculo, os bilhetes são válidos 
para a data ou local definitivos, não 
podendo ser reclamada a sua 
importância.
– No Castelo, existe uma área para 
utentes em cadeiras de rodas (“deck” 
da cafetaria).
– É proibida a entrada de animais nos 
concertos noturnos no Castelo (exceto 
cães-guias certificados).
– É proibida a entrada de objetos 
perigosos (incluindo latas e garrafas de 
vidro).
– É proibido realizar registos áudio e 
vídeo dos espetáculos.
– Todos os fossos para fotógrafos são 
reservados aos profissionais 
credenciados.

AGES

- Age rating: Above 6 years of age 
(Children under the age of 6 are allowed 
to attend the shows only if full responsi-
bility is taken by their accompanying 
parents or identified adult)

- Children of under 12 years of age 
are not required to purchase a ticket.

INFO RELATED TO ADMISSIONS

– Tickets and passes printed out at 
national points of sale (or at home by 
the purchaser in the case of online 
transactions) must be exchanged for 
wristbands at the local ticket offices.
– These entrance wristbands must be 
attached to the wrist.
– Keep the wristband until the end of 
the concerts in case you need to 
reenter.
– A ticket / wristband does not 
guarantee spectators a seat. The 
Castle is equipped with benches (550 
places).
 – In the event the date or venue of a 
show is altered, the tickets will be 
valid for the definitive date and 
venue and will not be refunded.
– There is an area for wheelchair 
users in the Castle (the cafeteria 
deck).
– Animals will not be allowed into the 
night concerts at the Castle (except 
certified guide dogs).
– Dangerous objects (including cans 
and glass bottles) will not be allowed 
into the concert areas.
– Audio and video recordings of the 
shows are prohibited.
– All the photographer areas are 
reserved for accredited professionals.
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APOIO AO ESPECTADOR 

Durante os concertos no Castelo, 
existe um Gabinete de Apoio ao 
Espectador junto à Alcáçova. O 
gabinete presta os seguintes serviços: 
informações genéricas, livro de 
reclamações, perdidos & achados e 
primeiros-socorros.

– Taking photographs of the 
concerts in the Arts Centre is 
prohibited.
– At the end of afternoon concerts in 
the Castle, spectators should leave 
immediately to enable the 
organisers to prepare the venue for 
the night shows.
– On entering the festival areas, 
spectators accept their image may 
be captured and recorded during 
the events and that no image rights 
are due for the use of the same in 
FMM Sines information / 
promotion.

SPECTATOR SUPPORT OFFICE

There will be a Spectator Support 
Office inside the Castle during the 
concerts. This office will provide the 
following services: general 
information, complaints book, lost 
and found and first aid.
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   CONTACTOS CONTACTS

sidi@mun-sines.pt (INFO)

Tel. 269 630 600 (Câmara Municipal de Sines)
Tel. 269 860 080 (Centro de Artes de Sines)

Ver contactos telefónicos diretos durante o festival em: 
Direct phone numbers during the festival available at: 

www.fmmsines.pt

– É proibido fotografar os concertos 
no auditório do Centro de Artes de 
Sines.
– Após o final dos concertos da tarde 
no Castelo, os espectadores devem 
abandonar o recinto com brevidade 
para a organização preparar o espaço 
para os espetáculos da noite.
– Ao entrar nos espaços do festival, 
os espectadores aceitam que a sua 
imagem possa ser captada e gravada 
durante os eventos e que não lhes 
são devidos direitos de imagem pela 
sua utilização na informação / 
promoção do FMM Sines.
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PALCOS VENUES

PORTO COVO: LARGO MARQUÊS DE POMBAL

O festival começa numa das mais bonitas praças 
portuguesas, o coração de Porto Covo, um 
símbolo do Alentejo.

The festival begins at one of the most beautiful 
Portuguese squares, the heart of Porto Covo, a 
symbol of the Alentejo.

SINES: CASTELO

O palco histórico do festival é o castelo medieval 
onde o município de Sines e o navegador Vasco da 
Gama tiveram as suas origens.

The historic venue of the festival is the medieval 
castle where the Sines municipality and the 
navigator Vasco da Gama had their beginnings.

SINES: AV. VASCO DA GAMA

O maior palco do festival é a frente marítima da 
cidade. Música junto a uma praia urbana, um 
porto de pesca e um festival gastronómico.

Sines’ seafront is the festival's largest venue. 
Music by an urban beach, a fishing harbour and a 
food festival.

SINES: CENTRO DE ARTES (CAS)

Finalista do prémio de arquitetura Mies van der 
Rohe, o CAS inclui um auditório, uma biblioteca, 
um arquivo e um centro de exposições.

Nominated for the Mies van der Rohe Prize, Sines 
Arts Centre includes an auditorium, a public 
library, an archive and an exhibition centre.

DIOGO CANDEIAS
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SINES: PÁTIO DAS ARTES

Uma extensão do Centro de Artes de Sines 
ao ar livre. Será usado sobretudo para 
atividades com crianças e sessões de contos.

An outdoors extension of Sines Arts Centre. It 
will be used mainly for children activities and 
storytelling sessions.

SINES: ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO 
LITORAL

Uma escola de música e artes para o Alentejo 
Litoral. Durante o festival haverá experimen-
tação e aprendizagem musical nas suas salas.

A school of music and arts for the Alentejo 
Coast. Music learning will take place within 
its walls during FMM.

SINES: LARGO POETA BOCAGE

O largo entre o Castelo e a Escola das Artes 
do Alentejo Litoral foi em tempos um 
mercado. Enche-se de música a partir de 25 
de julho.

The square between the Castle and Escola 
das Artes do Alentejo Litoral was once a 
market. From 25 July on it will be filled with 
music.

SINES: CAPELA DA MISERICÓRDIA

Esta antiga igreja, construída no século XVI, é 
um equipamento cultural desde os anos 90. 
Recebe a Feira do Livro e do Disco do festival.

This old church, built in the 16th century, is a 
cultural facility since the 1990s. The festival's 
book and record fair takes place here.
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PORTO COVO ÁREA DO PALCO STAGE AREA

Gab. Imprensa
Press Office

WC Área comercial
Commercial area

Merchandising

Largo
Marquês
de Pombal

Palco
Stage

Igreja
Church

Área comercial
Commercial area

Área comercial
Commercial area

Área comercial
Commercial area



64

SINES: PÁTIO DAS ARTES

Uma extensão do Centro de Artes de Sines 
ao ar livre. Será usado sobretudo para 
atividades com crianças e sessões de contos.

An outdoors extension of Sines Arts Centre. It 
will be used mainly for children activities and 
storytelling sessions.

SINES: ESCOLA DAS ARTES DO ALENTEJO 
LITORAL

Uma escola de música e artes para o Alentejo 
Litoral. Durante o festival haverá experimen-
tação e aprendizagem musical nas suas salas.

A school of music and arts for the Alentejo 
Coast. Music learning will take place within 
its walls during FMM.

SINES: LARGO POETA BOCAGE

O largo entre o Castelo e a Escola das Artes 
do Alentejo Litoral foi em tempos um 
mercado. Enche-se de música a partir de 25 
de julho.

The square between the Castle and Escola 
das Artes do Alentejo Litoral was once a 
market. From 25 July on it will be filled with 
music.

SINES: CAPELA DA MISERICÓRDIA

Esta antiga igreja, construída no século XVI, é 
um equipamento cultural desde os anos 90. 
Recebe a Feira do Livro e do Disco do festival.

This old church, built in the 16th century, is a 
cultural facility since the 1990s. The festival's 
book and record fair takes place here.

61

PORTO COVO ÁREA DO PALCO STAGE AREA

Gab. Imprensa
Press Office

WC Área comercial
Commercial area

Merchandising

Largo
Marquês
de Pombal

Palco
Stage

Igreja
Church

Área comercial
Commercial area

Área comercial
Commercial area

Área comercial
Commercial area



Pr. 
Tomás
Ribeiro

R
. C

â
n

d
id

o
 d

o
s
 R

e
is

Av. Vasco da Gama

Praia Vasco da Gama

Largo
João de Deus

Castelo

Palco
Stage

Centro 
de Artes

+

Palco Av. 
Vasco da Gama
Beach Stage

Largo
Poeta 

Bocage

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

WC

C

Pátio das 
Artes

Bilheteira
Ticket
Office

Capela 
Misericórdia

Escola
das Artes

Igreja
Church

Centro Cultural

Emmerico Nunes

Tasquinhas

Museu
Museum

Press

Apoio Espectador
Spectator Support

WC

WC

WC

+

C = Área comercial / Commercial area

SINES
SINES
ÁREA DOS PALCOS
STAGE AREA

Bilhetes
Tickets

E

E

GUIA COM UTILIZAÇÃO DE FONTE CARDENIO, 

CRIADA POR NILS CORDES (HTTP://NILSCORDES.COM) 

O GUIA FMM SINES 2016 É UMA EDIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 
LARGO RAMOS COSTA - 7520-159 SINES - TEL. 269 630 600 
IMPRESSÃO GRÁFICA LDA. - PAIO PIRES | TIRAGEM: 12 000 EXEMPLARES

GUIA COM UTILIZAÇÃO DE FONTE CARDENIO, 

CRIADA POR NILS CORDES (HTTP://NILSCORDES.COM) 

O GUIA FMM SINES 2016 É UMA EDIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 
LARGO RAMOS COSTA - 7520-159 SINES - TEL. 269 630 600 
IMPRESSÃO: GRÁFICA LDA. - PAIO PIRES | TIRAGEM: 12 000 EXEMPLARES

Merchandising



Pr. 
Tomás
Ribeiro

R
. C

â
n

d
id

o
 d

o
s
 R

e
is

Av. Vasco da Gama

Praia Vasco da Gama

Largo
João de Deus

Castelo

Palco
Stage

Centro 
de Artes

+

Palco Av. 
Vasco da Gama
Beach Stage

Largo
Poeta 

Bocage

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

WC

C

Pátio das 
Artes

Bilheteira
Ticket
Office

Capela 
Misericórdia

Escola
das Artes

Igreja
Church

Centro Cultural

Emmerico Nunes

Tasquinhas

Museu
Museum

Press

Apoio Espectador
Spectator Support

WC

WC

WC

+

C = Área comercial / Commercial area

SINES
SINES
ÁREA DOS PALCOS
STAGE AREA

Bilhetes
Tickets

E

E

GUIA COM UTILIZAÇÃO DE FONTE CARDENIO, 

CRIADA POR NILS CORDES (HTTP://NILSCORDES.COM) 

O GUIA FMM SINES 2016 É UMA EDIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 
LARGO RAMOS COSTA - 7520-159 SINES - TEL. 269 630 600 
IMPRESSÃO GRÁFICA LDA. - PAIO PIRES | TIRAGEM: 12 000 EXEMPLARES

GUIA COM UTILIZAÇÃO DE FONTE CARDENIO, 

CRIADA POR NILS CORDES (HTTP://NILSCORDES.COM) 

O GUIA FMM SINES 2016 É UMA EDIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 
LARGO RAMOS COSTA - 7520-159 SINES - TEL. 269 630 600 
IMPRESSÃO: GRÁFICA LDA. - PAIO PIRES | TIRAGEM: 12 000 EXEMPLARES

Merchandising



ORGANIZAÇÃO ORGANISATION

PATROCINADOR PRINCIPAL MAIN SPONSOR APOIO SUPPORT

PATROCINADORES SPONSORS

PARCEIROS MÉDIA MEDIA PARTNERS

PARCEIROS  PARTNERS


