


Todos os festivais têm música, o FMM tem também histórias. Vir a 
Sines, no fim de Julho, é conhecer melhor não só a música que se faz 
no mundo como o próprio mundo e o espírito humano. 
  O FMM 2005 tem exemplos comoventes de como o amor é a 
principal arma contra a adversidade (Amadou & Mariam), de como 
existem saídas para uma vida de exclusão (Mahala Raï Banda), de 
como a dificuldade aguça o engenho (Konono n.º 1), de como é sempre 
possível começar de novo (Ljiljana Buttler & Mostar Sevdah Reunion), 
de como, enfim, nunca devemos perder o sentido das proporções 
(Master Musicians of Jajouka).
  Astrid Hadad mostra-nos que o excesso também pode ser um meio 
para chegar ao essencial, Ribot que a criatividade não deve aceitar 
limites, Pascoal que o génio não é incompatível com a ternura. 
  Todos os grupos do FMM 2005, dos argentinos 34 Puñaladas aos 
irlandeses Kíla, de Ba Cissoko aos excelentes KTU e todos os 
portugueses apresentam música de qualidade que resulta não de uma 
engenharia do gosto mas da expressão genuína de uma cultura, de um 
percurso pessoal, do pleno potencial de uma força criadora.
  Com um programa reforçado de espectáculos, o FMM 2005 vai ser 
novamente uma festa da música e da cultura como poucas no nosso 
país.
  Para além deste excelente programa de música e artes, tem uma boa 
oportunidade para conhecer as belezas de Sines, outras iniciativas e 
equipamentos culturais (como o novo Centro de Artes), as praias, a 
gastronomia, enfim todas as riquezas do nosso concelho.
  Esperamos por si. Regresse ao que já ama ou aceite ser surpreendido.
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QUINTA, 28 DE JULHO
34 PUÑALADAS ARGENTINA

Porto Covo 19:00

CRISTINA BRANCO + BRIGADA VICTOR
JARA + SEGUE-ME À CAPELA PORTUGAL

Castelo 21:00

LJILJANA BUTTLER & MOSTAR SEVDAH 
REUNION BÓSNIA-HERZEGOVINA

Castelo 22:45

AMADOU & MARIAM MALI

Castelo 00:15

MAHALA RAÏ BANDA ROMÉNIA

Avenida da Praia 02:15

SÁBADO, 30 DE JULHO
SAMURAI 4 JAPÃO

Avenida da Praia 19:00

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA
feat. BACHIR ATTAR MARROCOS

Castelo 21:30

KTU FINLÂNDIA / EUA

Castelo 23:00

KÍLA IRLANDA

Castelo 00:30

KONONO N.º 1 RD CONGO

Avenida da Praia 02:30

SEXTA, 29 DE JULHO
LULA PENA PORTUGAL

Capela da Misericórdia 18:30

MARC RIBOT & THE YOUNG
PHILADELPHIANS EUA

Castelo 21:30

ASTRID HADAD MÉXICO

Castelo 23:00

HERMETO PASCOAL BRASIL

Castelo 00:30

BA CISSOKO GUINÉ-CONAKRI

Avenida da Praia 02:30
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MANUEL COELHO
Presidente 
da Câmara
Municipal
de Sines

INICIATIVAS PARALELAS

EXPOSIÇÕES DE FOTOGRAFIA
SESSÕES DE DJING
CICLO DE CINEMA DOCUMENTAL
CONVERSAS COM OS ARTISTAS
MASTER-CLASS DE SAX E CLARINETE

Mais informações nas páginas 19 e 20

BILHETES

Os concertos realizados no têm Castelo 
entrada paga (5 euros / dia). Mais 
pormenores na página 21.
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UM GRUPO que se estreou num teatro chamado Babilónia e que retirou o seu nome de 
um poema sobre um crime de sangue tem, logo à partida, um cartão de visita 
encarnado. Mas a boa música não se rege pelo "politicamente correcto" e este tango é 
tango até aos dentes, de olhos no lado menos confortável da vida. Desde 1998, o grupo 
34 Puñaladas explora a dimensão mais dura e obscura da canção argentina das 
décadas de 20 e 30. Com letras em lunfardo, o calão do submundo de Buenos Aires, o 
seu repertório está repleto de histórias de droga, prostituição, roubos, amores 
contrariados e violência. Guiado por um cantor de tom gardeliano - Alejandro Guyot -, na 
companhia de um quarteto de guitarristas, 34 Puñaladas apresenta obras cantadas, 
instrumentais e poemas recitados. A modernidade dos arranjos e das palavras, que 
mais do que reconstituir o passado remetem para a semelhança com os contextos 
sociais de hoje, não enganam sobre a juventude deste agrupamento, eleito por dois 
jornais argentinos como a revelação do tango em 2002.

TANGO A PRETO E VERMELHO

EM 1975, numa jornada de trabalho para abrir uma estrada na Lousã, aparece uma 
viola e meia dúzia de vozes começam a cantar. Em 1990, uma estudante de jornalismo 
recebe um CD de Amália de presente e apaixona-se pelo fado. Em 1999, o dono de um 
bar em Aveiro faz um convite a uma antiga cantora do Grupo de Etnografia e Folclore da 
Academia de Coimbra e ela junta forças a cinco amigas para responder ao desafio. Em 
2005, estes três acasos são três casos da música portuguesa: Brigada Victor Jara, 
grupo histórico na revitalização da música de raiz tradicional, Cristina Branco, a voz mais 
aventureira do fado contemporâneo, e Segue-me à Capela, um dos nossos melhores 
agrupamentos de canto a capella. Depois de uma pequena experiência em 2004, Sines 
estreia na plena maturidade um projecto que junta o fado, o folclore e a polifonia 
portugueses e os lança ao encontro de África, da América do Sul e do jazz. Produzido 
por Custódio Castelo, guitarrista e compositor de Cristina, e Ricardo Dias, pianista da 
Brigada, este projecto é Portugal no seu melhor, unido e em direcção ao mundo.

UM ENCONTRO PORTUGUÊS

54
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EXISTEM géneros de música em que se não tememos pelo coração dos intérpretes 
nalgum ponto do espectáculo estão-nos a vender gato por lebre. A canção tradicional 
dos muçulmanos bósnios, o “sevdah”, uma palavra que designa algo parecido com 
“fluido das paixões”, é assim. Dia 28, Sines recebe aquele que é neste momento o seu 
melhor representante, a Mostar Sevdah Reunion, liderada pelo cantor Ilijaz Delic, que o 
responsável pela “reunião”, o produtor Drago Sestic, viu a cantar durante a guerra da 
Jugoslávia num dos concertos que realizavam à luz das velas em bares e restaurantes 
de Mostar. A rivalizar com Delic em intensidade interpretativa vai estar outra 
(re)descoberta de Sestic. Depois de com a sua voz profunda, quase masculina, a “mãe 
da soul cigana”, Ljiljana Petrovic (agora Buttler), ter sido uma estrela da música 
jugoslava nos anos 70, no final da década seguinte sente que a sua música deixou de 
ser amada no seu país e abandona a música. É na Alemanha que Sestic a encontra e 
persuade a voltar a cantar. Em Sines, cruzam-se estas duas músicas de emoções.

O TESOURO DA ALMA BALCÂNICA

QUANDO Mariam e Amadou disseram aos pais que se queriam casar, eles não queriam 
aceitar porque não viam futuro para uma família de cegos num país pobre como o Mali. 
Só que além do amor, eles tinham outro aliado poderoso: a música. No momento em 
que se conhecem num instituto de jovens cegos de Bamako, em meados dos anos 70, 
Amadou trazia uma experiência interessante como guitarrista em orquestras de hotéis. 
Mariam lapidava no instituto o seu talento como cantora. Em 1980, o amor culmina em 
casamento e numa carreira como duo. Não é fácil, mas a sua música começa a ser 
conhecida, primeiro na região e depois na Europa. Gravam três discos com edição 
internacional entre 1998 e 2002, mas é em 2004, com “Dimanche a Bamako”, 
produzido por Manu Chao, que explodem. É um som fiel às raízes dos blues malianos, 
mas agitado por uma componente funk generosa e pontuações de salsa, reggae e 
outros ritmos. Entre momentos de fusão rítmica imparável e outros em que a soul da 
voz da Mariam se ouve em toda a sua textura, a melhor música africana volta ao FMM.

O IRMÃO FUNK, A IRMÃ SOUL
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NAS "MAHALAS", guetos ciganos nos subúrbios de Bucareste, há pobreza, droga e 
crime. Mas também há uma raï banda (“nobre orquestra”) formada por duas gerações 
de ciganos que, embora empurrados para a margem, encontraram uma saída diferente 
para a sua vida na música. A Mahala Raï Banda é, na realidade, o encontro de duas 
bandas. A primeira, um grupo de sobrinhos do lendário Neacsu, músico da Taraf de 
Haidouks, que vieram da aldeia para tentar a sorte na cidade e evitaram a miséria 
ganhando a vida a tocar em casamentos. A segunda é uma fanfarra de antigos 
soldados moldavos, formados nas exigentes escolas de metais do exército de 
Ceausescu, e que foram descobertos a tocar num restaurante para ajudar a magra 
pensão. Juntas, estas duas forças são uma celebração da vida, um cruzamento 
temperado a fogo da banda de metais com uma jovem orquestra de acordeões e 
violinos, que emulsiona a tradição com outras músicas balcânicas, funk, jazz, rock e ska. 
Música cigana, versão urbana, para acabar em grande a primeira noite do festival.

CIGANOS NA CIDADE

QUANDO uma voz nos toca de uma forma tão poderosa que não sabemos como rodeá-
la de palavras, o recurso mais fácil é a comparação. De parente do jovem Cohen a 
“Marlene Dietrich minimalista”, de “Amália gótica” a “Nico árabe”, Lula tem despertado 
as mais diferentes associações, mas o melhor mesmo é frui-la, não defini-la. Nascida 
em Lisboa, aos 22 anos mudou-se para Barcelona, onde começou a tocar em clubes de 
jazz. Hoje, apaixonada pelas melodias e pelo sentimento de um género que inicialmente 
considerava excessivamente melodramático, o fado é um dos elementos mais 
importantes da sua música, mas também o são a MPB, a morna ou a música árabe.  
Com uma voz de uma riqueza tímbrica rara, quente, grave e espessa (quem não 
conhece Lula a cantar a sua música há-de conhecer a sua interpretação de “Pasión”, de 
Rodrigo Leão), Lula é uma cantora intimista, de uma sensualidade escura. Em Sines 
para uma performance a solo com a sua guitarra, Lula mostra porque é tão feliz que 
para milhares de europeus a música portuguesa comece por ela.

VOZ DA TERRA
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EXISTE uma guitarra eléctrica em que cabe toda a música popular. Uma guitarra com 
uma história em bandas de rock, acompanhando mestres da soul, participando em 
álbuns de Costello e Waits, emancipando-se no jazz, tocando e compondo música 
erudita, criando um dos mais geniais discos da história da fusão (“Y Cubanos Postizos”). 
Em Sines, essa guitarra, a guitarra de Marc Ribot, apresenta-se com três amigos, que 
normalmente constituem a melhor pista sobre o que o músico desta vez vai tocar. O 
baixista Jamaaladeen Tacuma e o baterista Calvin Weston, colaboradores de Ornette 
Coleman, prometem incursões pelo free jazz em modo funk. Anthony Coleman, nos 
teclados, ligado à Radical Jewish Culture, sugere uma nota klezmer no caldeirão. 
Antecipa-se uma jam-session à antiga, com a capacidade de improvisação de músicos 
de excepção a dissolver fronteiras entre a soul de Philadelphia, o jazz, o funk e até 
mesmo o noise rock e o punk. Muita ironia, atonalidades e distorções, e sobretudo 
muita imaginação, para amantes da música onde tudo ainda é possível.

MÚSICA LIVRE

SE PEDISSEM a Frida Kahlo e a Diego Rivera para pintar o seu ideal de diva para o 
México actual, se convidassem Salvador Dalí para dar uns palpites, o resultado não 
seria tão espectacular quanto é Astrid. Mistura de sangues maia e libanês, Astrid tem 
um percurso tão peculiar quanto ela própria: formada em teatro e canto, o seu currículo 
inclui experiências tão diferentes quanto a presença numa produção da ópera “Don 
Giovanni”, de Mozart, e temporadas a fazer telenovelas. Ouvindo-a pela primeira vez, a 
receita parece conhecida: uma voz “mezzo” cantando com o tom dramático das 
intérpretes das rancheras. Mas bastam uns segundos para descobrirmos a sua 
originalidade, quer pelo cruzamento da tradição mexicana com outros géneros, quer 
pela força satírica das letras. Trata-se na verdade de um cabaret entre o político, o 
sentimental e o surrealista, e Astrid dá-lhe o aspecto mais kitsch e teatral que pode. 
Em palco veste os seus “fatos-cenários”, jóias visuais com a força dos ícones da 
cultura mexicana, criando um espectáculo como o FMM nunca viu.

DIVA LATINA PÓS-MODERNA
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MÚSICA LIVRE
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HERMETO PASCOAL BRASIL

SEXTA 29 CASTELO 00H30

UM DIA, um homem vai ao zoo de São Paulo com a sua flauta e levanta uma avestruz 
doente. Outro dia, entra no palco de um clube nova-iorquino e aplaudem-no Miles 
Davis, Wayne Shorter, Joe Zawinul e Gil Evans. Em Julho, esse mago nordestino vem a 
Sines e vai ser impossível escapar ao seu feitiço. O percurso de Hermeto começa 
ouvindo e inventando sons na serralharia do avô. Parte daqui um modo de encarar a 
música que fará com que dê a mesma atenção a Bach, ao canto de um pássaro ou a 
um relato de futebol, e que a sua criatividade seja igualmente estimulada pela dezena 
de instrumentos convencionais que toca e pelos que inventa ou encontra na realidade. 
A sua carreira propriamente dita começa animando bailes ao acordeão e trabalhando 
em rádios e clubes nocturnos. Nos anos 60, no seio do Quarteto Novo, que propõe um 
folclore onde o baião se mistura com o jazz improvisado e a música contemporânea, 
encontra o seu rumo, e quando em 1971 trabalha com Miles Davis a sua aclamação 
com um dos maiores génios do jazz está em curso. Vai ser um prazer e uma honra.

O FEITICEIRO DOS SONS

BA CISSOKO GUINÉ-CONAKRI

SEXTA 29 AV. DA PRAIA 02H30

SE O TEU pai toca kora, se o irmão dele toca kora, se quase toda a gente que conheces 
toca kora, e te perguntam o que queres fazer na vida, o mais natural é responderes: 
quero jogar futebol. É com relutância que, aos 14 anos, Ba Cissoko começa a aprender 
a harpa tradicional mandinga com o tio, M'Baty Kouyaté, um dos seus especialistas. A 
paixão pelo instrumento só a descobre mais tarde, numa escola do Senegal. Aos 19 
anos, num hotel de Conakri, encontra por acaso o que viria a ser seu caminho. Clientes 
pedem-lhe para tocar temas de blues, jazz, reggae, canções ocidentais, e ele percebe 
que a kora não termina nas melodias tradicionais. Nos anos 90, prossegue as suas 
fusões, mas é um paradoxal reencontro familiar, em 1999, com os primos Kourou e 
Sékou, que estabelece o curso actual da sua carreira. Sékou, o parceiro ideal para o que 
Ba queria fazer, revela-se um génio do kora eléctrico, apetrechando-o de um pedal 
wah-wah e tocando-o cheio de efeitos e distorções hendrixianos. No fim desse ano, 
junta-se eles o percussionista Ibrahim Bah e será este quarteto que vem a Sines.

OS INVENTORES DO “KORA-ROCK”
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SAMURAI 4 JAPÃO

SÁBADO 30 AV. DA PRAIA 19H00

TRAZIDO da China para a região japonesa de Tsugaru, o shamisen, uma espécie de 
banjo com três cordas, conheceu as suas primeiras mãos nipónicas, há cerca de cinco 
séculos, em músicos cegos que tocavam porta a porta pedindo esmola. Já então a 
improvisação e as fusões eram usadas como estratégia para conquistar o coração dos 
ricos. Hoje, uma nova geração é fiel a essa tradição e usa a liberdade no instrumento 
para conquistar o coração dos amantes da música. O principal responsável pela 
modernidade do shamisen é Sin'Ichi Kinoshita. Foi ele que criou o “Tsugaru Fusion”, um 
género dinâmico que junta música tradicional, jazz, rock e música contemporânea. Os 
Samurai 4 foram seus companheiros e são seus herdeiros. Em Sines tocará o shamisen 
Takemi Hirohara, que terá a parceria preferencial de Hiroshi Motofuji (tambor wadaiko), 
em diálogos rítmicos espectaculares. A participar neles ou a dominar os momentos 
mais contemplativos estarão a citara koto de Etsuko Takezawa e a flauta de bambu 
shinobue de Sayuri Ono. É a estreia de um país do Extremo Oriente no festival.

A TRADIÇÃO DE SER MODERNO

THE MASTER MUSICIANS OF JAJOUKA

FEAT. BACHIR ATTAR MARROCOS

SÁBADO 30 CASTELO 21H30

SE OS ROLLING Stones andam cá há muito tempo, o que dizer de um grupo que, 
segundo alguns relatos, anda cá há 4000? Os mestres da aldeia de Jajouka são 
músicos profissionais, membros da mesma família, que há séculos praticam a mais 
antiga tradição musical do mundo. Aristocratas, os Attar foram músicos das cortes dos 
sultões e conservam uma posição especial na sociedade marroquina, sendo a sua 
música, para os devotos do santo Sidi Ahmed Sheikh, capaz de curar doenças. Embora 
milenar, a magia de Jajouka só chega a ouvidos ocidentais nos últimos 50 anos, 
primeiro através de referências da Geração Beat, Paul Bowles e Brion Gyson, e depois 
através de Brion Jones, dos Rolling Stones, que grava com eles o disco que conquista 
as atenções do mundo e dos mais audazes músicos da Terra, de Ornette Coleman aos 
Sonic Youth. Baseada no poder dos sopros e das percussões, a música de Jajouka, 
usada em festivais propiciatórios, tem harmonias complexas e um ritmo hipnótico. 
Comparada à electrónica e ao rock progressivo, não há música de transe mais actual.

A BANDA MAIS ANTIGA DO MUNDO
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KTU GUNN, KOSMINEN, MASTELOTTO, POHJONEN FINLÂNDIA / EUA

SÁBADO 30 CASTELO 23H00

SE ACHA o acordeão um instrumento naïf e pouco aventureiro, então não conhece 
Kimmo Pohjonen. Escuro, urbano, industrial, este é um acordeão em trânsito das festas 
de aldeia para as raves subterrâneas. Com formação em música erudita e em folclore, 
Pohjonen leva o seu acordeão a beber ao rock e à música contemporânea desde cedo. 
A solo desde 1996, o momento mais radical do seu percurso até agora era Kluster, 
onde Samuli Kosminen fazia do seu sampler uma mágica caixa de ressonância para o 
acordeão e para os mantras de Kimmo, retirando-lhe os mais fantasmagóricos ecos. Em 
Sines, Kluster torna-se KTU (ler kay-two) com a participação do duo TU, Trey Gunn na 
guitarra Warr (uma guitarra de 10 cordas, com o alcance de um piano) e Pat Mastelotto 
nas percussões, membro e ex-membro de uma das mais bandas mais inovadoras do 
rock progressivo, os King Crimson. Com um som surround desenhado por Heikki Iso-
Ahola a tornar ainda mais profunda a imersão no ambiente musical, o Castelo vai viver 
uma das mais extraordinárias experiências sonoras da sua história.

O ACORDEÃO DO INFERNO

KÍLA IRLANDA

SÁBADO 30 CASTELO 00H30

IMAGINEMOS que numa floresta irlandesa se celebra o solstício do Verão. Imaginemos 
que presentes estão os druidas, as fadas, os duendes, todas as figuras da mitologia 
celta, mas também como convidados deuses africanos, espíritos do deserto, Rastafari, 
avatares de Vishnu, esquálidos ídolos urbanos. Qual a única banda local capaz de 
satisfazer o difícil público deste festival? Os Kíla. Formado em Dublin, em 1987, este 
septeto não tem parado de crescer e é hoje um dos mais originais projectos da música 
irlandesa. Movidos ao som de chamada do tambor de Ronan Ó Snodaigh, os Kíla são 
uma banda de coração irlandês incorrupto - ali está a doçura das melodias tocadas na 
uillean pipe, o frenesim do violino, a beleza do canto gaélico - mas é pela força dos 
seus ritmos que se distingue. Entre o acústico e o eléctrico, com influências africanas, 
indianas, jamaicanas, mas também do rock mais pesado e do jazz, o repertório 
proporciona experiências de dança inesquecíveis. Será assim a fechar os concertos no 
Castelo, com fogo-de-artifício a sublinhar a música fulgurante do país da chuva.

A TRIBO IRLANDESA

1716
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KONONO N.º 1 RD CONGO

SÁBADO 30 AV. DA PRAIA 02H30

ESTA É a história de como a necessidade aguça o engenho, de como uma dificuldade  
nas mãos de um génio resulta na criação de formas novas. Esta é a história de um 
grupo que não queria ser moderno, mas teve de ser. Nos anos 70, Mingiedi, virtuoso do 
likembe, instrumento tradicional (”piano de polegar”), emigra da sua aldeia para os 
subúrbios pobres de Kinshasa. No espesso fundo de ruídos da cidade, repara que o som 
delicado do seu instrumento não se ouve. Sem dinheiro para sistemas de som, 
improvisa: electrifica os likembes com ímanes e baterias de carros, aumenta as 
percussões tradicionais com peças de automóvel, panelas e frigideiras, e aos vocalistas 
entrega megafones. O som fica mais alto, mas também mais distorcido. É este o 
momento decisivo: em vez de considerar as distorções um falhanço, Mingiedi 
incorpora-as na própria música. O resultado é música tradicional transformada num som 
de dança entre o primitivo e o industrial, que compararam ao punk, ao art rock e à 
electrónica. Bombástico sucesso em 2005, os Konono fecham em grande o festival.

PUNKS ACIDENTAIS

1918

EXPOSIÇÕES DE FOTOGRAFIA 9-31 JULHO, CAPELA DA MISERICÓRDIA

INICIATIVAS PARALELAS

Koh Okabe
Koh Okabe nasceu em Tóquio no ano de 
1957. Começou a fotografar aos 14 anos 
e publicou o seu primeiro livro, “Fluid”, 
quando tinha 20 anos. Desde 1985 tem-
se dedicado em especial à world music e 
durante 15 anos fotografou 
intensivamente os mais importantes e 
históricos músicos do mundo.

Mário Filipe Pires
Fotógrafo português da nova geração que 
se debruça sobre world music. Fundou o 
BZK Group, com o qual expôs “Covers”, 
no Padrão dos Descobrimentos. É 
responsável pela produção audiovisual e 
multimédia de um centro de formação 
profissional e lecciona na Oficina da 
Imagem.

Monitor: David Murray
Com mais de 200 álbuns editados e uma versatilidade que o 
tem aproximado nos últimos anos de explorações sonoras 
entre o jazz e as músicas do mundo, David Murray é 
considerado um dos melhores saxofonistas e clarinetistas do 
jazz actual. Esta master-class destina-se a músicos com 
iniciação nos instrumentos. As inscrições, acompanhadas de 
currículo, têm uma taxa de 20 euros e podem ser feitas por 
email (info@fmm.com.pt) até dia 22 de Julho.

MASTER-CLASS DE SAX E CLARINETE TARDES DE 28 E 29 JULHO, SALÃO DA MÚSICA
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BILHETES

Preço. Os concertos no Castelo têm 
entrada paga: 5 euros / dia. Os restantes 
concertos e iniciativas (excepto a master-
class) são de entrada livre.

Locais de venda.  Biblioteca SINES:
Municipal, Livraria “A das Artes”, Posto de 
Turismo de Porto Covo. LITORAL 
ALENTEJANO: Postos de Turismo de 
Alcácer do Sal, Grândola, Tróia, Santiago do 
Cacém, Odemira, V. N. Milfontes e 
Zambujeira do Mar. Posto de SETÚBAL: 
Turismo da Costa Azul. MC Loja LISBOA: 
(Picoas Plaza), Estúdio Sinal 26 (Bairro 
Alto).  Lojas FNAC, lojas TODO O PAÍS:
Abreu, www.ticketline.pt. Reservas: 21-
0036300.  Três DIAS DOS ESPECTÁCULOS:
bilheteiras junto ao Castelo.

Períodos de venda. A partir de 28 de Julho 
(inclusive), os bilhetes estão apenas à 
venda em Sines.

Notas e advertências
- Compre o seu bilhete antecipadamente. A 
lotação pode esgotar.
- O bilhete não dá direito a lugar sentado. 
Existem bancadas com 500 lugares.
- Não perca a sua senha de saída.
- As crianças com menos de 12 anos não 
pagam bilhete. Não é recomendado trazer 
crianças muito novas para o Castelo.
- É proibida a entrada de carrinhos de bebé, 
animais e objectos perigosos (incluindo 

latas e garrafas de vidro).
- As portas do Castelo abrem às 20h45 no 
dia 28 e às 20h00 nos dias 29 e 30.

PARA SINES, EM SINES

Chegar a Sines.  Sines situa-se CARRO:
exactamente no centro da costa alentejana, 
180 quilómetros a sul de Lisboa e 130km a 
sul de Setúbal. Para chegar a Sines de 
carro, a partir de Lisboa ou Setúbal, pode 
seguir-se, entre outros, dois itinerários: 1) 
Tomar a A2, sair em Grândola e seguir pelos 
IP8 e IC33; 2) Tomar o ferry-boat de Setúbal 
para Tróia e seguir pela estrada para Sines. 
AUTOCARRO: Sines é servido pela Rede 
Expressos. Confira os horários das partidas 
e chegadas no site www.rede-expressos.pt 
ou através do telefone 269-632268 
(terminal de Sines). O terminal de Sines 
localiza-se, junto ao Centro de Saúde, 400m 
a nordeste do Castelo.
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CINEMA DOCUMENTAL
22-28 JULHO (EXCEPTO 24), CAPELA MISERICÓRDIA

22: “Land of Look Behind”, de Alan 
Greenberg. Partindo do funeral de Bob 
Marley, uma viagem pela essência da 
cultura “rasta”.

23: “Amandla! A Revolution in Four Part 
Harmony”, de Lee Hirsch. O documentário 
definitivo sobre a luta dos negros sul-
africanos e a sua música.

25: ”Polifonias - Paci è Saluta - Michel 
Giacometti”, de Pierre-Marie Goulet. A 
história de Michel Giacometti, o 
etnomusicólogo que iluminou a tradição 
musical portuguesa.

26: “The Bridge of Bosnian Blues”, de Mira 
Erdevicki. A história da Mostar Sevdah 
Reunion na problemática da Guerra da 
Jugoslávia.

27: “Astrid Hadad, La Tequilera”, de 
Aurelie Semichon e Pierre Favre. Filme 
premiado sobre a original artista mexicana 
presente em Sines.

28: “Dimanche à Bamako”, de Marc-
Antoine Moreau. Reportagem sobre a 
realização do último disco de Amadou & 
Mariam.

SESSÕES DE DJING
28-30 JULHO, CERCA 3H30, AVENIDA DA PRAIA

CONVERSAS COM OS ARTISTAS
29-30 JULHO, 17H00, CAPELA DA MISERICÓRDIA

29: Hermeto Pascoal (Brasil)
O genial artista brasileiro conversa com o 
público do festival sobre a revolução que 
operou no jazz de fusão.

28: Luís Rei e Raquel Bulha 
29: DJ Mo (Mali)
30: Vítor Junqueira e Mário DiasDJ Mo

30: KTU (Finlândia / EUA)
O quarteto Pohjonen, Kosminen, Gunn e 
Mastelotto fala da experiência que 
constitui na sua carreira o projecto KTU.

AS SESSÕES TÊM INÍCIO ÀS 22H00, COM EXCEPÇÃO DA 
DE DIA 28, QUE COMEÇA ÀS 17H00.

EVENTO ESPECIAL
A Tokyo Opera Association apresenta-se no 
Castelo, na noite de 24 de Julho, com  
“Forgotten Boys”, sobre S. Francisco Xavier. 
Com libretto de Edward Ishita e música de 
Minao Shibata, o espectáculo é apoiado pelo 
governo do Japão e será objecto de  
promoção própria. Mais info: www.fmm.com.pt
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Deslocar-se na região. Os transportes inter-
urbanos na região são assegurados pela 
Rodoviária do Alentejo. Saiba os seus 
horários através do site www.rodalentejo.pt 
ou através do telefone 269-632268 
(terminal de Sines). Se pretende usar o 
serviço de táxis ligue 269-632405. Na 
página Espectador do site 
www.fmm.com.pt encontra para download 
um mapa do centro histórico de Sines.

Alojamentos. A região de Sines tem alguns 
parques de campismo, mas não muitas 
unidades hoteleiras. Recomenda-se que se 
trate do alojamento com antecedência. A 
Câmara Municipal de Sines organiza em 
2005, como fez em 2004, uma zona de 
campismo alternativo. Informações mais 
detalhadas sobre alojamentos na página 
Espectador do site www.fmm.com.pt

APOIO AO ESPECTADOR

Na Alcáçova do Castelo irá funcionar um 
pequeno Gabinete de Apoio ao Espectador 
durante os concertos. O gabinete presta os 
seguintes serviços: informações genéricas, 
livro de reclamações, perdidos & achados e 
primeiros-socorros.

CONTACTOS

Antes do festival. Para pedidos de 
informação genérica use o telefone 
269-630665 ou o email girp@mun-sines.pt 

(Gabinete de Informação e Relações 
Públicas). Para solicitações institucionais ou 
relativas à produção contacte 269-630667 
ou info@fmm.com.pt (Sector Cultural). O 
contacto telefónico geral da Câmara 
Municipal de Sines é o 269-630600.

Durante o festival. Os contactos telefónicos 
dos serviços a funcionar no Castelo durante 
o FMM estão disponíveis, na semana do 
festival em www.fmm.com.pt/espectador

Contactos fundamentais

Câmara Municipal
269 630600

Bombeiros de Sines
269 870500

GNR
269 632254

Centro de Saúde de Sines
269 870440
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MAPA DA ZONA DOS PALCOS

Texto, arranjo gráfico e montagem

Câmara Municipal de Sines

Publicação

Gráfica Santiago

Tiragem 

30 000 exemplares

Edição

Câmara Municipal de Sines
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Organização
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Área Comercial

Merchandising & Discos

WC
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ENTRADA

Igreja Matriz
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