


É com grande alegria que damos nova-
mente as boas-vindas ao público do 
festival, a quem sempre nos acompa-
nhou e a quem nos visita pela pri-
meira vez.
  Depois de dois anos em que um vírus 
calou a música, estamos prontos para 
um regresso que, não sendo em abso-
luta normalidade (a pandemia não aca-
bou), tem tudo para ser celebrado.  
  Esta vai ser uma edição de reencon-
tros. Reencontro com a experiência de 
comunhão através da música ao vivo. 
Reencontro com a partilha intercultu-
ral que é a marca deste evento. Reen-
contro com amigos e com todos os via-
jantes que partem para esta aventura 
unidos no desejo de reconhecer e com-
preender o Outro.  
  No essencial, este vai ser um festival 
como todos conhecem. Os cenários 
são os mesmos. O espírito mantém-
se. A preocupação pela representati-
vidade - de minorias, mas também de 
maiorias que são tratadas como mino-
rias - continua a orientar a progra-
mação.
  Não são tempos fáceis, mas espera-
mos que o regresso do festival seja um 
momento de luz na vida de todos os 
que se juntarem a nós em julho. 

BOAS-VINDAS 
WELCOME

It is with great joy that we welcome 
once again the public of the festival, 
those who have always accompanied 
us and those who visit us for the first 
time.
  After two years in which a virus 
silenced the music, we are ready for a 
return that, not being in absolute nor-
mality (the pandemic is not over), has 
everything to be celebrated.
  This is going to be a year of reuni-
ting. Reuniting with the experience of 
communion through live music. Reu-
niting with the intercultural sharing 
that is the hallmark of this event. Reu-
niting with friends and with all the tra-
vellers that embark on this adventure 
united in the desire to acknowledge 
and understand others.
  In general terms, this is going to be 
the festival that everyone knows. The 
settings are the same. The spirit re-
mains. The concern for representati-
veness - of minorities, but also of 
majorities who are treated as minori-
ties - continues to guide the program-
ming.
  These are not easy times, but we 
hope that the festival's return will be 
a moment of light in the lives of all 
who join us in July.

3

Face à volatilidade da atual conjuntura 
sanitária e internacional confira sempre a 
versão mais atualizada do programa em

fmmsines.pt

Given the volatility of the current health 
and international situation, always check 

the most up-to-date version of the 
programme at 

en.fmmsines.pt

  Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara Municipal de Sines

Mayor of Sines

SOCIAL
facebook.com/fmmsines
instagram.com/fmm_sines
twitter.com/fmmsines

youtube.com/fmmsinesoficial
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> PORTO COVO
Todos os concertos  @ Palco INATEL - Lg.º Marquês de Pombal/ All concerts

22 JUL SEX / FRI
21h00: (Portugal / Catalunha - Espanha)LINA_RAÜL REFREE 
22h00: (Grécia)MARINA SATTI 
23h00:  (Chile)PASCUALA ILABACA Y FAUNA
24h00:  (Cabo Verde / Portugal)ACÁCIA MAIOR

23 JUL SÁB / SAT
21h00:  (Angola)ALINE FRAZÃO
22h00:  (Catalunha - Espanha)MARUJA LIMÓN
23h00:  (Cuba)DAYMÉ AROCENA
24h00: (Galiza – Espanha) BAIUCA 

24 JUL DOM / SUN
21h00:  (Quebeque - Canadá)DOMINIQUE FILS-AIMÉ
22h00:  (Reunião - França)MAYA KAMATY
23h00:  (França)LUCIE ANTUNES
24h00:  (Brasil) MARINA SENA

> SINES

25 JUL SEG / MON
21h30:  (Espanha) @ Centro de Artes de Sines - Auditório* ANGÉLICA SALVI
22h30:  (Portugal) @ Centro de Artes de Sines - Auditório* PAULO BRAGANÇA

26 JUL TER / TUE
21h30:  (Circássia - Fed. Russa) @ Centro de Artes de Sines - * ZAUR NAGOY
Auditório
22h30: (Rajastão - Índia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório* LAKHA KHAN 
24h00: (Portugal) @ Castelo - DeckSIMPLY ROCKERS SOUND SYSTEM 

27 JUL QUA / WED
18h00: (Portugal) @ CasteloSARA CORREIA 
21h00:  (Brasil) @ Castelo** LETRUX
22h00:  (Povo Tuaregue - Níger) @ Castelo** MDOU MOCTAR
23h00: (Brasil / França) @ Castelo** FLAVIA COELHO SOUNDSYSTEM 

CONCERTOS
CONCERTS
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24h00:  (Bósnia-Herzegovina) @ Castelo** DUBIOZA KOLEKTIV
02h00:  (França / Etiópia) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaKUTU
03h30:  (Nigéria) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaETUK UBONG

28 JUL QUI / THU
18h00:  (Brasil) @ CasteloBIA FERREIRA
21h00:  (Catalunha - Espanha) @ Castelo** ALBERT PLA
22h00:  (França / Camarões) @ Castelo** JAMES BKS
23h00: (Chile) @ Castelo** ANA TIJOUX 
24h00: (Reino Unido) @ Castelo** STEAM DOWN 
02h00:  (Bélgica) @ Palco Galp - Av. V. GamaFLAT EARTH SOCIETY ORCHESTRA
03h30:  (Roménia) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaTARAF DE CALIU

29 JUL SEX / FRI
16h00: (Portugal) @ Centro de Artes * THE SECRET MUSEUM OF MANKIND 
de Sines - Auditório
18h00: (Portugal) @ CasteloFADO BICHA 
21h00:  (Portugal) @ Castelo** DULCE PONTES
22h00:  (Espanha) @ Castelo** NIÑO DE ELCHE
23h00: (França) @ Castelo** CRYSTAL MURRAY 
24h00:  (Jamaica) @ Castelo** QUEEN IFRICA
02h00:  (Portugal) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaCLUB MAKUMBA
03h30: (Bélgica / Colômbia) @ Palco Galp - Av. V. GamaLA CHIVA GANTIVA 

30 JUL SÁB / SAT
18h00: (Portugal) @ CasteloPEDRO MAFAMA 
21h00:  (Brasil) @ Castelo** AVA ROCHA
22h00:  (Cuba) @ Castelo** OMARA PORTUONDO
23h00:  (Arménia / França) @ Castelo** LADANIVA
24h00: (Nigéria) @ Castelo** SEUN KUTI & EGYPT 80 
02h00:  (C. Verde / Port.) @ Palco Galp - Av.  RE:IMAGINAR MONTE CARA
Vasco da Gama
03h30:  (Senegal / França) @ Palco Galp - Av. V. GamaGUISS GUISS BOU BESS
05h00:  (Port. / Brasil) @ Palco Galp - Av. V. GamaBATIDA B2B DJ DOLORES

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

+ INFO ENTRADAS  PG. 75 / ADMISSIONS:



4

> PORTO COVO
Todos os concertos  @ Palco INATEL - Lg.º Marquês de Pombal/ All concerts

22 JUL SEX / FRI
21h00: (Portugal / Catalunha - Espanha)LINA_RAÜL REFREE 
22h00: (Grécia)MARINA SATTI 
23h00:  (Chile)PASCUALA ILABACA Y FAUNA
24h00:  (Cabo Verde / Portugal)ACÁCIA MAIOR

23 JUL SÁB / SAT
21h00:  (Angola)ALINE FRAZÃO
22h00:  (Catalunha - Espanha)MARUJA LIMÓN
23h00:  (Cuba)DAYMÉ AROCENA
24h00: (Galiza – Espanha) BAIUCA 

24 JUL DOM / SUN
21h00:  (Quebeque - Canadá)DOMINIQUE FILS-AIMÉ
22h00:  (Reunião - França)MAYA KAMATY
23h00:  (França)LUCIE ANTUNES
24h00:  (Brasil) MARINA SENA

> SINES

25 JUL SEG / MON
21h30:  (Espanha) @ Centro de Artes de Sines - Auditório* ANGÉLICA SALVI
22h30:  (Portugal) @ Centro de Artes de Sines - Auditório* PAULO BRAGANÇA

26 JUL TER / TUE
21h30:  (Circássia - Fed. Russa) @ Centro de Artes de Sines - * ZAUR NAGOY
Auditório
22h30: (Rajastão - Índia) @ Centro de Artes de Sines - Auditório* LAKHA KHAN 
24h00: (Portugal) @ Castelo - DeckSIMPLY ROCKERS SOUND SYSTEM 

27 JUL QUA / WED
18h00: (Portugal) @ CasteloSARA CORREIA 
21h00:  (Brasil) @ Castelo** LETRUX
22h00:  (Povo Tuaregue - Níger) @ Castelo** MDOU MOCTAR
23h00: (Brasil / França) @ Castelo** FLAVIA COELHO SOUNDSYSTEM 

CONCERTOS
CONCERTS

5

24h00:  (Bósnia-Herzegovina) @ Castelo** DUBIOZA KOLEKTIV
02h00:  (França / Etiópia) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaKUTU
03h30:  (Nigéria) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaETUK UBONG

28 JUL QUI / THU
18h00:  (Brasil) @ CasteloBIA FERREIRA
21h00:  (Catalunha - Espanha) @ Castelo** ALBERT PLA
22h00:  (França / Camarões) @ Castelo** JAMES BKS
23h00: (Chile) @ Castelo** ANA TIJOUX 
24h00: (Reino Unido) @ Castelo** STEAM DOWN 
02h00:  (Bélgica) @ Palco Galp - Av. V. GamaFLAT EARTH SOCIETY ORCHESTRA
03h30:  (Roménia) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaTARAF DE CALIU

29 JUL SEX / FRI
16h00: (Portugal) @ Centro de Artes * THE SECRET MUSEUM OF MANKIND 
de Sines - Auditório
18h00: (Portugal) @ CasteloFADO BICHA 
21h00:  (Portugal) @ Castelo** DULCE PONTES
22h00:  (Espanha) @ Castelo** NIÑO DE ELCHE
23h00: (França) @ Castelo** CRYSTAL MURRAY 
24h00:  (Jamaica) @ Castelo** QUEEN IFRICA
02h00:  (Portugal) @ Palco Galp - Av. Vasco da GamaCLUB MAKUMBA
03h30: (Bélgica / Colômbia) @ Palco Galp - Av. V. GamaLA CHIVA GANTIVA 

30 JUL SÁB / SAT
18h00: (Portugal) @ CasteloPEDRO MAFAMA 
21h00:  (Brasil) @ Castelo** AVA ROCHA
22h00:  (Cuba) @ Castelo** OMARA PORTUONDO
23h00:  (Arménia / França) @ Castelo** LADANIVA
24h00: (Nigéria) @ Castelo** SEUN KUTI & EGYPT 80 
02h00:  (C. Verde / Port.) @ Palco Galp - Av.  RE:IMAGINAR MONTE CARA
Vasco da Gama
03h30:  (Senegal / França) @ Palco Galp - Av. V. GamaGUISS GUISS BOU BESS
05h00:  (Port. / Brasil) @ Palco Galp - Av. V. GamaBATIDA B2B DJ DOLORES

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

+ INFO ENTRADAS  PG. 75 / ADMISSIONS:



A arte é, por natureza, indissociável da 
ligação com a nossa cultura cívica e 
social. Entrelaça e une sentimentos, 
pensamentos e vontades das comuni-
dades. É dentro destes princípios que 
nós no FMM Sines, nunca rejeitando o 
mundo onde vivemos, propomos um 
outro mais humanista e mais inclusivo, 
sem nunca ceder nos fundamentos de 
liberdade e de justiça.
  Fazemos o mapeamento do patrimó-
nio musical do mundo contemporâ-
neo e lutamos pela diversidade cultu-
ral no circuito de música ao vivo com 
artistas de várias geografias periféri-
cas, representantes de povos e nações 
muitas vezes esquecidas. Temos a feliz 
missão de juntar as velhas e as novas 
gerações da música de todos os conti-
nentes em viagens diárias de felici-
dade e também de luta.
  O nosso mapa não é certamente a pro-
jeção de Mercator, há 400 anos a mos-
trar o mundo como ele não o é. As 
escolas continuam a cometer o erro e 
lá em casa acontece o mesmo, com 
aqueles globos luminosos que giram à 
moda de pião enganador. O nosso é 
mais ligado à projeção de Gall-Petters, 
onde as dimensões são mais aproxi-
madas à realidade.
  O line-up de qualquer festival é mais 
que um catálogo de quem vamos ver e 
ouvir. É também, na maioria deles, a 
ressonância de um dos maiores pro-

blemas da música ao vivo: a contínua 
secundarização da igualdade entre 
pares, das mulheres e das minorias, da 
grande maioria dos artistas provenien-
tes de regiões secundarizadas pela 
soberba ocidental. São sempre os mes-
mos nos cartazes e sempre nas mes-
mas posições, ano após ano. Não há 
renovação e não há coragem para 
introduzir diversidade nem reconheci-
mento e valorização do outro. Na deci-
são de alinhamentos nunca se tem em 
conta o nível de criatividade, de expe-
riência e de influência de mais de 
metade da população, as mulheres, e 
nunca se tem em conta o mundo tal 
como ele é. Isto não é acidental. É uma 
posição política clara de discriminação. 
E demonstra a hierarquia na indústria 
da música no ocidente. 
  É necessário tomar a sério o que pre-
tendemos no futuro e lutar para modi-
ficar definitivamente o cânone.

POR UM MAPA MAIS REALISTA DA MÚSICA
STRIVING FOR A MORE REALISTIC MAP OF MUSIC

Art is, by nature, inseparable from our 
civic and social culture. It intertwines 
and unites feelings, thoughts and the 
will of communities. It is within these 
principles that we at FMM Sines, 
never rejecting the world we live in, 
propose a more humanist and more 
inclusive world, without ever giving in 
on the foundations of freedom and jus-
tice.
  We map the musical heritage of the 
contemporary world and fight for cul-
tural diversity in the live music circuit 
with artists from various peripheral 
geographies, representatives of peo-
ples and nations that are often forgot-
ten. We have the rewarding mission 
of bringing together the old and new 
generations of music from all conti-
nents in daily journeys of happiness 
and also of struggle.
  Our map is certainly not the Merca-
tor projection, for 400 years showing 
the world as it is not. Schools continue 
to make the mistake and at home the 
same thing happens, with those glo-
wing globes that spin like a deceiving 
whipping-top. Our map is more con-
nected to the Gall-Petters projection, 
where the dimensions are closer to 
reality.
  The line-up of any festival is more 
than a catalog of who we are going to 
see and hear. It is also, in most of 
them, the resonance of one of the big-

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto,
Y el canto de todos que es mi propio canto (Violeta Parra)

gest problems of live music: the conti-
nuous secondaryisation of equality 
between peers, women and mino-
rities, of the vast majority of artists 
coming from regions secondary to 
western pride. They are always the 
same on the posters and always in 
the same positions, year after year. 
There is no renewal and no courage 
to introduce diversity or recognition 
and appreciation of the other. When 
deciding on line-ups, the level of crea-
tivity, experience and influence of 
more than half of the population, 
women, is never taken into account. 
The world as it is is never taken into 
account. This is not accidental. It is a 
clear political position of discrimina-
tion. And it demonstrates the hie-
rarchy in the music industry in the 
West. 
  It is necessary to take seriously what 
we intend for the future and fight to 
definitively change the canon.

Carlos Seixas
Diretor artístico e de produção
Artistic and production director
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PARCEIROS
TEMPORADA PORTUGAL-FRANÇA 2022

Acordada entre o primeiro-ministro português e o Presidente da República fran-
cesa em 2018, a Temporada Portugal-França 2022 terá lugar simultaneamente 
nos dois países entre 12 de fevereiro e 31 de outubro de 2022.
  Esta Temporada Cruzada, que terá lugar durante a Presidência francesa do Con-
selho da União Europeia, será uma oportunidade para realçar a proximidade e a 
amizade que unem os nossos dois países, representadas em particular pela pre-
sença em França de uma comunidade luso-descendente muito grande, e em Por-
tugal de um número crescente de cidadãos franceses, duas comunidades dinâ-
micas, itinerantes e ativas, que constituem um elo humano e cultural excecional 
entre os nossos dois países.
  Para além de um programa que destaca a Europa da Cultura, a Temporada  
deseja também assumir um compromisso concreto com os temas que nos unem 
e que os nossos dois países defendem na Europa do século XXI: a transição ecoló-
gica e solidária, nomeadamente através do tema do Oceano, a economia res-
ponsável e sustentável, a aposta nas energias renováveis, a igualdade entre 
mulheres e homens, o respeito pela diferença e os valores da inclusão. 
  Através de mais de 200 eventos, e com vista a alargar as bases da nossa coope-
ração, a Temporada Portugal-França pretende destacar as numerosas colabora-
ções entre artistas, investigadores, intelectuais, estudantes e empresários, entre 
as nossas cidades e regiões, entre as nossas instituições culturais, as nossas uni-
versidades, as nossas escolas e as nossas associações: iniciativas que ligam de 
forma profunda e sustentável os nossos territórios e contribuem para a constru-
ção europeia.

Presidente da Temporada: Emmanuel Demarcy-Mota
Comissária para a parte portuguesa: Manuela Júdice
Comissária para a parte francesa: Victoire Di Rosa 
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O FMM é um grande projeto de mostra 
das culturas musicais do Mundo. Mas é 
muito mais que isso. É ao mesmo 
tempo um manifesto pelo direito dos 
povos às suas identidades culturais, 
pela riqueza estética e interpretativa 
que esta diversidade acrescenta ao 
Mundo, pela visibilidade da intergera-
cionalidade dinâmica entre a tradição e 
a modernidade e pelos diálogos cultu-
rais como via para a Paz e a aceitação 
do outro, contra os nacionalismos xenó-
fobos.
  Por estas razões e pela sua Missão, a 
Fundação associou-se a este Festival, 
sobretudo e com maior ênfase no Palco 
Inatel de Porto Covo.
  Porto Covo é uma aldeia icónica e 
mágica da portugalidade, desde a sua 
arquitetura e cores à sua ligação ao 
mar, da pesca às praias, passando pelo 
seu cruzamento com o Alentejo do 
adobe e magrebino. Foi através deste 
mar que os mediterrânicos chegaram, 
dos fenícios aos árabes, dos romanos 
aos gregos, e com estes as primeiras 
presenças negras em Portugal, antes 
mesmo das independências, e depois 
reforçadas pelo criação e fim do coloni-
alismo.
   Por aqui, pelo Palco Inatel, faz-se jus a 
este cruzamento de heranças que nos 
fazem, ligando povos e gerações, mos-
trando que somos feitos de muitas raí-
zes e formas de entender e representar 
o Mundo, que devem ser respeitadas e 
são uma grande riqueza humana.

FMM is a great showcase of the 
world's musical cultures. But it's much 
more than that. It is at the same time a 
manifesto for the right of peoples to 
their cultural identities, for the aesthe-
tic and performative richness that this 
diversity adds to the world, for the visi-
bility of the dynamic intergenerationa-
lity between tradition and modernity 
and for cultural dialogues as a way to 
peace and acceptance of others,     
against xenophobic nationalisms.
  For these reasons and for its Mission, 
the Foundation joined this Festival, 
especially and with greater emphasis 
on the Inatel Stage in Porto Covo.
  The village of Porto Covo is magical 
and an icon of the Portuguese soul, 
from its architecture and colours to its 
connection to the sea, from fishing to 
beaches, through its intersection with 
the Alentejo of adobe and Maghreb 
influence. It was crossing this sea that 
the Mediterraneans arrived, from the 
Phoenicians to the Arabs, from the 
Romans to the Greeks, and with them 
the first black presences in Portugal, 
even before the independences, and 
later reinforced by the creation and 
end of colonialism.
  Here, on the Inatel Stage, we do jus-
tice to this crossing of heritages that 
make us, connecting peoples and gene-
rations, showing that we are made of 
many roots and ways of understan-
ding and representing the world, 
which must be respected and kept as a 
great human treasure. 

Francisco Madelino
Fundação INATEL - Presidente President
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Grécia

MARINA SATTI

Marina Satti is a young singer, songwriter and actress born in Athens, 
daughter of a Sudanese father and a mother from Crete, the island where she 
grew up. She studied music in Athens and later in the USA, where she gained 
the distance to understand and consolidate her musical identity, situated at a 
crossroads with Greek, Arab and Balkan elements, incorporated in an urban  
context. She has singles in this aesthetic with millions of listens on digital 
platforms and has just released her first album, "YENNA". At the same time, 
she continues to promote the polyphonic songs of the world in her group 
fonés, which she founded and directs. A soulful pop at FMM Sines.

22 JUL, 22H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Marina Satti é uma jovem cantautora, compositora e atriz nascida em Atenas, 
filha de um pai sudanês e de uma mãe de Creta, ilha onde cresceu. Estudou 
música em Atenas e depois nos EUA, onde ganhou a distância para perceber e 
consolidar a sua identidade musical, situada num ponto de cruzamento com 
elementos gregos, árabes e balcânicos, incorporados num contexto urbano e 
contemporâneo. Tem singles nesta estética com milhões de escutas nas 
plataformas digitais e acaba de lançar o seu primeiro álbum, "YENNA". Em 
paralelo, continua a promover os cantos polifónicos do mundo no seu grupo 
fonés, que fundou e dirige. Uma pop com alma, em estreia no FMM Sines.

10

FMM Sines 2022 opens with mysterious and atmospheric fado. Who brings it 
is a duo that joins the Portuguese singer Lina, known for her interpretations of 
the repertoire of Amália Rodrigues, which she carefully selected for this 
project, with Catalonia's Raül Refree, one of the most innovative European 
producers, who has worked with artists such as Sílvia Pérez Cruz, Lee Ranaldo 
and Rosalía. With voice, piano and vintage synthesisers, stripped of guitars, 
fado emerges as a new experience. The project's eponymous album was 
released globally on Glitterbeat Records, winning them the 1st edition of the 
Carlos do Carmo Award and taking them to stages all over the world.

O FMM Sines 2022 abre com fado misterioso e atmosférico. Quem o traz é um 
duo que junta a cantora portuguesa Lina, conhecida pelas interpretações do 
repertório de Amália Rodrigues, que selecionou cuidadosamente para este 
projeto, ao catalão Raül Refree, um dos mais inovadores produtores europeus, 
que já trabalhou com artistas como Sílvia Pérez Cruz, Lee Ranaldo ou Rosalía. 
Com voz, piano e sintetizadores "vintage", despido de guitarras, o fado surge 
como uma nova experiência. O disco homónimo do projeto teve lançamento 
global na Glitterbeat Records, valeu-lhes a vitória na 1.ª edição do Prémio 
Carlos do Carmo e está a levá-los a palcos de todo o mundo.

Portugal / Catalunha - Espanha 

LINA_RAÜL REFREE
22 JUL, 21H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

© Mileu © Alex Kurunis
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Cabo Verde / Portugal

ACÁCIA MAIOR

Acácia Maior is a music collective created by two young Cape Verdean 
musicians residing in Portugal, Henrique Silva and Luís Firmino. Inspired by the 
predominant tree in the islands of Cape Verde, the acacia, it has its roots in the  
terrains of tradition and spreads its branches through various musical styles: 
reggae, zouk, morna, mazurka, hip-hop, funaná. Creation, fusion and tradition 
are the mottos for the trip. On stage, Henrique and Luís sing and play guitars, 
cavaquinho, keyboards, and pad, supported by Emílio Lobo's drums, Renato 
Chantre's bass, Hudson Neves' percussion and the voices of Cachupa 
Psicadélica, Eliana Rosa and Débora Paris. The debut album will be out in 2022.

22 JUL, 24H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Acácia Maior é um coletivo criado por dois jovens músicos cabo-verdianos 
residentes em Portugal, Henrique Silva e Luís Firmino. Inspirado na árvore 
predominante nas ilhas de Cabo Verde, tem raízes no terreno tradicional e 
estende os seus ramos por variados estilos musicais: reggae, zouk, morna, 
mazurca, hip-hop, funaná. Criação, fusão e tradição são os motes para a 
viagem. Em palco, Henrique e Luís assumem guitarras, cavaquinho, teclados, 
pad e vozes, com o apoio da bateria de Emílio Lobo, do baixo de Renato 
Chantre, da percussão de Hudson Neves e das vozes de Cachupa Psicadélica, 
Eliana Rosa e Débora Paris. O álbum de estreia vai nascer este ano.

12

Pascuala Ilabaca is one of the artists at the forefront of new Chilean music. 
Singer, accordionist and pianist, she crosses Chilean folklore with Latin rhythms 
and influences from India, whose classical singing she studied, following a 
multicultural perspective. Celebration and political intervention coexist in her 
songs. She is joined by the band Fauna, with whom she founded a cooperative 
dedicated not only to interpretation but also to the formation of audiences for 
roots music. They will be at the FMM with the album "La Curiosidad" and 
songs from a new album to be released this year, which mixes the rhythms of 
popular Latin American festivals and their accordion and brass sounds.

Pascuala Ilabaca é uma das artistas na dianteira da nova música chilena. 
Cantautora, acordeonista e pianista, cruza folclore chileno com ritmos latinos 
e influências da Índia, cujo canto clássico estudou, seguindo uma perspetiva 
multicultural. Celebração e intervenção política convivem nas suas canções. 
Junta-se-lhe a banda Fauna, com quem fundou uma cooperativa que se dedica 
não só à interpretação como à formação de públicos para as músicas de raiz. 
Estarão no FMM com o álbum "La Curiosidad" e canções de um novo disco a 
lançar este ano, onde se misturam ritmos de festas populares da América 
Latina e as sonoridades de acordeão e metais que lhes são características.

Chile

PASCUALA ILABACA Y FAUNA
22 JUL, 23H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Catalunha - Espanha

MARUJA LIMÓN

Maruja Limón is a female quintet based in Barcelona that is characterised by 
"vitalist" music (read: written to make us enjoy being alive), swinging between 
flamenco, rumba, pop and Latin rhythms. It is formed by Esther González and 
Sheila Quero (vocals), Vicky Blum (guitar), Elisenda Fàbregas (percussion) and 
Mila González (trumpet). Their first two albums, "Más de ti" (2018) and "Ante 
Mi" (2019), were among the best of each year in the evaluation of Spanish 
critics. In 2022, they come to FMM with "Vidas", composed of songs that take 
the form of voices that tell their life stories, with a focus on the ability to 
overcome difficulties.

23 JUL, 22H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Maruja Limón é um quinteto feminino residente em Barcelona que se 
caracteriza por uma música "vitalista" (leia-se, escrita para nos fazer gostar de 
estar vivos), oscilando entre o flamenco, a rumba, a pop e os ritmos latinos. É 
formado por Esther González e Sheila Quero (vozes), Vicky Blum (guitarra), 
Elisenda Fàbregas (percussão) e Mila González (trompete). Os seus primeiros 
dois álbuns, "Más de Ti" (2018) e "Ante Mi" (2019), estiveram entre os 
melhores de cada ano na avaliação da crítica espanhola. Em 2022, vêm ao 
FMM com "Vidas", composto por canções que tomam a forma de vozes que 
contam as suas histórias de vida, com o foco na capacidade de superação.

14

Aline Frazão is a singer, guitarist and writer from Luanda. An Angolan artist 
who knows no borders. Her traveling nature can be seen in the places where 
she recorded some of her albums: "Clave Bantu" (2011), in Galicia; "Insular" 
(2015), on the Scottish island of Jura; "Dentro da Chuva" (2018), in Rio de 
Janeiro. In her wanderings, she has also stopped in Sines, in 2013 and 2015. 
For this return to the FMM, she brings a new album, "Uma Música Angolana", 
also of reunions, with her band, with the writing of songs and with "an 
affective palette of rhythms that range from the Angolan massemba to the 
Cape Verdean batuku, as well the maracatu and the afoxé of Brazil".

Aline Frazão é uma cantautora, guitarrista e escritora de Luanda. Uma artista 
angolana que não conhece fronteiras. A sua índole viajante vê-se nos lugares 
onde gravou alguns dos seus discos: "Clave Bantu" (2011), na Galiza; "Insular" 
(2015), na ilha escocesa de Jura; "Dentro da Chuva" (2018), no Rio de Janeiro. 
Nas suas deambulações também já passou por Sines, em 2013 e 2015. Para 
este reencontro com o FMM, traz um novo disco, "Uma Música Angolana", 
igualmente de reencontros, com a sua banda, com a escrita de canções e com 
"uma paleta afetiva de ritmos que vão desde a massemba angolana ao batuku 
cabo-verdiano, passando pelo maracatu e o afoxé do Brasil".

Angola

ALINE FRAZÃO
23 JUL, 21H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Galiza - Espanha

BAIUCA

Baiuca (Alejandro Guillán), revelation of the folktronic scene, mixes traditional 
Galician rhythms with contemporary electronics. Live, he uses a sequencer, a 
synthesizer and other machines, along with acoustic instruments (flutes, 
conchs, ocarinas). At the FMM, he will be accompanied by the video art of 
Adrián Canoura, the percussions of Xosé Lois Romero and the voices and 
tambourines of the sisters Andrea and Alejandra Montero. Since 2014, he has 
not stopped releasing songs that operate a futuristic transfiguration of 
Galicia's roots, with leaps to other places, as happened with "Adélia", his first 
song in Portuguese, dedicated to Adélia Garcia, singer of Vimioso.

23 JUL, 24H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Baiuca (Alejandro Guillán), revelação da cena folktrónica, mistura ritmos 
tradicionais galegos com eletrónica contemporânea. Ao vivo, utiliza um 
sequenciador, um sintetizador e outras máquinas, a par de instrumentos 
acústicos (flautas, conchas, ocarinas). No FMM, será acompanhado pela 
videoarte de Adrián Canoura, as percussões de Xosé Lois Romero e as vozes e 
pandeiretas das irmãs Andrea e Alejandra Montero. Desde 2014 não tem 
parado de lançar canções que operam uma transfiguração futurista das raízes 
da Galiza, com saltos a outros lugares, como aconteceu com "Adélia", primeiro 
tema em português, dedicado a Adélia Garcia, cantadeira do Vimioso.

© Elisabet Encina
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Singer, songwriter and choral director, Daymé Arocena brings Cuban music 
closer to jazz, soul and classical music. This erudite aspect comes from her 
education at the conservatory in Havana, parallel to the informal education in 
local music she received at home. At the age of 14 she was already the main 
singer of the big band Los Primos. Working with producer Gilles Peterson, she 
made her record debut in 2015 with "Nueva Era". In 2017, "Cubafonía" brought 
together the different Cuban rhythms, from the fast changüí of Guantánamo to 
the guaguancó and the balada of the 70s. In 2019, she celebrated Afro-Cuban 
culture and the Santería religion in the album "Sonocardiogram".

Cantora, compositora e diretora coral, Daymé Arocena aproxima a música 
cubana do jazz, da soul e da música clássica. Esta vertente erudita vem-lhe da 
educação no conservatório em Havana, paralela à educação informal nas 
músicas locais que recebeu em casa. Talento precoce, aos 14 anos já era a 
cantora principal da big band Los Primos. Trabalhando de perto com o 
produtor Gilles Peterson, estreou-se em disco em 2015, com "Nueva Era". Em 
2017, "Cubafonía" reuniu os diferentes ritmos cubanos, do rápido changüí de 
Guantánamo ao guaguancó e à balada dos anos 70. Em 2019, celebrou a 
cultura afrocubana e a religião santería no álbum "Sonocardiogram".

23 JUL, 23H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Reunião - França

MAYA KAMATY

After Danyèl Waro and Nathalie Natiembé, Maya Kamaty is the third artist 
from Réunion, a French island in the Indian Ocean, to come to the FMM. Like 
her predecessors, she is a renovator of the maloya, the song of African and 
Malagasy slaves who worked on the sugar plantations of Réunion. Daughter 
of Gilbert Pounia, another maloya renovator, Maya only really realised the 
value of her roots when she went to study in Paris. She then decided to return 
to her homeland and create her music. After "Santié Papang" (2014) and 
"Pandiyé" (2019), in 2021 she launched the more urban "Sovaz", an expansion 
of maloya into electronic, pop and rap fields, with a message of social justice.

24 JUL, 22H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Depois de Danyèl Waro e Nathalie Natiembé, Maya Kamaty é a terceira artista 
de Reunião, ilha francesa no Oceano Índico, a vir ao FMM. Tal como os seus 
predecessores, é uma renovadora do maloya, canto dos escravos africanos e 
malgaxes que trabalhavam nas plantações de açúcar de Reunião. Filha de 
Gilbert Pounia, outro renovador do maloya, Maya só se deu realmente conta 
do valor das suas raízes quando foi estudar para Paris. Decidiu então voltar à 
sua terra e criar a sua música. Depois de "Santié Papang" (2014) e "Pandiyé" 
(2019), lançou em 2021 o mais urbano "Sovaz", expansão do maloya para 
campos eletrónicos, da pop e do rap, com uma mensagem de justiça social.

18

Dominique Fils-Aimé, a daughter of Haitian immigrants in Montréal, has been 
exploring the palette of African-American music and the history of injustices 
suffered by blacks in North America on record. The 1st volume of the trilogy, 
"Nameless", released in 2018, was in search of the power of the blues and the 
"Night of Humanity" that haunts its melodies. The second, 2019's "Stay 
Tuned!", which won a Juno Award, took her to the jazz revolutions. And the 
third, "Three Little Words", out in 2021, embraced the exuberance of soul 
music. She brings to FMM the message that a song is a way to open people's 
hearts and allow difficult conversations to take place.

Dominique Fils-Aimé, filha de imigrantes haitianos em Montréal, tem vindo a 
explorar em disco a paleta das músicas afroamericanas e a história das 
injustiças sofridas pelos negros na América do Norte. O 1.º volume da trilogia, 
"Nameless", lançado em 2018, foi em busca do poder dos blues e da "noite da 
Humanidade" que assombra as suas melodias. O segundo, "Stay Tuned!", de 
2019, vencedor de um Juno Award, levou-a até às revoluções do jazz. E o 
terceiro, "Three Little Words", saído em 2021, abraça a exuberância da música 
soul. Traz ao FMM a mensagem de que uma canção é um meio para abrir o 
coração das pessoas e permitir que as conversas difíceis aconteçam.

Quebeque - Canadá

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
24 JUL, 21H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Brasil

MARINA SENA

Marina Sena arrived with a bang in Brazilian music. Her debut solo album, "De 
Primeira", released in 2021, won three categories of the Multishow Award, 
including Best Newcomer of the Year. The single "Por Supuesto" was one of the 
five most played songs on Spotify Brazil. Being born in small Taiobeiras, in the 
north of Minas Gerais, did not seem to anticipate a future as a pop star, but 
that is what is happening. An alternative pop that becomes even more 
relevant because it carries Brazilian regional genres in its DNA. As an author, 
her lyrics are intense, ironic, sensual. Live, she's a volcano. The dream of 
representing Brazilian pop music in the world continues at FMM.

24 JUL, 24H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Marina Sena chegou com estrondo à música brasileira. O seu álbum de estreia 
a solo, "De Primeira", lançado em 2021, venceu três categorias do Prémio 
Multishow, incluindo Revelação do Ano. O single "Por Supuesto" foi uma das 
cinco músicas mais tocadas no Spotify Brasil. Nascer na pequena Taiobeiras, 
norte de Minas Gerais, não parecia augurar-lhe um futuro de estrela pop, mas 
é isso que está a acontecer. Uma pop alternativa que se torna ainda mais 
relevante por transportar no ADN os géneros regionais brasileiros. Como 
autora, as suas letras são intensas, irónicas, sensuais. Ao vivo, é um vulcão. O 
sonho de representar a música pop brasileira no mundo prossegue no FMM.

20

Lucie Antunes is a French artist with Portuguese roots who has made her way 
from classical music to a pop language. Classically trained in percussion and 
inspired by the pioneers of minimalism, Lucie deals with instruments that you 
will never see in a mainstream pop concert: the vibraphone and the marimba 
(her favourites), but also the celesta or the Martenot waves. Being able to 
make a career in orchestras, she preferred the freedom of electronic pop and 
electroacoustic experiences. On drums or in her percussion range, Lucie 
creates hypnotic dance music, saved in the album "Sergeï" and the EP "LNM" 
and now released live in Porto Covo.

Lucie Antunes é uma artista francesa com raízes 
portuguesas que tem feito um caminho da 
música erudita para uma linguagem pop. Com 
formação clássica em percussão e inspirada 
pelos pioneiros do minimalismo, Lucie trata por 
tu instrumentos que nunca veremos num 
concerto da pop "mainstream": o vibrafone e a 
marimba (os seus preferidos), mas também a 
celesta ou as ondas Martenot. Podendo fazer 
uma carreira em orquestras, preferiu a liberdade 
da pop eletrónica e as experiências 
eletroacústicas. Na bateria ou na sua panóplia de 
percussões, Lucie cria música de dança 
hipnótica, guardada no álbum "Sergeï" e no EP 
"LNM" e agora libertada ao vivo em Porto Covo.

França

LUCIE ANTUNES
24 JUL, 23H00 @ PALCO INATEL, 

LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

© Marco dos Santos
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Quando se fala em renovação do fado, é inevitável falar de Paulo Bragança. A 
sua aparição na música portuguesa no início dos anos 90 foi um sopro de 
modernidade e sensibilidade, desconfortável para alguns, estimulante para 
muitos. "Amai", o seu segundo álbum, de 1994, que viria a integrar o catálogo 
da Luaka Bop de David Byrne, é um marco na história da música portuguesa. 
Artista no sentido mais autêntico (e romântico) da palavra, passou por uma 
fase de desencanto e ausência do país. Em 2017, regressou em definitivo a 
Portugal para uma segunda fase da sua carreira. Estreia-se no FMM com 
canções de um novo álbum, dedicado a Adriano Correia de Oliveira.

Portugal

PAULO BRAGANÇA

When talking about the renewal of fado, it is inevitable to talk about Paulo 
Bragança. His arrival in Portuguese music in the early 90's was a breath of 
modernity and sensitivity, uncomfortable for some, stimulating for many. 
"Amai", his second album, from 1994, which would become part of the Luaka 
Bop catalog by David Byrne, is a milestone in the history of Portuguese music. 
An artist in the most authentic (and romantic) sense of the word, he went 
through a phase of disenchantment and absence from the country. In 2017, he 
returned to Portugal for a second phase of his career. He debuts at FMM with 
songs from a new album, dedicated to Adriano Correia de Oliveira.

25 JUL, 22H30 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO

23

Spanish harpist Angélica Salvi, based in Porto since 2011, is dedicated to 
improvisation and contemporary and electroacoustic music, exploring various 
techniques for preparing and amplifying the instrument in search of new 
timbres and sounds. Starting from the movements of breathing (inhaling, 
exhaling) and the dynamics of the tides, Salvi explores the universe of 
repetition as a "cosmic invocation" and a search for trance. In her recitals, she 
invites the audience on an inner journey guided by sounds that range from 
Papé Nziengui, a specialist in the "ngombi" harp from Gabon, to Alice 
Coltrane, one of the rare harpists in the history of jazz. 

A harpista espanhola Angélica Salvi, radicada no Porto desde 2011, dedica-se 
à improvisação e à música contemporânea e eletroacústica, explorando várias 
técnicas de preparação e amplificação do instrumento em busca de novos 
timbres e sonoridades. Partindo dos movimentos da respiração (inalar, exalar) 
e da dinâmica das marés, Salvi explora o universo da repetição como 
"invocação cósmica" e procura do transe. Nos seus recitais, convida o público 
a uma viagem interior guiada por sonoridades que vão de Papé Nziengui, 
especialista na harpa "ngombi" do Gabão, a Alice Coltrane, uma das raras 
harpistas da história do jazz. Música espiritual a abrir os concertos no CAS.

Espanha

ANGÉLICA SALVI 
25 JUL, 21H30 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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The music of Rajasthan returns to FMM Sines, by one of its greatest figures. 
Singer and master of the Sindhi sarangi, a bow instrument typical of that 
Indian state, Lakha Khan is a member of the Mangnyar Muslim community. He 
has been performing in public since the late 1960s and is considered a 
"national treasure", awarded the Padma Shri, one of India's main artistic 
recognitions. His repertoire unites the entire western part of the Indian 
subcontinent, including Hindu and Sufi poems and oral heritage stories. Lakha 
Khan sings in six languages, including Hindi, Marwari and Punjabi. He will be 
accompanied by his son, Dane Khan, on the dholak drum.

A música do Rajastão volta ao FMM Sines, por uma das suas figuras maiores. 
Cantor e mestre do sindhi sarangi, instrumento de arco típico daquele estado 
indiano, Lakha Khan é membro da comunidade muçulmana manganiar. Atua 
em público desde o final dos anos 60 e é considerado um "tesouro nacional", 
galardoado com o Padma Shri, um dos principais reconhecimentos artísticos 
da Índia. O seu repertório une toda a zona ocidental do subcontinente 
indiano, dele fazendo parte poemas hindus e sufis e histórias do património 
oral. Canta em seis línguas, incluindo o hindi, o marwari e o punjábi. Será 
acompanhado pelo filho, Dane Khan, no tambor dholak.

Rajastão - Índia

LAKHA KHAN
26 JUL, 22H30 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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This is a concert that takes us to Circassia, a historic region in the North 
Caucasus. Anchored in the work of the independent ethnographic project Ored 
Recordings, we will hear in Sines Zaur Nagoy, musician, singer and reciter from 
the Republic of Adygea. His voice recalls the sagas of the mythical Nart giants, 
ballads that recall local heroes and humorous stories. His style is recognised for 
its authenticity and for keeping very close to the canon of local tradition. 
Reconstructor of folklore, Zaur is, at the same time, an improviser and a great 
musician without borders. In addition to the voice, he will play the bow 
instrument "shychepshyn" and the flute "kamyl".

Este é um concerto que nos leva à Circássia, região histórica no norte do 
Cáucaso, com as águas do Mar Negro em fundo. Ancorado no trabalho do 
projeto etnográfico independente Ored Recordings, ouviremos em Sines Zaur 
Nagoy, músico, cantor e declamador da república da Adigueia. Na sua voz, 
recuperam-se as sagas dos gigantes míticos Nart, baladas que recordam 
heróis locais e histórias humorísticas. Reconhecido pela autenticidade do seu 
estilo, reconstrutor de folclore, Zaur é, ao mesmo tempo, um improvisador e 
um grande músico sem fronteiras. Além da voz, tocará o instrumento de arco 
"shychepshyn" e a flauta "kamyl".

Circássia - Fed. Russa

ZAUR NAGOY
26 JUL, 21H30 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Sara Correia vai aos fados desde os 3 anos, canta em casas de fado desde os 
12 e venceu a Grande Noite do Fado aos 13. Hoje, é ainda nas casas de fado 
que recarrega baterias para a sua carreira "lá fora". O primeiro registo de um 
destino fadista tão claramente definido apareceu em 2018, com o álbum de 
estreia, homónimo. Em 2020, lançou "Do Coração", álbum mais aberto a 
outros sons, com o qual venceu o prémio PLAY de melhor álbum de fado e foi 
nomeada para um Grammy Latino. Aprendiz de Celeste Rodrigues e Maria da 
Nazaré, devota de Amália e Fernando Farinha, fã de Amy Winehouse e Concha 
Buika, Sara continua a conquistar novos territórios, sem renegar as origens.

Portugal

SARA CORREIA

Sara Correia has been going to fado houses since she was 3, singing there since 
she was 12 and winning the Grande Noite do Fado at 13. Today, it is still in 
fado houses that she recharges her batteries for her career outside fado. The 
first record of such a clearly defined fadista destiny appeared in 2018, with the 
eponymous debut album. In 2020, she released "Do Coração", an album more 
open to other sounds, with which she won the PLAY award for best fado album 
and was nominated for a Latin Grammy. Apprentice to Celeste Rodrigues and 
Maria da Nazaré, devotee of Amália and Fernando Farinha, Sara continues to 
conquer new territories, without denying her roots.

27 JUL, 18H00 @ CASTELO - SINES

Simply Rockers Sound System is a collective of musicians and a traditionally 
built mobile sound system inspired by the masters who built the first sound 
systems in the 1950s on the streets of Kingston, Jamaica. In this sound system, 
everything is controlled in the original way by a handcrafted preamp made to 
manipulate frequencies, effects machines, powerful speakers and amplifiers 
that guarantee the transmission of sound, without additives or filters. "Just 
like fado must be heard in a fado house", they say, "Reggae/Dub must be 
heard in a Sound System". After 2015 and 2017, this is the third time they 
come to Sines.

Simply Rockers Sound System é um coletivo de músicos e um sistema de som 
móvel construído de forma tradicional e inspirado nos mestres que 
construíram os primeiros ‘sound systems’ na década de 1950 nas ruas de 
Kingston, Jamaica. Neste sistema sonoro tudo é controlado como na maneira 
original por um pré-amplificador artesanal feito para manipular frequências, 
máquinas de efeitos, colunas potentes e amplificadores que garantem a 
transmissão de som, sem aditivos nem filtros. "Assim como o fado deve ser 
ouvido numa casa de fados", dizem, "o Reggae/Dub tem que ser ouvido num 
Sound System". Depois de 2015 e 2017, é a terceira vez que vêm a Sines.

26

Portugal

SIMPLY ROCKERS SOUND SYSTEM
26 JUL, 24H00 @ CASTELO - DECK
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From Agadez, in the north of Niger, another great Tuareg guitarist arrives in 
Sines. Like other stars from the Sahara desert who have performed at FMM, 
Mdou Moctar crosses the tradition of his people with influences from the 
great masters of rock, in his case, above all, the abrasive style of Eddie Van 
Halen. Aided by companions such as Ahmoudou Madassane, a rhythm 
guitarist who maintains a fraternal closeness with him, Mdou uses the 
benefits of his international fame to support his community. He debuts in Sines 
with the album "Afrique Victime" (2021), where he reflects on women's rights, 
inequality and the exploitation of West Africa by colonial powers.

De Agadez, no norte do Níger, chega a Sines mais um grande guitarrista 
tuaregue. Como outras estrelas do deserto do Sahara que já passaram pelo 
FMM, Mdou Moctar cruza a tradição do seu povo com influências de grandes 
mestres do rock, no seu caso, sobretudo, o estilo abrasivo de Eddie Van Halen. 
Ajudado por companheiros como Ahmoudou Madassane, guitarra rítmica que 
mantém com ele uma proximidade fraternal, Mdou usa os proveitos da sua 
fama internacional para apoiar a sua comunidade. Estreia-se em Sines com o 
álbum "Afrique Victime" (2021), onde reflete sobre os direitos das mulheres, a 
desigualdade e a exploração da África Ocidental pelas potências coloniais.

Povo Tuaregue - Níger

MDOU MOCTAR
27 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES
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Letrux is a prominent name in independent music and the Brazilian arts. She 
writes, sings, composes, performs, is an announcer and podcast author. From 
anti-racism to feminism, she is sensitive to all causes that elevate Humanity. 
After her experience in the band Letuce, she gained attention with her debut 
solo album, "Em Noite de Climão", winner, among others, of the Multishow 
award for best album of 2017. On 13 March 2020, the day Brazil stopped 
because of Covid-19, she released her second album, "Letrux aos Prantos", 
nominated for the Latin Grammys. With the pandemic under management, 
the album now comes to life on stages, among them, that of Castelo.

Letícia Novaes, ou Letrux, é um nome em destaque na música independente e 
nas artes brasileiras. Escreve, canta, compõe, representa, é locutora e autora 
de podcasts. Do antirracismo ao feminismo, é sensível a todas as causas que 
elevem o humano. Depois da experiência na banda Letuce, ganhou atenção 
com o álbum de estreia a solo, "Em Noite de Climão", vencedor, entre outros, 
do prémio Multishow de melhor disco de 2017. No dia 13 de março de 2020, 
o dia em que o Brasil parou por causa da Covid-19, lançou o segundo álbum, 
"Letrux aos Prantos", nomeado para os Grammys Latinos. Com a pandemia 
sob gestão, o álbum ganha agora vida nos palcos, entre eles, o de Sines.

Brasil

LETRUX
27 JUL, 21H00 @ CASTELO - SINES
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Uma das bandas mais requisitadas dos Balcãs, os Dubioza Kolektiv não são 
estranhos para o público do FMM. Quem os viu em 2012 e 2013, sabe que os 
seus concertos são caldeirões de ritmos cuja mistura só pode resultar em 
festa: ska, punk, reggae, eletrónica, hip-hop. Nascidos em 2003 numa Bósnia-
Herzegovina ainda muito afetada pela guerra, trazem na voz revolta contra o 
estado das coisas e o desejo de serem ouvidos. Desde que estiveram em Sines 
lançaram três novos álbuns - "Happy Machine" (2016), "Pjesmice Za Djecu i 
Odrasle" (2017) e "#FAKENEWS" (2020) -, onde colaboraram com Manu Chao 
e Los de Abajo, entre outros. Música para dançar que não é música escapista.

Bósnia-Herzegovina

DUBIOZA KOLEKTIV

One of the most sought-after bands in the Balkans, Dubioza Kolektiv are no 
strangers to the FMM audience. Those who saw them in 2012 and 2013 know 
that their concerts are cauldrons of rhythms whose mixture can only result in 
a party: ska, punk, reggae, electronics, hip-hop. Born in 2003 in a Bosnia-
Herzegovina still heavily affected by the war, they bring in their voices revolt 
against the state of affairs and the desire to be heard. Since they were in 
Sines, they have released three new albums - "Happy Machine" (2016), 
"Pjesmice Za Djecu i Odrasle" (2017) and "#FAKENEWS" (2020) -, where they 
collaborated with Manu Chao and Los de Abajo, among others. 

27 JUL, 24H00 @ CASTELO - SINES
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Flavia Coelho traced a self-taught musical path singing in bars, clubs and 
humble neighborhoods of Rio de Janeiro. Based in Paris since 2006, this singer, 
author and songwriter, the daughter of parents from Brazil’s Nordeste, mixes 
influences from reggae, hip hop, pop, African and Brazilian sounds. On this 
return to Sines, after her debut in 2019, Flavia offers us a show in a «sound 
system» configuration, revisiting her remixed repertoire and her 
collaborations with dance-floor producers and also interpreting classics from 
the «sound system» culture, not forgetting the funk carioca dance. She will be 
accompanied by the composer and producer of her albums, Victor Vagh.

Flavia Coelho traçou um caminho musical autodidata cantando nos bares,  
clubes e bairros simples do Rio de Janeiro. Radicada em Paris desde 2006, a 
cantora, autora e compositora carioca, filha de pais nordestinos, mistura 
influências do reggae, hip hop, pop, sonoridades africanas e brasileiras. Neste 
regresso a Sines, depois de 2019, Flavia oferece-nos um espetáculo em 
configuração «sound system», revisitando o seu repertório remixado e as suas 
colaborações com produtores do dance-floor e também interpretando 
clássicos da cultura «sound system», passando pelo baile funk carioca. Virá 
acompanhada do compositor e produtor de seus álbuns, o francês Victor Vagh.

Brasil / França

FLAVIA COELHO SOUNDSYSTEM
27 JUL, 23H00 @ CASTELO - SINES
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Etuk Ubong é, nas palavras de Seun Kuti, "uma das melhores coisas a surgir em 
Lagos" nos últimos tempos. Trompetista, compositor e diretor de orquestra, 
Etuk nasceu em 1992 e conquistou um espaço na música nigeriana ao longo da 
última década. Dedica-se a um estilo de música - a "Earth Music" - onde se 
combinam afrobeat, highlife, jazz e a percussão ritual da dança Ekombi do 
povo Efique. As letras a que dá voz denunciam injustiças, promovem o valor da 
espiritualidade e cantam o humanismo e a africanidade. Fá-lo em disco, como 
no álbum "Africa Today", que lançou em 2020, entre as paredes do seu 
animado clube de Lagos, "The Truth", e cada vez mais nos palcos do mundo.

Nigéria

ETUK UBONG

Etuk Ubong is, in the words of Seun Kuti, "one of the best things to come out of 
Lagos" in recent times. Trumpeter, composer and orchestra director, Etuk was 
born in 1992 and has carved out a place in Nigerian music over the past 
decade. He dedicates himself to a style of music - "Earth Music" - where 
afrobeat, highlife, jazz and the ritual percussion of the Ekombi dance of the Efik 
people are combined. The lyrics he gives voice to denounce injustices, promote 
the value of spirituality and sing about humanism and African values. He does 
so in the album "Africa Today", which he released in 2020, within the walls of 
his lively club in Lagos, "The Truth", and increasingly on the stages of the world.

27 JUL, 03H30 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES
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KUTU was born in Addis Ababa, where the French musician Théo Ceccaldi, 
violinist and artistic director of the project, met the voices of singers Hewan 
Gebrewold and Haleluya Tekletsadik. It is a journey through the nights of the 
Ethiopian capital where there is a mix of the primordial with the contemporary, 
of jazz with the memory and vocal ornamentations of the Azmaris bards, all 
fused in a trance set constantly renewed by improvisation. The base trio, 
responsible for the compositions, are joined by the electrocosmic keys of Akemi 
Fujimori, the hypnotic bass of Valentin Ceccaldi and the drums of Cyril Atef. 
Telluric and spatial music, between East Africa and Paris, to dance by the beach.

KUTU nasceu em Adis-Abeba, onde o músico 
francês Théo Ceccaldi, violinista e diretor 
artístico do projeto, conheceu as vozes das 
cantoras Hewan Gebrewold e Haleluya 
Tekletsadik. É uma viagem pelas noites da capital 
etíope onde se misturam o primordial e o 
contemporâneo, o jazz com a memória e as 
ornamentações vocais dos bardos azmaris, 
fundidos num set de trance constantemente 
renovado pela improvisação. Ao trio base, 
responsável pelas composições, juntam-se as 
teclas eletrocósmicas de Akemi Fujimori, o baixo 
hipnótico de Valentin Ceccaldi e a bateria de Cyril 
Atef. Música telúrica e espacial, entre a África 
Oriental e Paris, para dançar na Avenida da Praia.

Etiópia / França

KUTU
27 JUL, 02H00 

@ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES

© Aurore Fouchez
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Etuk Ubong é, nas palavras de Seun Kuti, "uma das melhores coisas a surgir em 
Lagos" nos últimos tempos. Trompetista, compositor e diretor de orquestra, 
Etuk nasceu em 1992 e conquistou um espaço na música nigeriana ao longo da 
última década. Dedica-se a um estilo de música - a "Earth Music" - onde se 
combinam afrobeat, highlife, jazz e a percussão ritual da dança Ekombi do 
povo Efique. As letras a que dá voz denunciam injustiças, promovem o valor da 
espiritualidade e cantam o humanismo e a africanidade. Fá-lo em disco, como 
no álbum "Africa Today", que lançou em 2020, entre as paredes do seu 
animado clube de Lagos, "The Truth", e cada vez mais nos palcos do mundo.
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O catalão Albert Pla é um dos artistas mais polifacetados, transgressores e 
surpreendentes da Península Ibérica. Desde os anos 80, tem desenvolvido 
uma carreira multipremiada como músico, cantor, ator de teatro e cinema, 
escritor e palhaço. Com mais de uma dezena de álbuns gravados, é um artista 
que atinge a máxima expressão da sua arte em palco, onde a sua música e as 
suas palavras são elevadas por um apurado sentido dramático, humor refinado 
e ironia sem contemplações. Neste concerto em Sines, será acompanhado por 
Diego Cortés, guitarrista cigano que colabora com Pla desde 2001 e que já 
partilhou o palco com gigantes da dimensão de Santana e Paco de Lucía.

Catalonia's Albert Pla is one of the most versatile, transgressive and surprising 
artists in the Iberian Peninsula. Since the 1980s, he has developed a multi-
award-winning career as a musician, singer, theater and film actor, writer and 
clown. With more than a dozen albums recorded, he is an artist who reaches 
the maximum expression of his art on stage, where his music and words are 
elevated by a heightened sense of drama, refined humour and irony without 
complacency. In this concert in Sines, he will be accompanied by Diego Cortés, 
a gypsy guitarist who has collaborated with Pla since 2001 and who has 
shared the stage with giants the size of Santana and Paco de Lucía.

28 JUL, 21H00 @ CASTELO - SINES

Catalunha - Espanha

ALBERT PLA
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Bia Ferreira is an artist of causes, in her plain-spoken words, an "alive black 
lesbian that loves". Singer, songwriter and multi-instrumentalist from Minas 
Gerais, she designates what she does as MMP: Música de Mulher Preta (Black 
Woman Music). Art and activism merge. She is an "artivist" committed to 
informing the public about anti-racist struggle and gender and LGBTQIA+ 
issues. She speaks of affection as a "technology of survival" and recognises in 
Elza Soares and Alcione examples of other black women who took the lead in 
their own history. Her sound, well expressed in the album "Igreja Lesbiteriana, 
um Chamado", is tinged with soul, reggae, blues, funk, R&B, gospel.

Bia Ferreira é uma artista de causas, nas suas palavras sem rodeios, uma 
"sapatona preta viva que ama". Cantora, compositora e multi-instrumentista 
mineira, designa o que faz como MMP: Música de Mulher Preta. A arte e o 
ativismo fundem-se. É uma "artivista" empenhada em informar o público 
sobre a luta antirracista e as questões de género e LGBTQIA+. Fala do afeto 
como "tecnologia de sobrevivência" e reconhece em Elza Soares e Alcione 
exemplos de outras mulheres pretas que tomaram o protagonismo da sua 
própria história. O seu som, bem plasmado no disco "Igreja Lesbiteriana, um 
Chamado", está tingido de soul, reggae, blues, funk, R&B, gospel.

Brasil

BIA FERREIRA
28 JUL, 18H00 @ CASTELO - SINES
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Ana Tijoux nasceu em 1977, em França, filha de exilados da ditadura de 
Pinochet. A injustiça que sentiu na pele informa toda a sua música, um hip-
hop de fusão com outros ritmos, onde luta contra a violência machista, a 
desigualdade entre os géneros e todo o tipo de opressões que persistem no 
mundo, incluindo nas artes. Com uma discografia frequentemente nomeada 
para os Grammy, foi considerada pela Rolling Stone "a melhor rapper em 
espanhol". Neste regresso a Sines, depois da presença em 2015, traz consigo 
o manifesto "Antifa Dance", resposta aos protestos sociais que irromperam no 
Chile em 2019 e chamamento à revolta contra a injustiça do sistema.

Ana Tijoux was born in 1977 in France, the daughter of exiles from the 
Pinochet dictatorship. The injustice she felt on her skin informs all her music, a 
fusion of hip-hop with other rhythms, where she fights against sexist violence, 
gender inequality and all kinds of oppressions that persist in the world, 
including in the arts. With a discography frequently nominated for the 
Grammys, she was considered by Rolling Stone "the best rapper in Spanish". 
On her return to Sines, after her presence in 2015, she brings with her the 
manifesto "Antifa Dance", a response to the social protests that erupted in 
Chile in 2019 and a call to revolt against the injustice of the system.

28 JUL, 23H00 @ CASTELO - SINES
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ANA TIJOUX
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James BKS (Best Kept Secret) is a French musician in the process of 
reconnecting to his Cameroonian origins. Born in Paris, in 2000 he moved with 
his family to the USA, where he established himself as a music producer for big 
names in hip hop and later became disenchanted with the lack of creativity in 
some of the requests made to him. In 2010, he returned to France and 
founded a studio more suited to his artistic vision. But it was in 2013, when he 
met his biological father, the legendary saxophonist Manu Dibango, that he 
delved deeply into his African ancestry. Today he is a stimulating cosmopolitan 
musician, moving between the worlds of hip hop, African rhythms and pop.

James BKS (Best Kept Secret) é um músico francês em processo de religação às 
suas origens camaronesas. Nascido em Paris, em 2000 mudou-se com a família 
para os EUA, onde se afirmou como produtor musical de grandes nomes do 
hip hop e depois se desencantou com a pouca criatividade de algumas das 
encomendas que lhe faziam. Em 2010, voltou a França e fundou um estúdio 
mais à medida da sua visão artística. Mas foi em 2013, quando conheceu o pai 
biológico, o lendário saxofonista Manu Dibango, que mergulhou a fundo na 
sua ancestralidade africana. Hoje é um estimulante músico cosmopolita, 
girando entre os universos do hip hop, os ritmos africanos e a pop.

França / Camarões

JAMES BKS
28 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES

© Frédéric de Pontcharra
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Formada em 1998 por Peter Vermeersch, a Flat Earth Society Orchestra é uma 
das principais embaixadoras do jazz belga. Um jazz próximo do rock, caótico e 
bem-humorado, que tem em Frank Zappa uma referência evidente e que se 
reinventa a todo o momento. Depois de 2008 e 2015, é a terceira vez que o 
FMM vai sentir ao vivo a sua energia. Em 2022, o ponto de partida é o álbum 
"Boggamasta III", continuação de um projeto iniciado em 2017, sob direção 
criativa de Vermeersch e David Bovée. Com uma formação de 15 músicos, 
onde predominam os metais, se canta e usa a eletrónica, a orquestra volta a 
Sines para levar o jazz a lugares onde o próprio não imaginava que podia ir.

Formed in 1998 by Peter Vermeersch, the Flat Earth Society Orchestra is one of 
the main ambassadors of Belgian jazz. A jazz close to rock, chaotic and good-
natured, which has in Frank Zappa an obvious reference and that reinvents 
itself all the time. After 2008 and 2015, this is the third time that the FMM will 
feel its energy live. In 2022, the starting point is the album "Boggamasta III", 
continuation of a project started in 2017, under the creative direction of 
Vermeersch and David Bovée. With a formation of 15 musicians, where brass 
predominates, there is singing and electronics are used, the orchestra returns 
to Sines to take jazz to places where jazz itself did not imagine it could go.

28 JUL, 02H00 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES
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The Steam Down collective was born in 2017 from the desire of its founder, 
saxophonist and singer Wayne 'Ahnansé' Francis, to reconnect with the 
community, fight the forces of gentrification and the threat of censorship over 
the arts. With a spiritual centre in a club in south London, it receives the energy 
that gives the British capital its multiculturalism and of which Sines has already 
heard examples such as Kokoroko, Sons of Kemet and Nubya Garcia. The sound 
is hybrid, with elements of jazz, grime, funk, r&b, Africa, the Caribbean. After 
the stop imposed by the pandemic, they returned to the London night and also 
to travel. They bring with them their debut EP, "Five Fruit".

O coletivo / movimento Steam Down nasceu em 2017 a partir do desejo do 
seu fundador, o saxofonista e cantor Wayne 'Ahnansé' Francis, de religar-se à 
comunidade, combater as forças da gentrificação e a ameaça da censura sobre 
as artes. Com centro espiritual num clube do sul de Londres, recebe a energia 
que dá à capital britânica a sua multiculturalidade e de que Sines já ouviu 
exemplos como Kokoroko, Sons of Kemet e Nubya Garcia. O som é híbrido, 
com elementos de jazz, grime, funk, r&b, África, Caraíbas. As letras são forças 
de transformação. Depois da paragem imposta pela pandemia, voltou à noite 
londrina e também às viagens. Trazem consigo o EP de estreia, "Five Fruit".

Reino Unido

STEAM DOWN
28 JUL, 24H00 @ CASTELO - SINES

© Jan Gitanes
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Publicado em 1935, em Nova Iorque, "The Secret Museum of Mankind" é um 
livro mistério. Sem autor, é uma compilação de 994 fotografias representando 
povos e culturas de todo o mundo e destinada à fruição voyeurista do exótico. 
Nos finais dos anos 90, pela mão de Pat Conte e da Yazoo Records, renasceu 
como uma série de compilações que recuperam em CD dezenas de discos de 
78 rotações de música gravada nas mais díspares e remotas zonas do globo. 
Em 2010, ganhou vida nos palcos. Um concerto com músicas de todo o mundo 
e de todo o tempo tocadas ao vivo e intercaladas com a apresentação de 
discos em diálogo livre com imagens fixas e em movimento.

Published in 1935 in New York, "The Secret Museum of Mankind" is a mystery 
book. Without an author, it is a compilation of 994 photographs representing 
peoples and cultures from around the world and intended for the voyeuristic 
enjoyment of the exotic. In the late 90's, by the hand of Pat Conte and Yazoo 
Records, it was reborn as a series of compilations that recover on CD dozens of 
78 rpm discs of music recorded in the most disparate and remote areas of the 
globe. In 2010, it came to life on stage. A concert with music from all over the 
world and from all times played live and interspersed with the presentation of 
records in free dialogue with still and moving images.

29 JUL, 16H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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THE SECRET MUSEUM OF MANKIND
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After three decades touring the world, a group of founding members of Taraf 
de Haïdouks, one of the most iconic gypsy bands, are back with a new project: 
Taraf de Caliu. Originating in the commune of Clejani, in southern Romania, 
they represent the class of gypsy musicians known as lăutari. In this new 
incarnation, the band (taraf) takes its name from its leader, the violinist Caliu. 
It is the continuation of a story that, for western audiences, began in 1991, 
and took the group to stages all over the planet, including that of FMM Sines, 
in a memorable concert in 2001. This is the return, with the same spirit as 
always, but in an updated version.

Depois de três décadas a correr o mundo, um grupo de membros fundadores 
da Taraf de Haïdouks, uma das mais icónicas bandas ciganas, estão de regresso 
com um novo projeto: a Taraf de Caliu. Originários da comuna de Clejani, no 
sul da Roménia, representam a classe de músicos ciganos conhecidos como 
lăutari. Nesta nova encarnação, a banda (taraf) toma o nome do seu líder, o 
violinista Caliu. É a continuação de uma história que, para o público ocidental, 
começou em 1991, e levou o grupo a palcos um pouco por todo o planeta, 
incluindo o do FMM Sines, num concerto memorável, em 2001. Este é o 
regresso, com o mesmo espírito de sempre, mas em versão atualizada.

Roménia

TARAF DE CALIU
28 JUL, 03H30 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Dulce Pontes, uma das vozes portuguesas mais reconhecidas no mundo, 
estreia-se finalmente no FMM Sines. Nascida em 1969, tem um percurso que 
grande parte do público recorda, desde o sucesso internacional da sua versão 
da "Canção do Mar" às frutuosas colaborações com o mestre Ennio 
Morricone. Chega ao festival com o disco "Perfil" (2022), onde regressa às 
músicas que sempre estiveram perto do seu coração: o fado, o folclore 
português, o jazz e as músicas das culturas latinas. Depois de uma pandemia 
em que, como tantos artistas, duvidou do regresso da magia dos palcos, Sines 
tem o prazer de acolhê-la na abertura de mais um capítulo da sua carreira.

Dulce Pontes, one of the most recognised Portuguese voices in the world, 
finally debuts at FMM Sines. Born in 1969, she has a career that most of the 
Portuguese public remembers, from the international success of her version of 
"Canção do Mar" to the fruitful collaborations with the master Ennio 
Morricone. She arrives at the festival with the album "Perfil" (2022), where she 
returns to the genres that were always closest to her heart: fado, Portuguese 
folklore, jazz and the music of Latin cultures. After a pandemic in which, like so 
many artists, she doubted the return of the magic of the stage, Sines is pleased 
to welcome her in the opening of another chapter of her career.

29 JUL, 21H00 @ CASTELO - SINES

Portugal

DULCE PONTES

42

O que fazer para neutralizar um insulto? Absorvê-lo na identidade. Desde 
2017, Fado Bicha é uma voz LGBTI a abalar as fundações da "canção nacional" 
portuguesa. Nasceu em Lisboa, com Lila Fadista, na voz e nas letras, e João 
Caçador, na composição e instrumentos. Um projeto de intervenção assumida, 
musical, performativo e ativista, reclamando "uma pertença e legitimidade 
naturais, tanto no caráter mutável do fado (...), como na ancestralidade queer 
abafada - no fado e na sociedade portuguesa em geral". Depois de uma 
participação no Festival da Canção que os revelou a novos públicos, acabam 
de lançar o álbum de estreia, "OCUPAÇÃO", produzido por Moullinex.

What to do to defuse an insult? Absorb it into the identity. Since 2017, Fado 
Bicha has been an LGBTI voice shaking the foundations of the Portuguese 
"national song". Born in Lisbon, with Lila Fadista (voice and lyrics) and João 
Caçador (compositions and instruments), it's a musical, performative and 
activist intervention project, claiming "a natural belonging and legitimacy, 
both in the changing character of fado (...), and in the stifled queer ancestry - 
in fado and in Portuguese society in general". After participating in the Festival 
da Canção, which revealed them to new audiences, they have just released 
their debut album, "OCUPAÇÃO", produced by Moullinex.

29 JUL, 18H00 @ CASTELO - SINES
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Crystal Murray is one of the rising stars of French alternative pop. The 
daughter of an artistic agent and a musician well-known to FMM (David 
Murray), Crystal grew up surrounded by music. It is this baggage that gives 
depth to her rebellious pop. She thinks that the music industry model needs a 
revolution and that there are no miracle recipes for writing a "hit". Starting 
from African-American music, the Hispanic side of her roots and the dance 
music culture that she knows well, she is taking the first steps of a promising 
path. She has released two EPs, the second of which, "Twisted Bases", written 
in the summer of 2020 in a special place, Sines, where her family has a house.

Crystal Murray é uma das estrelas em ascensão da pop alternativa francesa. 
Filha de uma agente artística e de um músico bem conhecido do FMM (David 
Murray), Crystal cresceu rodeada de música. É essa bagagem que dá espessura 
à sua pop rebelde. Acha que o modelo da indústria da música precisa de uma 
revolução e que não há receitas milagrosas para escrever um "hit". Partindo da 
música afro-americana, do lado hispânico das suas raízes e da cultura da 
música de dança que bem conhece, está a dar os primeiros passos de um 
caminho promissor. Já lançou dois EPs, o segundo dos quais, "Twisted Bases", 
escrito no verão de 2020 num sítio especial, Sines, onde a família tem casa.

França

CRYSTAL MURRAY
29 JUL, 23H00 @ CASTELO - SINES

4544

Niño de Elche is a free spirit, a multidisciplinary artist who moves between 
flamenco, rock, contemporary classical music, performance, sound 
installation, dance, improvisation, theatre and poetry. Someone who at one 
point we are able to identify as a flamenco singer, but who quickly goes off in 
other directions, to the point that "ex-flamenco" is also one of his possible 
descriptions. Examples of his subversive creativity are the album "Antología 
del cante flamenco heterodoxo" (2018), where he reinvents his flamenco 
influences in sound puzzles, and "Colombiana" (2019), about flamenco's 
relationship with Latin America.

Niño de Elche é um espírito livre, um artista multidisciplinar que se move 
entre o flamenco, o rock, a música erudita contemporânea, a performance, a 
instalação sonora, a dança, a improvisação, o teatro e a poesia. Alguém que 
num momento somos capazes de identificar como ‘cantaor’ de flamenco, mas 
que rapidamente se solta para outras direções, ao ponto de "ex-flamenco" ser 
também umas das suas descrições possíveis. São exemplos da sua criatividade 
subversiva o álbum "Antología del cante flamenco heterodoxo" (2018), onde 
reinventa as suas influências do flamenco em quebra-cabeças sonoros, e 
"Colombiana" (2019), sobre a relação do flamenco com a América Latina.

Espanha

NIÑO DE ELCHE
29 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES
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Club Makumba identifies itself as "a flag of resistance on Mediterranean 
shores”, a window that opens to the sounds of the Mediterranean and Africa, an 
invitation to dance as an act of resistance. The origin of the project was the 
partnership between Tó Trips, whose guitar we know from Dead Combo and 
Lulu Blind, and João Doce, drummer and percussionist who took part in 
Wraygunn. They are joined by Gonçalo Prazeres, on saxophones, and Gonçalo 
Leonardo, on double bass and bass. With the debut album just released, a 
fusion of rock cartographies, guitars from the south coasts, rhythms of North 
Africa, spirits that wander in jazz and electrical dust storms.

Club Makumba identifica-se como "uma bandeira de resistência em costas 
mediterrânicas", uma janela que se abre para os sons do Mediterrâneo e de 
África, um convite à dança como ato de resistência. A origem do projeto foi a 
parceria entre Tó Trips, cuja guitarra conhecemos de Dead Combo e Lulu Blind, 
e João Doce, baterista e percussionista que passou pelos Wraygunn. A eles 
juntaram-se Gonçalo Prazeres, nos saxofones, e Gonçalo Leonardo, no 
contrabaixo e no baixo. Com o álbum de estreia acabado de lançar, uma fusão 
de cartografias rock, guitarras das costas do sul, ritmos do Norte de África, 
espíritos que vagueiam no jazz e tempestades de poeira elétrica.

Portugal
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29 JUL, 02H00 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES

4746

Queen Ifrica (nome de batismo: Ventrice Morgan) começou a dar nas vistas 
em 1995, ao ganhar um concurso de talentos na sua terra natal, Montego Bay. 
Filha de uma lenda do ska, Derrick Morgan, inspira-se no reggae, no jazz e na 
música Nyabinghi da religião rastafariana, que professa. O seu álbum mais 
recente, "Climb", estreou-se em n.º 1 nos charts de reggae da Billboard, em 
2017. A par da música, prossegue um intenso trabalho social, especialmente, 
junto das crianças e das jovens raparigas. É presença regular nos maiores 
festivais de reggae do mundo. Depois de Mó Kalamity (2014), é a segunda vez 
que este género musical é representado no FMM por uma artista mulher.

Queen Ifrica (Ventrice Morgan) began to shine in 1995, winning a talent 
contest in her native Montego Bay. Daughter of a ska legend, Derrick Morgan, 
she is inspired by reggae, jazz and Nyabinghi music of the Rastafarian religion, 
which she professes. Her most recent album, "Climb", debuted at No. 1 on the 
Billboard reggae charts in 2017. Alongside the music, she pursues an intense 
social work, especially with children and young girls. She is a regular presence 
in the biggest reggae festivals in the world. After Mó Kalamity (2014), this is 
the second time that this musical genre is represented in the FMM by a female 
artist.

29 JUL, 24H00 @ CASTELO - SINES

Jamaica

QUEEN IFRICA
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Pedro Mafama is a son of the Graça neighborhood and an old Lisbon that in 
the last 20 years has become multicultural. This environment helped to form 
an artist who tells stories that could not be more relevant to the present time, 
but where the weight of memory is felt. Its mix involves electronic and urban 
music with traditional Portuguese music. There is also a lot of African flavour, 
Arab and Gypsy influences and an artistic use of an "accursed" technological 
resource, auto-tune. His first album, "Por este Rio Abaixo" (2021), a nod to the 
classic by Fausto Bordalo Dias, will naturally be highlighted in his debut at 
FMM Sines.

Pedro Mafama é um filho do bairro da Graça e de uma Lisboa antiga que nos 
últimos 20 anos se tornou multicultural. Esse entorno ajudou a formar um 
artista que conta histórias que não podiam ser mais relevantes para o tempo 
atual, mas onde se sente o peso da memória. A sua mistura envolve música 
eletrónica e urbana com música tradicional portuguesa. Há também muito 
tempero africano, influências árabes e ciganas e o uso com efeito artístico de 
um recurso tecnológico "maldito", o auto-tune. O seu primeiro álbum, "Por 
este Rio Abaixo" (2021), piscadela de olho ao clássico de Fausto Bordalo Dias, 
estará naturalmente em destaque nesta sua estreia no FMM Sines.

Portugal

PEDRO MAFAMA
30 JUL, 18H00 @ CASTELO - SINES
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O sexteto La Chiva Gantiva nasceu há uma década em Bruxelas, pela mão de 
um grupo de percussionistas imigrantes da Colômbia que tocavam juntos para 
se sentirem em casa. A missão é fazer a festa com ritmos colombianos, 
insuflados por ares de rock, funk, hip hop e um sortido de estilos quentes 
recolhidos pelo mundo. Nesta criação da Bruxelas multicultural, juntam-se 
músicos da Colômbia, da Bélgica, do Vietname e do Chile. Com quatro discos 
lançados - "Pelao" (2012), "Vivo" (2014), "Despegue" (2018), "Pregúntele a la 
Gente" (2021) -, excedem-se na energia ao vivo, liderados por um "frontman", 
Rafael Espinel, que é um verdadeiro timoneiro de multidões dançantes.

The sextet La Chiva Gantiva was born a decade ago in Brussels, by the hand of 
a group of immigrant percussionists from Colombia who played together to 
feel at home. Its mission is to party with Colombian rhythms, infused with 
rock, funk, hip hop and an assortment of hot music styles collected from 
around the world. In this multicultural Brussels creation, musicians from 
Colombia, Belgium, Vietnam and Chile join forces. With four albums released - 
"Pelao" (2012), "Vivo" (2014), "Despegue" (2018), "Pregúntele a la Gente" 
(2021) -, they excel in live energy, led by a frontman, Rafael Espinel, who is a 
true helmsman of dancing crowds.

29 JUL, 03H30 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES
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29 JUL, 03H30 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES

Bélgica / Colômbia

LA CHIVA GANTIVA

© Luk Vanderplaetse © Carinho.Mio



Omara Portuondo Peláez was born in Havana on 29 October 1930. Immersed 
in Cuban music from an early age, she began singing (and dancing) when she 
was young. In 1951, she joined the quartet 'D'Aida', which achieved great 
international success and shared stages with Nat King Cole and Edith Piaf. Step 
by step, she built a career where she demonstrated total mastery of genres 
such as feeling, jazz, nueva trova, son, bolero and habanera. In 1997, she sang 
"Veinte Años" on the album "Buena Vista Social Club", being the only woman 
in a project that, in the following 17 years, made her a symbol of Cuban music. 
Sines has the honour of welcoming her on her stage farewell tour.

Omara Portuondo Peláez nasceu em Havana a 29 de outubro de 1930. Imersa 
na música cubana desde cedo, começou a cantar (e a dançar) muito jovem. Em 
1951, integrou o quarteto 'D'Aida', que obteve grande sucesso internacional e 
partilhou palcos com Nat King Cole e Edith Piaf. Passo a passo, construiu uma 
carreira onde demonstrou total mestria de géneros como o feeling, o jazz, a 
nueva trova, o son, o bolero e a habanera. Em 1997, cantou "Veinte Años" no 
álbum "Buena Vista Social Club", sendo a única mulher de um projeto, que, 
nos 17 anos seguintes, a tornou um símbolo da música cubana. Sines tem a 
honra de recebê-la, aos 91 anos, na digressão de despedida dos palcos.

Cuba

OMARA PORTUONDO
30 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES

5150

Ava Rocha é o exemplo de artista total: cantora, compositora, performer, 
artista visual e sonora, editora, poeta. Esta multiplicidade de expressões do 
seu génio reflete-se na extensão do seu curriculum vitae, onde se incluem três 
álbuns em nome próprio, composições para outros artistas, autoria de bandas 
sonoras de filmes, desenho de capa de discos, realização de videoclipes e 
filmes, e um muito longo etcétera. Já em 2022, estreou o seu espetáculo "AVA 
ATOS ao vivo", que celebra os seus mais de 10 anos de carreira, lançou o single 
carnavalesco "Papais Panacas" e anunciou a chegada do seu quarto álbum 
para este ano. Sines cá está para conhecer a sua criatividade sem limites.

Ava Rocha is the example of a total artist: singer, songwriter, performer, visual 
and sound artist, film editor, poet. This multiplicity of expressions of her genius 
is reflected in the extension of her curriculum vitae, which includes three 
albums in her own name, compositions for other artists, authorship of film 
soundtracks, record cover designs, video clips and films, and a very long ‘et 
cetera’. In 2022, she debuted her show "AVA ATOS ao vivo", which celebrates 
her more than 10 years of career, released the carnival single "Papais 
Panacas" and announced the arrival of her fourth album for this year. Sines is 
here to discover her boundless creativity.

30 JUL, 21H00 @ CASTELO - SINES

Brasil

AVA ROCHA

© Carolina Amorim
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Sixteen years after his debut in Sines, Seun Anikulapo Kuti returns to FMM to 
close the Castelo's programme. Youngest son of Fela Kuti, founder of the 
Afrobeat movement, at the age of 9 he was already singing in his father's 
concerts and accompanied him until his death in 1997. At just 14 years old, he 
assumed the role of leader of his last band, Egypt 80. Since then, Seun has 
followed in his father's footsteps, adopting his political and social point of view 
in music. This care for the heritage did not, however, prevent him from 
developing his own identity, maintaining the activist nature and the hypnotic 
power of Afrobeat rhythms, but bringing it closer to 21st century audiences.

Dezasseis anos depois, o vocalista, saxofonista e percussionista Seun Anikulapo 
Kuti volta ao FMM Sines para encerrar a música no Castelo. Filho mais novo de 
Fela Kuti, fundador do movimento afrobeat, aos 9 anos já cantava nos 
concertos do pai e acompanhou-o até à sua morte, em 1997. Com apenas 14 
anos, assumiu o papel de líder da sua última banda, os Egypt 80. Desde então, 
Seun tem seguido as pisadas do pai, adotando o seu ponto de vista político e 
social na música. Este cuidado pela herança não o impediu, porém, de 
desenvolver a sua própria identidade, mantendo o cunho ativista e o poder 
hipnótico dos ritmos, mas aproximando o afrobeat dos públicos do século XXI.

Nigéria

SEUN KUTI & EGYPT 80
30 JUL, 24H00 @ CASTELO - SINES

5352

Os pés estão fincados no folclore arménio, mas os ouvidos abrem-se às 
músicas que o vento traz do resto do mundo, dos sons dos Balcãs ao maloya de 
Reunião, do reggae jamaicano ao jazz universal. É um projeto a dois, criado em 
2019. Ela, Jacqueline Baghdasaryan, tem ascendência arménia e bielorrussa. 
Vive em Lille, onde se tornou professora de canto e onde conheceu Louis 
Thomas, multi-instrumentista francês. Um projeto de mistura global, mas com 
uma atração leste-europeia, não tivesse ido buscar o nome à marca de um 
icónico jipe russo. Venceram recentemente o prémio do público dos Music 
Moves Europe Awards e propõem uma abordagem fresca às músicas de fusão.

The feet are rooted in Armenian folklore, but the ears are open to the music 
that the wind brings from the rest of the world, from the sounds of the Balkans 
to the maloya of Réunion, from Jamaican reggae to universal jazz. This is a duo 
project, created in 2019. She, Jacqueline Baghdasaryan, is of Armenian and 
Belarusian descent. She lives in Lille, where she became a singing teacher and 
where she met Louis Thomas, a French multi-instrumentalist. A global mix 
project, but with an eastern European appeal, as is made clear by the fact that 
their name is taken from the brand of an iconic Russian jeep. They recently won 
the Audience Award at the Music Moves Europe Awards.

30 JUL, 23H00 @ CASTELO - SINES

Arménia / França

LADANIVA

© Alexis Yousla
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Guiss Guiss Bou Bess bring together a Dakar native, Mara Seck, and a 
Frenchman from Grenoble, Stéphane Constantini. They are united by a passion 
for sabar drums and their percussive patterns, which gave rise to mbalax, the 
style with which Senegalese music conquered the world. The son of a noted 
musician and dancer, Alla Seck, Mara sings, dances and plays percussion. He is 
the traditional soul of the project. Stéphane, composer, percussionist and beat 
maker, heavily influenced by Anglo-Jamaican drum'n'bass, is responsible for the 
"electro" in the Electro Sabar style they created together. They bring to Sines 
their debut album, "Set Sala", and a third element, percussionist Babacar Diop.

Guiss Guiss Bou Bess junta um filho de Dakar, Mara Seck, e um francês de 
Grenoble, Stéphane Constantini. Une-os a paixão pelos tambores sabar e pelos 
seus padrões percutivos, que estiveram na origem do mbalax, estilo com que a 
música senegalesa conquistou o mundo. Filho de um notável músico e 
bailarino, Alla Seck, Mara canta, dança e toca percussões. É a alma tradicional 
do projeto. Stéphane, compositor, percussionista e criador de beats, muito 
influenciado pelo drum'n'bass anglo-jamaicano, é o principal responsável pelo 
"electro" no estilo Electro Sabar que criaram juntos. A Sines trazem o álbum 
de estreia, "Set Sala", e um terceiro elemento, o percussionista Babacar Diop.

Senegal / França

GUISS GUISS BOU BESS
30 JUL, 03H30 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES

5554

O primeiro clube lisboeta focado na cultura africana abriu em 1976. Gerido 
pelo lendário Bana, o Monte Cara acolheu alguns dos melhores artistas de 
Cabo Verde. Procurando recuperar o espírito desse clube, Alcides Nascimento, 
filho de Bana e ele mesmo agitador da cena africana em Lisboa, juntou 
músicos que atuaram nesse palco para a gravação de um EP que reimaginou 
para o presente parte do repertório que tantas vezes foi entoado no Monte 
Cara. O EP transformou-se agora num espetáculo com a participação de cinco 
"allstars" da música cabo-verdiana: Toy Vieira (direção e teclas), Leonel 
Almeida (voz), Manuel Paris (baixo), Zé António (guitarra) e Toy Paris (bateria).

The first Lisbon club focused on African culture opened in 1976. Run by the 
legendary Bana, Monte Cara has hosted some of Cape Verde's best artists. 
Seeking to recover the spirit of this club, Alcides Nascimento, son of Bana and 
himself agitator of the African scene in Lisbon, brought together musicians 
who played on that stage for the recording of an EP that reimagined for the 
present part of the repertoire that was so often sung at Monte Cara. The EP 
has now become a show with the participation of five "allstars" of Cape 
Verdean music: Toy Vieira (direction and keys), Leonel Almeida (vocals), 
Manuel Paris (bass), Zé António (guitar) and Toy Paris (drums).

30 JUL, 02H00 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES

Cabo Verde / Portugal

RE:IMAGINAR MONTE CARA

© Tusca Lima © Jean-Baptiste Joire
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5756

Tal como aconteceu na primeira das quatro vezes que já veio a Sines, em 2010, 
Pedro Coquenão ou Batida encerra o FMM junto à Praia Vasco da Gama. Mais 
uma oportunidade para dançar ao som de um dos raros DJ sets de um artista 
nascido em Angola e crescido nos arredores de Lisboa, com trabalho na rádio, 
música, dança, artes visuais e plásticas. Para esta apresentação, convida o DJ e 
artista visual brasileiro Helder Aragão (DJ Dolores), de quem nos chega a 
mensagem: “Prazer imenso estar no FMM Sines levando a música como o 
aceno de despedida da edição 2022. E tudo fica melhor quando se está bem 
acompanhado por quem nutro profunda admiração: Batida.”

As in the first of the four times he has come to Sines, in 2010, Pedro Coquenão 
or Batida closes FMM next to Vasco da Gama Beach. Another opportunity to 
dance to one of the rare DJ sets by an artist born in Angola and raised on the 
outskirts of Lisbon, with work in radio, music, dance, visual and plastic arts. 
For this presentation, he invites the Brazilian DJ and visual artist Helder 
Aragão (DJ Dolores), from whom the following message has reached us: “It is 
a great pleasure to be at FMM Sines taking music as the farewell wave of the 
2022 edition. And it's even better because I will be well accompanied by 
someone I deeply admire: Batida.”

30 JUL, 05H00 @ PALCO GALP, AV. VASCO DA GAMA - SINES

Portugal / Brasil

BATIDA B2B DJ DOLORES

EXPOSIÇÃO  LUZES EXHIBITION
DISTANTES | NUNO CERA
9 JUL - 16 OUT @ CAS. Org. CMS. 
Apoio Fundação EDP / maat

ORQUESTRA LOCOMOTIVA
26 JUL, 19h00 @ Castelo

A_WEAR | ANA BALEIA 
I. EXPOSIÇÃO EXHIBITION
22-31 JUL, 10h00-18h00 @ CAS
II. WORKSHOP*
25 & 26 JUL, 15h00 @ Pátio Artes. 
Idades : 4-14ages

ATELIÊS INFANTIS COM MÚSICOS 
DO FMM*  CHILDREN WORKSHOPS
27-30 JUL, 11h00 @ Pátio Artes. 
Idades  6-12ages:

27: Letrux 
28: Taraf de Caliu
29: Flavia Coelho
30: Guiss Guiss Bou Bess 

CANTO DE COLO*
30 JUL, 10h00 @ CAS. Idades : ages
0-3

CONTOS DE TANTOS MUNDOS
27-30 JUL, 15h30 @ Pátio Artes 
(exceto 30 JUL)

27: Mariana! 
28: Virginia Millefiori
29: Histórias de Saias
30 (15h00, CAS): Rodolfo Castro

PLASTIC FUNK
25 JUL, 19h00. Arruada + 
Apresentação @ Largo Poeta Bocage

ENTREMARÉS Divulgação científica 
CIEMAR / MARE Ver pp. 66-67

ANIMAÇÕES INATEL 
STREET ENTERTAINMENT
27-30 JUL, 19h00-20h30 @ Centro 
histórico de Sines Historic centre

27: Banda às Riscas
28: Al-Fanfare
29: Concertinas e Cabeçudos
30: Assoc. Zés P’reiras de Antas

DEBATE Escrever sobre música em 
Portugal. Há mulheres que o fazem?
28 JUL, 16h30 @ CAS

LIVRO  “Amor e Vinho. Da Poesia 
Luso-Árabe à Nova Música 
Portuguesa (Sécs. XI-XXI)”, de 
Eduardo M. Raposo
28 JUL, 16h30 @ Capela Misericórdia

LIVRO + CONCERTO "Funaná, Raça e 
Masculinidade: uma Trajetória 
Colonial e Pós-colonial", de Rui Cidra 
| Música: Dju di Mana e convidados
30 JUL, 16h00 @ Pátio Artes

O OUTRO FMM* THE OTHER FMM 
28, 29 & 30 JUL, 15h00 @ Castelo

FEIRA DO LIVRO E DO DISCO 
BOOK AND RECORD FAIR
27-30 JUL, 16h00-24h00 @ Capela  
Misericórdia

(*) Marcações Enrolment 
@ Centro de Artes de Sines (CAS) 

(servicoeducativoCAS@mun-sines.pt 
/ tel. 269 860 080)

© Manuel Lino © Barbara Wagner
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ANIMAÇÕES INATEL 
STREET ENTERTAINMENT
27-30 JUL, 19h00-20h30 @ Centro 
histórico de Sines Historic centre

27: Banda às Riscas
28: Al-Fanfare
29: Concertinas e Cabeçudos
30: Assoc. Zés P’reiras de Antas

DEBATE Escrever sobre música em 
Portugal. Há mulheres que o fazem?
28 JUL, 16h30 @ CAS

LIVRO  “Amor e Vinho. Da Poesia 
Luso-Árabe à Nova Música 
Portuguesa (Sécs. XI-XXI)”, de 
Eduardo M. Raposo
28 JUL, 16h30 @ Capela Misericórdia

LIVRO + CONCERTO "Funaná, Raça e 
Masculinidade: uma Trajetória 
Colonial e Pós-colonial", de Rui Cidra 
| Música: Dju di Mana e convidados
30 JUL, 16h00 @ Pátio Artes

O OUTRO FMM* THE OTHER FMM 
28, 29 & 30 JUL, 15h00 @ Castelo

FEIRA DO LIVRO E DO DISCO 
BOOK AND RECORD FAIR
27-30 JUL, 16h00-24h00 @ Capela  
Misericórdia

(*) Marcações Enrolment 
@ Centro de Artes de Sines (CAS) 

(servicoeducativoCAS@mun-sines.pt 
/ tel. 269 860 080)

© Manuel Lino © Barbara Wagner
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EXPOSIÇÃO EXHIBITION

LUZES DISTANTES DISTANT LIGHTS
Nuno Cera

9 JUL- 16 OUT @ Centro de Artes. Org. Câmara Municipal de Sines. 
Apoio  Fundação EDP / maatSupport

Luzes Distantes é uma investigação artística de Nuno Cera sobre o território 
de Sines e o momento inicial de transição energética e digital. Pretende 
retratar este território–corpo através de um olhar sobre o Porto de Sines e os 
seus movimentos, a indústria energética e as suas máquinas e os seus fluxos, 
o descomissionamento da Central Elétrica da EDP e o seu novo futuro. O 
datacenter, o cabo ótico transatlântico e alguns retratos de natureza são 
também elementos na construção do trabalho. O resultado é uma exposição 
de fotografia e vídeo em que vários episódios e vislumbres poéticos e 
artísticos de diferentes tempos, espaços e movimentos coexistem em 
simultâneo, e também uma publicação, realizada em colaboração com críticos 
convidados. A ambição é a de criar uma memória visual deste momento único 
na história de Sines e ao mesmo tempo produzir uma experiência artística 
que convida o público a refletir sobre questões contemporâneas que afetam a 
nossa sociedade. Curadoria: José Mouro e Julia Albani.

Distant Lights is an artistic research by Nuno Cera about the territory of Sines 
and the initial moment of energy and digital transitions. It intends to portray 
this territory-body through a look at the Port of Sines and its movements, the 
energy industry and its machines and flows, the decommissioning of the EDP 
Coal Power Station and its new future. The datacenter, the transatlantic 
optical cable and some portraits of nature are also elements in the 
construction of the work. The result is a photography and video exhibition as 
well as a publication. The aim is to create a visual memory of this unique 
moment in the history of Sines and at the same time produce an artistic 
experience that invites the public to reflect on contemporary issues. Curators: 
José Mouro and Julia Albani.

APOIO SUPPORT
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CONCERTO ESPECIAL SPECIAL CONCERT

Orquestra Locomotiva 
Orquestra Sinfónica do Alentejo Litoral

26 JUL, 19h00 @ Castelo. Entrada livre Free admission

A Orquestra Locomotiva - Orquestra Sinfónica do Alentejo Litoral (sob a 
direção do professor Marco Alves) é toda a Escola de Artes do Alentejo Litoral 
em movimento: é a grande orquestra que reúne jovens de todas as idades e 
de todas as extensões da Escola desde o seu início, em 2008. Toca 
calorosamente a música dos grandes clássicos, mas também composições 
originais de compositores portugueses, especialmente concebidas para esta 
orquestra. A força da Locomotiva resulta do estudo, da energia e do empenho 
de alunos de todo o território (Sines, Santiago do Cacém, Colos e Odemira), e 
dos seus professores. É o litoral alentejano unido numa orquestra sinfónica de 
formação original, tentando integrar todos os instrumentos disponíveis na 
escola. Este concerto contará ainda com alunos de outras escolas de música.

Concert by the Coastal Alentejo Arts School orchestra, which comprises 
students from Sines, Santiago do Cacém, Colos and Odemira - municipalities 
and parishes from Coastal Alentejo.

A_WEAR | ANA BALEIA
EXPOSIÇÃO EXHIBITION
22-31 JUL, 10h00-18h00 @ Centro de Artes de 
Sines - Átrio & Piso 1

A enorme quantidade de resíduos têxteis 
produzidos diariamente é o problema 
socioambiental que dá origem ao projeto 
de artes visuais A_WEAR. Ana Baleia 
pretende fazer um alerta, materializando em peças artísticas a forma como se 
relaciona com o problema das toneladas de roupa descartada. Um conjunto 
de peças de instalação / escultura onde a principal matéria-prima utilizada são 
roupas usadas que foram deitadas ao lixo.

The amount of textile waste produced daily is the socio-environmental 
problem that gives rise to the A_WEAR visual arts project. Ana Baleia's goal is 
to alert the consciences, translating into artistic pieces the way she relates to 
the problem of discarded clothes. A set of installation / sculpture pieces where 
the main raw material used is thrown way used clothes.

WORKSHOP
25 & 26 JUL, 15h00 @ Pátio das Artes | Dur. 1h | Crianças 4-14 anos For children 
aged 4-14 years old Free enrolment  | Inscrições gratuitas  @ Centro de Artes 
(servicoeducativoCAS@mun-sines.pt / Tel. 269 860 080)

As crianças serão guiadas por Ana Baleia numa visita à exposição A_WEAR e, 
no fim, terão oportunidade de realizar uma peça da sua autoria, utilizando 
roupas que estavam destinadas a ir para o lixo. Este projeto pretende 
sensibilizar o público mais jovem para o excesso de têxteis deitados ao lixo e o 
consumo irrefletido de roupa.

A visit to the exhibition guided by Ana Baleia, followed by the creation of an 
art work using discard clothes.
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BEBÉS BABIES

CANTO DE COLO
30 JUL, 10h00 @ Centro de Artes de Sines - Cafetaria. Da barriga aos 3 anos From 

the belly to 3 years of age Enrolment. Marcações  @ Centro de Artes 
(servicoeducativoCAS@mun-sines.pt / tel. 269 860 080)

Dirigido a pais, mães, avós e crianças pequenas, o Canto de Colo é um tempo 
lúdico de encontro e partilha de brincadeiras, cantares e aconchego, onde 
juntos vamos relembrar, aprender e cantar cantigas tradicionais, de roda, de 
embalar, jogos vocais, lengalengas e pequenos contos.

For parents, grandparents and babies up to 3 years of age. Singing, games, 
vocal exercises. This activity will be in Portuguese but some parts of it can also 
be enjoyed by non-Portuguese speakers.

62

ATELIÊS INFANTIS COM MÚSICOS DO FMM
CHILDREN WORKSHOPS WITH FMM MUSICIANS

27: LETRUX (pg. 28) 28: TARAF DE CALIU (pg. 40)

29: FLAVIA COELHO (pg. 30) 30: GUISS GUISS BOU BESS (pg. 55)

27-30 JUL, 11h00 @ Pátio das Artes. Crianças  6-12 anos . children years of age
Marcações  @ Centro de Artes (servicoeducativoCAS@mun-sines.pt / tel. enrolment
269 860 080)

Lista de músicos sujeita a alterações por motivos imprevistos 
List of musicians subject to changes due to unforeseen causes
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CONTOS DE TANTOS MUNDOS
27-30 JUL. Entrada livre EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

MARIANA! - MARIA MORAIS E ANA LAGE
27 JUL, 15h30 @ Pátio das Artes

Projeto criado a partir de repertório popular de tradição oral e memórias 
pessoais. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito, em construção 
desde 2014, tendo como ponto de partida o seu interesse comum pela 
métrica e lírica da chamada cultura popular portuguesa de tradição oral e 
como propósito a recolha de outras versões da(s) história(s) que costumamos 
contar.

VIRGINIA MILLEFIORI
28 JUL, 15h30 @ Pátio das Artes

Virginia Millefiori (Virgínia Sá Pereira), professora de Português, descobriu-se 
como narradora oral na sala de aula. Traz ao FMM Sines a sessão “Mulheres 
do Mundo”, sobre deusas, heroínas, feiticeiras, portadoras de palavras de 
sabedoria desde que o mundo é mundo. Partindo do universo da tradição oral 
de diferentes civilizações, uma viagem ao encontro desse imaginário comum. 
Contos que falam da origem das coisas, mitos, lendas de tantos mundos, 
resultado da recolha feita pela narradora.

HISTÓRIAS DE SAIAS - DUAS MULHERES QUE CONTAM
29 JUL, 15h30 @ Pátio das Artes

Sessão de contos e leituras à volta da temática do feminino, com Cláudia 
Fonseca e Cristina Taquelim. “Saias curtas ou compridas, rodadas, travadas, 
justas. Saias leves e pesadas, coloridas ou plissadas. Mulheres de saias. 
Mulheres narradoras. Mulheres que trazem seus contos e cantes, que rodam 
de história em história, dançando entre o imaginário popular e o conto de 
autor.“

RODOLFO CASTRO - AS MULHERES NO MUNDO
30 JUL, 15h00 @ Centro de Artes de Sines – Átrio

Rodolfo Castro, nascido na Argentina, designa-se a si próprio como “o pior 
contador de histórias do mundo”. Trabalhou como pedreiro, carteiro, 
sapateiro e vendedor ambulante. Tentou o futebol, foi professor e teve uma 
banda. Começou a contar histórias profissionalmente em 1993 e desde então 
tem uma carreira que se estende à escrita, à mediação de leitura e à leitura 
em voz alta. Este ano, traz-nos contos de meninas e mulheres do mundo.
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ENTREMARÉS
Divulgação científica por investigadores do CIEMAR e do MARE
Org. Universidade de Évora, Escola de Ciências e Tecnologia, CIEMAR - Laboratório de 
Ciências do Mar | MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente 

YOGA NUMA POÇA DE MARÉ (*)
23 JUL, 18h00 @ Antiga Escola Primária de Porto Covo | 29 JUL, 10h00 @ Centro de 
Artes de Sines - Cafetaria | Dur. 45' | Para crianças (3-12 anos) acompanhadas pelos 
pais ou por outros familiares

Aula de yoga para famílias inspirada na vida de animais de litorais rochosos 
entremarés. No âmbito do projeto bLueTIDE, financiado por EEA Grants.

MAMÍFEROS E RÉPTEIS MARINHOS: 
O QUE SÃO E PORQUE DÃO À COSTA? (**)
27 JUL, 9h30 @ Praia Vasco da Gama (Sines). Encontro junto à bandeira dos 
nadadores-salvadores | Dur. 45'

Os cetáceos e as tartarugas marinhas, o que os ameaça, por que dão à costa e 
o que fazer se os encontrar. No âmbito do projeto ARROJAL, financiado pelo 
Fundo Ambiental.

PERCEBES OU NÃO PERCEBES? (**)
28 JUL, 12h00 @ Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora, Avenida 
Vasco da Gama, Sines | Dur. 45'

O que é um percebe? Como se alimenta? Como se reproduz? Como é o seu 
ciclo de vida? No âmbito do projeto bLueTIDE, financiado por EEA Grants.

MARÉ NA PRAIA (**)
29 JUL, 9h30 @ Praia Vasco da Gama (Sines). Encontro na extremidade leste da 
praia, junto ao Pontal | Dur. 60-90'

Observação, na maré baixa, de animais e algas marinhos para conhecer 
melhor a sua biologia. No âmbito do projeto bLueTIDE, financiado por EEA 
Grants.

(*) Inscrição: enviar título da atividade, nome e contacto telefónico para 
iseabra@uevora.pt ou por SMS para 969088047.

(**) Inscrição: enviar título da atividade, nome e contacto telefónico para 
ciemar@uevora.pt ou por SMS para 966650628.

Note for non-Portuguese speakers

The Entremarés activities are in Portuguese, but if there are English speakers 
among the audience a brief explanation in English will also be given. If any 
doubts arise, they will be addressed.

"Yoga numa Poça de Maré" (*), at the Porto Covo primary school and the 
Sines' Art Centre, is a yoga class inspired by the animals living in the rocky 
intertidal habitats.

"Mamíferos e Répteis" (**), at the Vasco da Gama Beach, is dedicated to 
mammals and reptiles.

"Percebes ou não percebes" (**), at the local Sciences Laboratory, is a short 
"class" on barnacles.

"Maré na Praia" (**) allows the participants to know more about the Vasco 
da Gama Beach.

Enrolment contacts on the left page.

TERESA CRUZ
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"class" on barnacles.

"Maré na Praia" (**) allows the participants to know more about the Vasco 
da Gama Beach.

Enrolment contacts on the left page.

TERESA CRUZ
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ANIMAÇÕES INATEL 
STREET ENTERTAINMENT
27-30 JUL, 19h00-20h30 @ Ruas do centro histórico em redor do Castelo e Av. Vasco da 
Gama Historic centre around the Castle and Av. Vasco da Gama

27: BANDA ÀS RISCAS

A Banda às Riscas nasceu na cidade do 
Porto e, desde então, tem vindo a animar 
as ruas, festas e romarias, espalhando risos 
e boa disposição por onde quer que passa. 
O repertório do grupo é de cariz 
tradicional, com temas do imaginário 
coletivo e circense. A animação da Banda 
às Riscas assenta na importância de 
despertar o lado mais simples da vida: o 
sorriso!

Banda das Riscas was born in the city of 
Porto and, since then, has been 
entertaining streets, parties and 
pilgrimages, spreading laughter and good 
mood wherever it goes. The group's 
repertoire is of a traditional nature, with 
themes from the collective imagination and 
circus. The Banda à Riscas performance is 
based on the importance of awakening the 
simplest side of life: the smile!

28: AL-FANFARE

Grupo algarvio que usa a força sonora dos 
instrumentos de sopro e percussão para 
levar a alegria da música ao vivo, quer seja 
no palco ou em movimento, onde quer que 
se apresente. As sonoridades e os ritmos 
dos Balcãs, as incursões por outros campos 
musicais como a Dixieland e a música 

latina, são a imagem sonora deste grupo, que 
se pretende contagiante e a não deixar 
ninguém indiferente.

Algarve group that uses the sonic strength of 
wind and percussion instruments to bring the 
joy of live music, whether on stage or on the 
move, wherever it performs. The sounds and 
rhythms of the Balkans, the incursions into 
other musical fields such as Dixieland and Latin 
music, are the sound portrait of this group.

29: CONCERTINAS E CABEÇUDOS

Arruada com grupo de concertinas e 
cabeçudos, retratando o espírito festivo das 
festas e romarias do Alto Minho.

Street parade with a group of concertinas 
(diatonic accordions) and cabeçudos 
(traditional large head figures), portraying the 
festive spirit of the festivals and pilgrimages of 
Alto Minho.

30: ASSOC. DE ZÉS P'REIRAS DE ANTAS

Grupo de percussionistas que se fazem 
acompanhar de caixas e bombos, com o seu 
característico ritmo ensurdecedor das batidas 
marciais vibrantes e hipnóticas. São uma 
tradição do Minho, embora também os 
possamos ouvir em algumas zonas do Douro 
Litoral. 

A group of percussionists accompanied by snare 
drums and bass drums, with their characteristic 
rhythm of vibrant and hypnotic martial beats. 
They are a Minho tradition, although we can 
also hear them in some areas of the Douro 
Litoral.
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DEBATE
Escrever sobre música em Portugal. Há mulheres que o 
fazem? Com Inês Nadais, Lia Pereira e Sofia Branco
28 JUL, 16h30 @ Centro de Artes de Sines - Átrio

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

Dar à mulher o lugar que lhe 
pertence na música é um tema 
cada vez mais atual e pertinente 
num mundo avesso à igualdade 
de género e avesso à aceitação 
da paridade.
  Mário Mesquita disse que 
quando integrou o jornal 
República, em 1971, não havia 
mulheres na redação, à exceção 
da senhora Ermelinda que ia lá 
fazer o almoço para o chefe de 
redação. Fred Santarpia, Chief 
Digital Officer da Condé Nest, 
que comprou há poucos anos a 
revista especializada Pitchfork 
dizia que “o valor da revista 
provém da paixão de uma 
audiência maioritariamente 
masculina de millennials“. Num 
artigo de Marcus Barnes em 
novembro de 2020 – "Race, 
Representation, and Reshaping 
Festival Culture" – 82% de todos 
os artistas contratados em 2019 
para os festivais mais mediáticos 
em escala planetária eram do 
género masculino.  Em 2018, 
uma pesquisa da Universidade 
do Sul da Califórnia analisou 20 
mil críticas de cinema. Quase dois terços foram escritas por homens brancos. 
As mulheres representaram 22%, enquanto as pessoas de etnias não brancas 
(homens e mulheres), só 18%.
  No caso dos órgãos de comunicação social em Portugal em departamentos 
ligados à cultura e especificamente à música, o que se passa?

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
“Amor e Vinho. Da Poesia Luso-Árabe à Nova Música 
Portuguesa (Séculos XI-XXI)”, de Eduardo M. Raposo
28 JUL, 16h30 @ Capela da Misericórdia

EM PORTUGUÊS 
IN PORTUGUESE

Com chancela das Edições 
Colibri, este sétimo livro de 
Eduardo M. Raposo defende 
que a poesia lírica 
portuguesa surge não no 
século XII mas na segunda 
metade do século XI, pela 
pena de Almutâmide Ibne 
Abade, Ibne Amar e outros 
poetas maiores que 
marcaram o Garbe Al-
Andalus. Ter-se-á iniciado 
então a caminhada poética 
que, após o último quartel do 
século XX e no século XXI, 
vem desembocar na "Nova 
Música Portuguesa”, em 
artistas como Janita Salomé 
(que assina o prefácio), 
Vitorino, Rui Veloso, Sérgio 
Godinho, Trovante, Luís 
Represas, Fausto, Brigada 
Victor Jara, Jorge Palma, João 
Afonso, «cantautores» e 
intérpretes, que cantam o amor e o vinho, o sul e o mar. Com esta sessão 
pretende-se também assinalar a passagem dos 50 anos da publicação do LP 
“Cantigas do Maio”, de José Afonso, referência maior da canção popular 
portuguesa.

Esta edição sintetiza a tese de doutoramento em História Cultural e das 
Mentalidades Contemporâneas pela FCSH/UNL, onde Eduardo M. Raposo é 
investigador integrado no CHAM - Centro de Humanidades.

Na apresentação, o autor estará acompanhado por Ana Pereira Neto,  
professora e investigadora CHAM e CEIA/ISEC Lisboa.
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O OUTRO FMM THE OTHER FMM
28, 29 & 30 JUL, 15h00 @ Castelo. Marcações  @ Centro de Artes  Enrolment
(servicoeducativoCAS@mun-sines.pt / tel. 269 860 080)

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).

What’s hiding behind the FMM stage? A guided tour to the festival backstage 
and working areas. For children and families.

LIVRO + CONCERTO
:: Livro: "Funaná, Raça e Masculinidade: uma Trajetória 
Colonial e Pós-colonial", de Rui Cidra
:: Concerto: Dju di Mana e convidados
30 JUL, 16h00 @ Pátio das Artes. Dur. 1h30. Entrada livre

Baseado em pesquisa etnográfica 
desenvolvida entre Cabo Verde e 
Portugal, o livro "Funaná, Raça e 
Masculinidade: uma Trajetória 
Colonial e Pós-colonial" (Outro Modo, 
2021) constitui uma abordagem 
antropológica e histórica do funana,́ 
uma prática de música e dança criada 
pela populaçaõ  camponesa da ilha de 
Santiago, no período poś-escravatura 
do final do sećulo XIX, ligada às práticas expressivas da dupla 
de tocadores de gaita (acordeão diatónico de botões) e fero 
(uma barra de ferro friccionada e percutida com uma faca), 
ambos dividindo a interpretação vocal e dialogando com 
audiências participativas.
  A apresentação do livro contará com a presença do autor, 
Rui Cidra, de dois tocadores que participaram no 
desenvolvimento da investigação, Dju di Mana (gaita) e 
Florzinho (fero), e do editor e antropólogo Nuno Domingos. A 
discussão sobre o livro antecede o concerto de Dju di Mana e convidados.
  Dju di Mana (António Virgolino dos Santos Moreno, n. Loura, São Domingos, 
ilha de Santiago, 1975) é um tocador de gaita na tradição do funaná. No 
concerto contará com o contributo de músicos com quem atua habitualmente 
nas suas deslocações a Portugal, como Florzinho, Sousa (fero), Káká, e 
igualmente com as convidadas Nelita (fero e voz) e Diana (gaita).

stA two-part connected initiative. The 1  part is the presentation of a book 
about the relations between the Cape-Verdian genre of funaná, race and 

ndmasculinity during and after the colonial period. In the 2  part, a notable 
funaná musician, Dju di Mana, performs with guests. Dju di Mana and 
Florzinho (another musician present in this event) took part in the research 
that led to the book. A knowledge of Portuguese will be needed to enjoy the 
book presentation.

Rui Cidra
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A A das Artes, livraria galardoada nos 
prémios Livraria Preferida - APEL, traz ao 
FMM uma oferta diversificada de livros, 
com raridades e promoções. Através da 
Compact Records, acedemos a uma 
criteriosa seleção de discos de vários 
géneros de música. O ateliê O Homem do 
Saco está na feira com trabalhos em 
tipografia artesanal.

A selection of books on sale and rare 
editions. A careful selection of records in 
several music genres and styles. Typography 
workshop.

FEIRA DO LIVRO E DO DISCO
BOOK AND RECORD FAIR
27-30 JUL, 16h00-24h00 @ Capela da Misericórdia

75

INFORMAÇÃO ÚTIL USEFUL INFO

ENTRADAS
PREÇO

Bilhetes para os concertos noturnos 
no Castelo (a partir das 21h00)
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 JUL: 10 euros (2 concertos)
26 JUL: 10 euros (2 concertos)
29 JUL: 5 euros (1 concerto)
IVA incluído à taxa legal em vigor

Concertos de entrada livre
Todos os concertos em Porto Covo e 
no palco da Av. Vasco da Gama. 
Também são de entrada livre os 
concertos das 18h00 no Castelo.

LOCAIS DE VENDA

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

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

Nota
Os bilhetes para os concertos no 
auditório do Centro de Artes de Sines 
vendem-se apenas no local.

ADMISSIONS
PRICE

Tickets for night concerts at the 
Castle (starting at 21h00)
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 JUL: 10 euros (2 concerts)
26 JUL: 10 euros (2 concerts)
29 JUL: 5 euros (1 concert)
IVA included at the legal rate in force

Free admission concerts
All concerts in Porto Covo and on the 
Av. Vasco da Gama stage. The 18h00 
concerts at the Castle are also free 
of charge.

TICKETS AVAILABLE AT

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

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

Note
Tickets for the concerts at the Centro 
de Artes’ auditorium are only sold at 
the venue.

PLASTIC FUNK
25 JUL, 19h00. Arruada + apresentação final @ Largo Poeta Bocage. Apoio CMS

Apresentação pelo projeto Plastic Funk, 
orquestra local de percussão com 
indumentárias e instrumentos construídos 
usando materiais e resíduos poluentes do 
fundo dos oceanos e florestas. Resultado de 
um projeto piloto realizado em Sines que se 
pretende estender a outros pontos do país. 
Direção artística de Hugo Menezes.

Public presentation by the Plastic Funk project, a local percussion orchestra 
with costumes and instruments built using polluting materials and waste from 
the ocean floor and forests. This is a pilot project carried out in Sines that is 
intended to be extended to other parts of the country. Artistic direction by 
Hugo Menezes.
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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 adquiridos 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 bought 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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– Taking photographs of the 
concerts in the Centro de Artes’ 
Auditorium 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 that 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.
– The organisation reserves the 
right to introduce restrictions on 
entries and capacity in case of 
aggravation of the pandemic 
situation.

SPECTATOR SUPPORT SERVICE 

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.

  CONTACTOS CONTACTS

ci@mun-sines.pt (INFO)

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;
– A organização reserva-se o direito 
de introduzir condicionamentos às 
entradas e lotações em caso de 
agravamento da situação pandémica.

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.

CM Sines (Comunicação): Tel. 269 630 665
CM Sines (Geral): Tel. 269 630 600
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PORTO COVO: LARGO MARQUÊS DE POMBAL (PALCO INATEL)

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

The festival begins in 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 
teve as suas origens.

The historic venue of the festival is the medieval castle where the Sines 
municipality had its beginnings.

LOCAIS LOCATIONS

SINES: AV. VASCO DA GAMA (PALCO GALP)

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.

SINES: PÁTIO DAS ARTES

Uma extensão do Centro de Artes ao ar livre. 

An outdoors extension of Sines Arts Centre. 

SINES: CAPELA DA MISERICÓRDIA

Esta antiga igreja, construída no século XVI, é 
um equipamento cultural desde os anos 90. 

This old church, built in the 16th century, is a 
cultural facility since the 1990s.
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GUIA COM UTILIZAÇÃO DE FONTE CARDENIO, 
CRIADA POR NILS CORDES (HTTP://NILSCORDES.COM) 

O GUIA FMM SINES 2022 É UMA EDIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 
LARGO RAMOS COSTA - 7520-159 SINES - TEL. 269 630 600 

ORGANIZAÇÃO 
ORGANISATION

Câmara Municipal de Sines
Sines Municipal Council

DIRETOR DO FESTIVAL 
FESTIVAL DIRECTOR

Nuno Mascarenhas 
Presidente da Câmara Municipal de Sines

Mayor of Sines

DIRETOR ARTÍSTICO E DE PRODUÇÃO 
ARTISTIC AND PRODUCTION DIRECTOR

Carlos Seixas

Best Lineup - Portugal & Spain
Best major festival - Portugal
Best cultural programme - Portugal

Best cultural programme - Portugal & Spain
Best major festival - Portugal
Best touristic promotion - Portugal

 

«Um festival impressionante pela compreensão 
do internacionalismo, do papel das artes e da 

diversidade real - não uma diversidade 
cosmética... Uma celebração autêntica da arte, 

da vida e do espírito cosmopolita»

--Júri internacional EFFE Award 
European Festivals Association

Best cultural programme - Portugal & Spain

Best touristic promotion - Portugal & Spain
Best major festival - Portugal
Best cultural programme - Portugal

Best cultural programme - Portugal & Spain
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