


Vinte anos tornam o FMM Sines um veterano no panorama dos festivais de 
música em Portugal. Muitos nascem, mas também muitos morrem, por falta de 
condições financeiras para se realizarem ou por perderem uma visão clara dos 
seus objetivos e da sua identidade.
  No nosso caso, a vontade da Câmara Municipal de Sines em levar em diante um 
projeto criado no seu seio tem sido fundamental, pois, embora cada vez menos, 
depende ainda do seu financiamento para se realizar.
  Mas essas boas intenções seriam insuficientes se o público tivesse abandonado 
o festival. Para que isso não tivesse acontecido, entraram em jogo os outros 
fatores: o caráter do festival e da sua proposta artística.
  Das primeiras edições até hoje, temos procurado manter-nos fiéis aos prin-
cípios. Fazer em Sines um festival de serviço público e de celebração do espaço 
público. Fazer um festival de músicas do mundo que se compromete com os 
espectadores (dar a descobrir), mas também com os artistas de regiões do 
mundo ou de estilos musicais menos favorecidos (dar oportunidade para se 
mostrarem e valorizarem).
  É esse o pacto que voltamos a firmar na edição do 20.º aniversário.

Presidente da Câmara Municipal de Sines
Nuno Mascarenhas

BEM-VIND@S WELCOME

Twenty years make FMM Sines a veteran in the Portuguese music festival scene. 
Many festivals are born, but many die as well, for lack of financial conditions to 
take place or for losing a clear vision of their goals and identity.
  In our case, the City Council's will to keep going forward with a project created at 
its bosom has been fundamental.
  The City Council's good intentions would have been insufficient, though, if the 
public had abandoned the festival. For that to not have happened other factors 
came into play: the festival's character and artistic proposal.
  From the first editions until now, we have tried to keep faithful to our principles. 
To make in Sines a public service festival and a celebration of the public space. To 
make a world music festival committed with the spectators (create a setting for 
discovery), but also with artists from regions and musical styles unblessed by the  
powers of the world (a chance for them to show their art and empower them-
selves).
  That is the pact we sign again in the 20th anniversary edition.

  The Mayor of Sines
  Nuno Mascarenhas
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O castelo serviu de mote. E o festival anual aconteceu. O mundo em Sines. A 
comunidade que soube sempre bem acolher o outro, recebeu-o como seu e 
continua com esse espírito de pertença. Há vinte anos, o presidente Manuel 
Coelho iniciou e estimulou o sonho durante os primeiros anos de brasa, difíceis e 
imprevisíveis, continuando persistente e convicto nos anos seguintes até ao 
reconhecimento e ao sucesso. O presidente Nuno Mascarenhas soube ultrapas-
sar o ónus da sustentabilidade e consolidou-o. Tornou-se adulto. Com 20 anos é 
um festival premiado e exemplo de excelência internacional.  
   A sua filosofia está definida desde o início. Abre um caminho alternativo, pro-
porcionando aos espectadores e aos amantes da música momentos de prática e 
de troca mesmo para além do palco, através da sua própria perceção e conceção 
do que é a música no mundo de hoje. Regressa à história da música para, através 
de repertórios sagrados, tradicionais e experimentais, alimentar as formas con-
temporâneas. Viaja por outras latitudes e faz descobrir como é que os encontros 
inusitados se tornam uma fonte inesgotável de influências, de transformações, 
de enriquecimento, num torna-viagens permanente. Apresenta as diferentes 
culturas musicais, as suas técnicas e a sua época, dando conta da tradição múlti-
pla geográfica e contemporânea. Liga a criação artística atual às suas origens, 
com os laços visíveis e invisíveis das suas raízes, com a inspiração e influências, 
reconstruindo uma continuidade, um percurso e uma filiação.
   O FMM é um património inalienável de Sines. Cabe à próxima geração preser-
var a sua identidade única e imprescindível entre os festivais europeus.
  Aqui em Sines, as músicas de todo o mundo viajam, as músicas experimentais 
experimentam, as músicas de hoje inventam o amanhã, como se esta prática de 
viver em tempo real se dedicasse a todos aqueles que não têm frio nas orelhas.
  Longa vida ao FMM!

Diretor artístico e de produção
Carlos Seixas

Só te conheço quando sei a tua história*
The castle was the start. And the annual festival took place. The world in Sines. A 
community that always knew how to the welcome Others, welcomed them as 
their own and keeps that spirit. Twenty years ago, mayor Manuel Coelho 
launched the festival, stimulated the dream during the first tough and unpredict-
able years, and kept persistently and full of conviction in the following years until 
acclaim and success came. Mayor Nuno Mascarenhas knew how to achieve 
sustainability. The festival became an adult. Now a 20 years-old, FMM is an 
awarded festival and an example of international excellence.
  The philosophy of the festival was set from the beginning. An alternative way 
was opened, providing spectators and music lovers with moments of practice 
and of exchange, even beyond the stage, through its perception and conception 
of what music in the world is today. It returned to the history of music to, through 
sacred, traditional and experimental repertoires, feed the contemporary forms. 
It travels across different latitudes and promotes the discovery of how the unex-
pected meetings become an unending source of influences, transformations, 
enrichment, and permanent voyage. It presents different musical cultures, their 
techniques and their epochs, showing the multiple geographic and contempo-
rary traditions. It connects the current artistic creations to their origins, with the 
visible and invisible bonds of their roots, with the inspiration and influences, 
rebuilding a continuity, a journey and a filiation. 
  FMM is now part of Sines’ heritage. It is up to the next generation to preserve an 
identity unique and indispensable among European festivals.
  Here in Sines, music from all over the world travels, experimental music experi-
ment, music of today invents the tomorrow, as if this practice of real time living 
was dedicated to all who aren’t cold in their ears.
  Long live FMM!

Artistic and production director
Carlos Seixas
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23h15: (Sudão / EUA), Castelo** ALSARAH & THE NUBATONES 
00h30: (Cuba / Jamaica), Castelo** HAVANA MEETS KINGSTON  
02h00:  (Finlândia), Av. Vasco da GamaPEKKO KÄPPI & K:H:H:L
03h15:  (Argélia / Tunísia), Av. Vasco da GamaDUOUD
04h30: (Tunísia), Av. Vasco da GamaAMMAR 808 

26 JUL QUI / THU
17h00:  (Portugal), Centro de Artes - Auditório* SUSANA TRAVASSOS
19h00:  (Moçambique), CasteloTIMBILA MUZIMBA
20h30: (Gana), Av. Vasco da Gama  GUY ONE
22h00: (França), Castelo** CHASSOL 
23h15:  (Tuva – Rússia), Castelo** HUUN-HUUR-TU
00h30: (Argélia / França), Castelo ** SOFIANE SAIDI & MAZALDA 
02h00: (Etiópia), Av. Vasco da GamaGILI YALO 
03h15: (França / Paquistão), Av. Vasco da GamaMARKUS & SHAHZAD 

27 JUL SEX / FRI
17h00:  (Bahrein / Reino Unido), Centro de Artes - Auditório* YAZZ AHMED
19h00: (Brasil), CasteloTULIPA RUIZ 
20h30:  (Catalunha - Espanha), Av. Vasco da GamaSEWARD
22h00: (Finlândia), Castelo ** KIMMO POHJONEN ‘SKIN’ 
23h15:  (Reino Unido), Castelo** SONS OF KEMET
00h30:   (Brasil), Castelo ** CORDEL DO FOGO ENCANTADO
01h45:  (Mali / Cuba), Castelo** MARAVILLAS DE MALI
03h15: (Povo Tuaregue), Av. Vasco da Gama IMARHAN 
04h30:  (Portugal), Av. Vasco da GamaSCÚRU FITCHÁDU

28 JUL SÁB / SAT
17h00:  (Portugal), Centro de Artes - Auditório* LIVE LOW
19h00: (Portugal), Castelo SARA TAVARES 
20h15:  (Austrália), Av. Vasco da GamaOPAL OCEAN
21h45: (Líbano), Castelo ** YASMINE HAMDAN 
23h00:  (Zimbabué), Castelo** OLIVER MTUKUDZI & THE BLACK SPIRITS
00h15:  (Cabo Verde), Castelo ** BULIMUNDO
01h30:  (Brasil), Castelo ** BAIANASYSTEM
03h15:  (Jamaica), Av. Vasco da GamaINNER CIRCLE
04h30:  (Sen. / Ale.), Av. Vasco da GamaMARK ERNESTUS' NDAGGA RHYTHM FORCE
05h45: (Colômbia), Av. Vasco da GamaCERO39 

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. 77 / ADMISSIONS:

CONCERTOS CONCERTS

6

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

19 JUL QUI / THU
21h30:  (Portugal)ALDINA DUARTE
22h45: (Egi. / Pal.)MARYAM SALEH, MAURICE LOUCA & TAMER ABU GHAZALEH'S LEKHFA 
00h00: (EUA )BARBEZ 

20 JUL SEX / FRI
19h00: (Chipre)MONSIEUR DOUMANI 
21h30: (EUA)THE COMO MAMAS 
22h45: (Brasil)KARINA BUHR 
00h00:  (Portugal) FOGO FOGO

21 JUL SÁB / SAT
19h00:  (Venezuela) C4 TRÍO
21h30:  (Hungria)MESZECSINKA
22h45: (Mali)VIEUX FARKA TOURÉ 
00h00:  (Turquia)BABA ZULA

22 JUL DOM / SUN
20h15:  (Suíça / França) LA TÈNE
21h30: (Polónia)KROKE 
22h45:  (EUA)ROBERT FINLEY
00h00:  (Colômbia)MERIDIAN BROTHERS

> SINES

23 JUL SEG / MON
19h00:  (Montes Golã - Síria), Largo Poeta BocageTOOTARD
22h00:  (Eslovénia), Centro de Artes - Auditório* ŠIROM
23h00:  (Bielorrússia), Centro de Artes - Auditório* ETHNO-TRIO TROITSA
00h15:  (Reino Unido), Largo Poeta BocageTHE CORRESPONDENTS

24 JUL TER / TUE
19h00:  (Colômbia), Largo Poeta BocageCARMELO TORRES Y SU CUMBIA SABANERA
22h00:  (Hungria), Centro de Artes - Auditório* LAJKÓ FÉLIX
23h00: (Polónia), Centro de Artes - Auditório* SUTARI 
00h15: (Colômbia), Largo Poeta BocageEL LEOPARDO 

25 JUL QUA / WED
17h00:  (Tunísia), Centro de Artes - Auditório* ŸUMA
19h00:  (Cabo Verde), CasteloELIDA ALMEIDA
20h30: (Turquia et al), Av. Vasco da GamaDERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK 
22h00:  (EUA), Castelo** MOON HOOCH



7

23h15: (Sudão / EUA), Castelo** ALSARAH & THE NUBATONES 
00h30: (Cuba / Jamaica), Castelo** HAVANA MEETS KINGSTON  
02h00:  (Finlândia), Av. Vasco da GamaPEKKO KÄPPI & K:H:H:L
03h15:  (Argélia / Tunísia), Av. Vasco da GamaDUOUD
04h30: (Tunísia), Av. Vasco da GamaAMMAR 808 

26 JUL QUI / THU
17h00:  (Portugal), Centro de Artes - Auditório* SUSANA TRAVASSOS
19h00:  (Moçambique), CasteloTIMBILA MUZIMBA
20h30: (Gana), Av. Vasco da Gama  GUY ONE
22h00: (França), Castelo** CHASSOL 
23h15:  (Tuva – Rússia), Castelo** HUUN-HUUR-TU
00h30: (Argélia / França), Castelo ** SOFIANE SAIDI & MAZALDA 
02h00: (Etiópia), Av. Vasco da GamaGILI YALO 
03h15: (França / Paquistão), Av. Vasco da GamaMARKUS & SHAHZAD 

27 JUL SEX / FRI
17h00:  (Bahrein / Reino Unido), Centro de Artes - Auditório* YAZZ AHMED
19h00: (Brasil), CasteloTULIPA RUIZ 
20h30:  (Catalunha - Espanha), Av. Vasco da GamaSEWARD
22h00: (Finlândia), Castelo ** KIMMO POHJONEN ‘SKIN’ 
23h15:  (Reino Unido), Castelo** SONS OF KEMET
00h30:   (Brasil), Castelo ** CORDEL DO FOGO ENCANTADO
01h45:  (Mali / Cuba), Castelo** MARAVILLAS DE MALI
03h15: (Povo Tuaregue), Av. Vasco da Gama IMARHAN 
04h30:  (Portugal), Av. Vasco da GamaSCÚRU FITCHÁDU

28 JUL SÁB / SAT
17h00:  (Portugal), Centro de Artes - Auditório* LIVE LOW
19h00: (Portugal), Castelo SARA TAVARES 
20h15:  (Austrália), Av. Vasco da GamaOPAL OCEAN
21h45: (Líbano), Castelo ** YASMINE HAMDAN 
23h00:  (Zimbabué), Castelo** OLIVER MTUKUDZI & THE BLACK SPIRITS
00h15:  (Cabo Verde), Castelo ** BULIMUNDO
01h30:  (Brasil), Castelo ** BAIANASYSTEM
03h15:  (Jamaica), Av. Vasco da GamaINNER CIRCLE
04h30:  (Sen. / Ale.), Av. Vasco da GamaMARK ERNESTUS' NDAGGA RHYTHM FORCE
05h45: (Colômbia), Av. Vasco da GamaCERO39 

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. 77 / ADMISSIONS:

CONCERTOS CONCERTS

6

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

19 JUL QUI / THU
21h30:  (Portugal)ALDINA DUARTE
22h45: (Egi. / Pal.)MARYAM SALEH, MAURICE LOUCA & TAMER ABU GHAZALEH'S LEKHFA 
00h00: (EUA )BARBEZ 

20 JUL SEX / FRI
19h00: (Chipre)MONSIEUR DOUMANI 
21h30: (EUA)THE COMO MAMAS 
22h45: (Brasil)KARINA BUHR 
00h00:  (Portugal) FOGO FOGO

21 JUL SÁB / SAT
19h00:  (Venezuela) C4 TRÍO
21h30:  (Hungria)MESZECSINKA
22h45: (Mali)VIEUX FARKA TOURÉ 
00h00:  (Turquia)BABA ZULA

22 JUL DOM / SUN
20h15:  (Suíça / França) LA TÈNE
21h30: (Polónia)KROKE 
22h45:  (EUA)ROBERT FINLEY
00h00:  (Colômbia)MERIDIAN BROTHERS

> SINES

23 JUL SEG / MON
19h00:  (Montes Golã - Síria), Largo Poeta BocageTOOTARD
22h00:  (Eslovénia), Centro de Artes - Auditório* ŠIROM
23h00:  (Bielorrússia), Centro de Artes - Auditório* ETHNO-TRIO TROITSA
00h15:  (Reino Unido), Largo Poeta BocageTHE CORRESPONDENTS

24 JUL TER / TUE
19h00:  (Colômbia), Largo Poeta BocageCARMELO TORRES Y SU CUMBIA SABANERA
22h00:  (Hungria), Centro de Artes - Auditório* LAJKÓ FÉLIX
23h00: (Polónia), Centro de Artes - Auditório* SUTARI 
00h15: (Colômbia), Largo Poeta BocageEL LEOPARDO 

25 JUL QUA / WED
17h00:  (Tunísia), Centro de Artes - Auditório* ŸUMA
19h00:  (Cabo Verde), CasteloELIDA ALMEIDA
20h30: (Turquia et al), Av. Vasco da GamaDERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK 
22h00:  (EUA), Castelo** MOON HOOCH



9

Egito / Palestina

MARYAM SALEH, MAURICE LOUCA 

& TAMER ABU GHAZALEH'S LEKHFA

Maryam Saleh and Maurice Louca, both Egyptians, and Tamer Abu Ghazaleh, 
an Egyptian of Palestinian origin, grew up in Cairo in the 1990s and each 
established their place in the alternative Arabic music scene. From meeting on 
a beach in Alexandria, with trips to Amman, Cairo and Beirut, they dedicated 
three years of their life to record the album "Lekhfa", about the poems of 
Mido Zoheir, the "fourth member" of the band and one of the most talented 
Egyptian poets of his generation. With delicate instrumentals and voices that 
can pierce our hearts, they have created an imaginary place where, instead of 
nihilism, one can live in a state of "jubilant despair".

19 JUL, 22H45 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Maryam Saleh e Maurice Louca, egípcios, e Tamer Abu Ghazaleh, egípcio de 
família palestina, cresceram no Cairo nos anos 90 e foram conquistando cada 
um o seu espaço na música árabe alternativa. A partir de um encontro numa 
praia de Alexandria, com viagens a Amã, Cairo e Beirute, dedicaram três anos 
da sua vida a dar forma ao álbum "Lekhfa", sobre poemas de Mido Zoheir, o 
"quatro membro" do grupo, um dos mais talentosos poetas egípcios da sua 
geração. Com instrumentação delicada e vozes que vão direitas ao coração, 
criaram um mundo onde há luz apesar da escuridão, um lugar imaginário 
onde, em vez de nihilismo, se vive num estado de "desespero jubilante".

© Omar Mostafa

8

Aldina Duarte has taken a path in fado that matches in-depth knowledge of 
the history of her art with a desire to try and create something new. A Fadista 
(Fado singer) residing in Senhor Vinho, one of the temples of fado in Lisbon, 
she likes to turn the work of great writers she loves into fado as well as singing 
her own creations. Her new album, "Quando se ama loucamente", is a concept 
album, an auto-fiction on traditional fado structures and also a tribute to 
writer Maria Gabriela Llansol. This is a rare album in the history of the fado as 
she is the first Fadista / lyricist to write all the lyrics. A laudation of passion 
from one of the most intense interpreters of fado.

Aldina Duarte tem vindo a trilhar um caminho no fado que alia um 
conhecimento profundo da história da sua arte a um desejo de experimentar e 
criar algo de novo. Fadista residente no Senhor Vinho, um dos templos do fado 
em Lisboa, gosta de chamar ao fado os grandes escritores que ama e a suas 
próprias criações. O seu novo disco, "Quando se ama loucamente", é um disco 
conceptual, uma autoficção sobre estruturas de fados tradicionais e um 
tributo à escritora Maria Gabriela Llansol. Um álbum raro na história do fado, 
também por ser a primeira fadista/letrista a escrever um disco seu na íntegra. 
Um elogio da paixão por uma das mais intensas intérpretes do fado.

Portugal

ALDINA DUARTE
19 JUL, 21H30 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

© Isabel Pinto
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an Egyptian of Palestinian origin, grew up in Cairo in the 1990s and each 
established their place in the alternative Arabic music scene. From meeting on 
a beach in Alexandria, with trips to Amman, Cairo and Beirut, they dedicated 
three years of their life to record the album "Lekhfa", about the poems of 
Mido Zoheir, the "fourth member" of the band and one of the most talented 
Egyptian poets of his generation. With delicate instrumentals and voices that 
can pierce our hearts, they have created an imaginary place where, instead of 
nihilism, one can live in a state of "jubilant despair".

19 JUL, 22H45 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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© Omar Mostafa

8
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Chipre

MONSIEUR DOUMANI

Perhaps because they started out as street musicians, the members of 
Monsieur Doumani are able to do so much with so little. Demettris 
Yiasemides, Angelos Ionas and Antonis Antoniou met in 2011 in Nicosia and 
started partying with only a tzouras (a musical instrument related to the 
bouzouki), a guitar and a trombone (sometimes also using other woodwind 
instruments). Minimal accompaniment to the beautiful singing in the Cypriot 
Greek dialect. In addition to the island's folklore, enriched with new 
arrangements, rhythms and sounds, they present original pieces, where the 
themes concern the present and the recent past of the country.

20 JUL, 19H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Talvez por terem começado como músicos de rua, os membros de Monsieur 
Doumani consigam fazer tanto com tão pouco. Demettris Yiasemides, Angelos 
Ionas e Antonis Antoniou juntaram-se em 2011 em Nicósia para fazer a festa 
apenas com um tzouras (parente do bouzouki), uma guitarra e um trombone 
(declinando por vezes noutras variantes dos sopros). Acompanhamento 
mínimo para o belo canto no dialeto cipriota do grego. Além do folclore da 
ilha, enriquecido com novos arranjos, ritmos e sons, apresentam originais, 
onde os temas são o presente e o passado recente do país: crise financeira, 
desastres ambientais, sistema político corrupto.

© Michalis Ashickas

10

The Barbez band comes from a particular New York musical scene that makes 
a point to maintain connections with Europe, its culture and its history. An 
identity built on experimental rock, old cabaret memories, Eastern European 
songbooks and contemporary classical music. Formed in Brooklyn in the late 
1990s, it is a creation of guitarist Dan Kaufman. They recorded six albums, two 
of them inspired by Jewish history. In their third time at the festival, they 
present a record dedicated to the Spanish Civil War’s songs of resistance. A 
tribute to the American volunteers of the Abraham Lincoln Brigade, who risked 
their lives to fight fascism in Spain.

Barbez chega de uma certa cena musical nova-iorquina que faz questão de 
manter ligações à Europa, à sua cultura e à sua história. Uma identidade 
construída com rock experimental, memórias de velhos cabarets, cancioneiros 
da Europa Oriental e música clássica contemporânea. Formado em Brooklyn 
no final dos anos 90, é uma criação do guitarrista Dan Kaufman. Gravou seis 
álbuns, dois deles inspirados na história judaica. Nesta terceira presença no 
festival, apresenta um disco sobre canções de resistência da Guerra Civil 
espanhola. Uma homenagem aos voluntários americanos da Brigada Abraham 
Lincoln, que arriscaram a vida para combater o fascismo em Espanha.

EUA

BARBEZ
19 JUL, 00H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

© Peter Cunningham
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Brasil

KARINA BUHR

Although with an irreverent urban rocker image, Karina Buhr has deep roots in 
Brazil’s north-eastern region. Born in Salvador, she moved to Recife at the age 
of 8, where she started singing and playing in Maracatu bands in 1992, 
starting her intense career as a singer, composer, percussionist, poet, writer, 
actress and illustrator. Living in São Paulo since 2003, she only released her 
first solo album in 2010. The second album was released in 2011 and the third, 
"Selvática" in 2015. Energised by rock, her music is a vehicle for lyrics that 
share personal opinions, with a deep desire to advocate the causes that she 
believes in, such as women’s rights and dignity.

20 JUL, 22H45 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Embora com uma imagem irreverente de rocker urbana, Karina Buhr tem 
raízes profundas no nordeste brasileiro. Nascida em Salvador, aos 8 anos 
mudou-se para Recife, onde, em 1992, começou a cantar e tocar em grupos 
de maracatu, início de uma intensa carreira como cantora, compositora, 
percussionista, poeta, cronista, atriz e ilustradora. A viver em São Paulo desde 
2003, só lançou o primeiro disco a solo em 2010. O segundo álbum chegou 
em 2011 e o terceiro, "Selvática", em 2015. Energizada pelo rock, a sua música 
é veículo para letras que dão opinião, cheias de vontade de botar a mão na 
massa das causas que a movem, como os direitos e a dignidade das mulheres.

© Daryan Dornelles

12

Since sisters Angela Taylor and Della Daniels were children, they have been 
singing with their friend Ester Mae Smith at Mt. Mariah Baptist Church in 
Como, a small town south of Memphis. In 2006, Daptone Records went to the 
church to make recordings for a gospel compilation. This trio made the 
strongest impression and the experience resulted in their own ‘a capella’ 
album. In 2015, they left Mississippi for the first time and went to New York, 
where they shone at the legendary Apollo Theatre and recorded the album 
"Move Upstairs", where they were (as they will be at FMM), accompanied by a 
band, to praise the Lord even more powerfully and energetically.

Desde crianças, as irmãs Angela Taylor e Della Daniels cantam com a amiga 
Ester Mae Smith na igreja batista de Mt. Mariah, em Como, pequena cidade a 
sul de Memphis com pergaminhos na música negra. Em 2006, a editora 
Daptone Records foi à igreja fazer gravações para uma compilação de gospel. 
Quem deixou impressão mais forte foi este trio e a experiência resultou no 
seu próprio disco, à capella. Em 2015, saem pela primeira vez do Mississippi 
para ir a Nova Iorque, onde brilham no mítico Apollo Theater e gravam o 
álbum "Move Upstairs", onde já são (como serão no FMM), acompanhadas 
por uma banda, para um louvar a Deus ainda mais poderoso e dançante.

EUA

THE COMO MAMAS
20 JUL, 21H30 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

© Aaron A. Greenhood
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Venezuela

C4 TRÍO

Understanding the C4 Trío requires some mathematical flexibility. For 
example, the band is called a trio, but there are four musicians. Whereas the 
name of its chordophone, an instrument related to cavaquinho, the numbers 
match: it is called cuatro and is played with four nylon strings. In the world of 
cuatro, the Venezuelan national instrument, there are few bands with their 
record: awards and nominations for Latin Grammys, acclaim in Venezuela and 
throughout South America. With Rodner Padilla on the bass, Edward Ramírez, 
Héctor Molina and Jorge Glem make those four strings of the cuatro sound like 
a thousand! 

21 JUL, 19H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Entender o C4 Trío requer alguma liberdade matemática. Por exemplo, o 
grupo chama-se trio, mas os músicos são quatro. Já no nome do seu 
cordofone, familiar do cavaquinho, as contas batem certo: chama-se cuatro e 
toca-se tangendo quatro cordas de nylon. No mundo do cuatro, o instrumento 
nacional venezuelano, há poucos grupos com o seu palmarés: vitórias e 
nomeações para Grammys Latinos, aclamação na Venezuela e por toda a 
América do Sul. Amparados por Rodner Padilla no baixo, Edward Ramírez, 
Héctor Molina e Jorge Glem fazem as quatro cordas do cuatro soar como mil. 
Chegam com o lastro rítmico de um álbum gravado com uma banda de ska.

© Jose Alejandro Gonzalez

14

Fogo Fogo is a Portuguese homage to Cape Verdean rhythms. It was born in 
Casa Independente, a cultural space in the heart of Intendente, a melting pot 
Lisbon district that is at the centre of the city’s cross-cultural movement. The 
band consists of five experienced musicians: João Gomes (keyboards), 
Francisco Rebelo (bass), Márcio Silva (drums), David Pessoa and Danilo Lopes 
(guitar and voice). The focus of the project is in funaná, the most festive of 
Cape Verdean musical styles, which, after the kuduro, looks likely to be the 
next rhythm from Portuguese-speaking Africa that will conquer the world. The 
classics, from Bitori to Tubarões, inspire the dance.

Fogo Fogo é uma homenagem lusitana aos ritmos cabo-verdianos. Nasceu na 
Casa Independente, espaço cultural no coração do bairro do Intendente, um 
dos centros da cultura de mestiçagem que é um dos traços da nova movida 
lisboeta. Formam o grupo cinco músicos experientes: João Gomes (teclas), 
Francisco Rebelo (baixo), Márcio Silva (bateria), David Pessoa e Danilo Lopes 
(guitarra e voz). O foco do projeto é o espírito e a matriz melódica e rítmica do 
funaná, o mais festivo dos estilos musicais de Cabo Verde, que, depois do 
kuduro, parece ser o próximo ritmo da África lusófona a querer partir à 
conquista do mundo. Os clássicos, de Bitori aos Tubarões, inspiram o baile.

Portugal

FOGO FOGO
20 JUL, 00H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Mali

VIEUX FARKA TOURÉ 

Son of Ali Farka Touré and nicknamed the "Saharan Hendrix", Vieux Farka 
Touré is not caught up by expectations. Born in 1981 in Niafunké, his father 
was not very supportive of his dream to become a musician. It was Toumani 
Diabaté who helped convince Ali Farka, who ended up giving his blessing to his 
son's musical endeavours. He released his first album in 2007, but it was with 
"Fondo on Six Degrees" of 2009 that his personal style came to the surface; 
desert blues with influences from rock, funk, reggae, Latin music and sounds 
from other African latitudes. His guitar-playing skills quickly became his 
signature style. He premieres at FMM Sines with the album "Samba".

21 JUL, 22H45 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

Filho de Ali Farka Touré e apelidado de "Hendrix do Sahara", Vieux Farka Touré 
não se deixa abalar pelas expectativas. Nascido em 1981, em Niafunké, o pai 
não viu com bons olhos o seu sonho de seguir a música. Foi Toumani Diabaté 
quem ajudou a convencer Ali Farka, que acabou por dar a sua bênção ao 
desejo do filho. Lança o primeiro álbum em 2007, mas é em "Fondo on Six 
Degrees", de 2009, que afirma o seu estilo pessoal, blues do deserto com 
influências de rock, funk, reggae, música latina e sons de outras latitudes de 
África. A destreza na guitarra torna-se rapidamente a sua imagem de marca. 
Estreia-se no FMM Sines com o disco "Samba", em formação de trio.

16

Meszecsinka ("little moon" in Bulgarian) is a psychedelic folk fusion band from 
Budapest, composed by Annamária Oláh, a singer with a dramatic voice, Emil 
Biljarszki (keyboards and guitar), Árpád Vajdovich (bass), Dávid Krolikowski 
(percussionist) and guest musician Karen Arutyunyan (guitar, douduk and 
flute). A multinational line-up where Hungary, Bulgaria, Poland, Croatia and 
Armenian cultures meet through a musical trance territory where Bulgarian 
and Hungarian folk blends with flamenco, oriental music, rock and 
experimentalism. As featured in Songlines magazine, it’s wild music "like the 
soundtrack for a rave at the end of the universe".

Meszecsinka ("pequena lua", em búlgaro) é uma banda de fusão folk 
psicadélica de Budapeste, composta por Annamária Oláh, uma cantora de 
extensos recursos dramáticos, Emil Biljarszki (teclas e guitarra), Árpád 
Vajdovich (baixo), Dávid Krolikowski (percussionista) e Karen Arutyunyan 
(guitarra, douduk e flauta). Uma formação multinacional onde corre sangue 
húngaro, búlgaro, polaco, croata e arménio, que nos guia por um território de 
transe onde as folks búlgara e húngara convivem com flamenco, músicas 
orientais, rock e experimentalismo. Como se escreveu na revista Songlines, 
música selvagem "como a banda sonora para uma rave no fim do universo".

Hungria

MESZECSINKA
21 JUL, 21H30 @ PALCO INATEL, LARGO MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

© Svetlana Kovalenko
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Suíça / França

LA TÈNE

La Tène is a Franco-Swiss trio with an unusual instrumental combination put to 
use in hypnotic music with limitless genre boundaries. Music, recorded on two 
albums, with a timbre palette where the Indian harmonium is predominant, 
played by D'Incise, Swiss sound explorer, who also operates the electronics. His 
Swiss counterpart, Cyril Bondi, is the percussionist and Alex Degrenier, based 
in Paris, creates a rich diversity of musical textures with the accordion. Echoes 
of traditional music, repetition, ethereal harmonies and imaginary 
choreographies, with structures that dissolve under the sensorial shock of the 
music.

22 JUL, 20H15 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO

La Tène é um trio franco-suíço em que uma combinação instrumental pouco 
comum é posta ao serviço de música hipnótica com fronteiras de género 
indefinidas. Música, registada em dois álbuns, com uma paleta tímbrica onde 
são preponderantes as linhas de harmónio indiano, tocadas por D'Incise, 
explorador sonoro suíço, que também opera a eletrónica. O igualmente suíço 
Cyril Bondi é dono das percussões e Alex Degrenier, radicado em Paris, cria 
com a sanfona uma rica diversidade de texturas. Ecos de música tradicional, 
repetição, harmonias etéreas e coreografias imaginárias, com estruturas que 
se dissolvem perante o choque imposto pela música aos sentidos.

18

BaBa ZuLa is one of the bands that best honours the psychedelic rock tradition 
of Istanbul, which had its golden years in the 60s. Since 1996, they have 
performed gigs that are more like rituals, mixing dance, elaborate costumes, 
poetry, theatre and visual arts. The line-up uses traditional instruments, such 
as darbuka and electric saz, together with wooden spoons, toys and  
electronics. In addition to psychedelic rock, another component of their sound 
is an Eastern reinterpretation of dub. They regularly score movie soundtracks. 
The current line-up is a quintet with two members from the original trio: 
Levent Akman and Murat Ertel.

BaBa ZuLa é uma das bandas que melhor dá continuidade à tradição do rock 
psicadélico de Istambul, que teve os seus anos dourados nos anos 60. Desde 
1996, transportam para o palco atuações que são como rituais, onde se 
misturam dança, figurinos elaborados, poesia, teatro e artes plásticas. A 
formação põe lado a lado instrumentos de raiz tradicional, como o darbuka e 
o saz elétrico, com colheres de pau, brinquedos e eletrónica. Além do rock 
psicadélico, o dub, numa reinterpretação oriental, é outra componente do seu 
som. Escrevem regularmente para cinema. A formação atual é em quinteto, 
onde estão dois músicos do trio fundador: Levent Akman e Murat Ertel.

Turquia

BaBa ZuLa
21 JUL, 00H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Na pequena Bernice, Luisiana, mora um velho carpinteiro que tocou e cantou 
nas ruas do Sul dos EUA, incógnito a maior parte da vida. Agora que a falta de 
vista já não o deixa trabalhar como carpinteiro, o mundo deu finalmente por 
ele. Quando estava a tocar R&B numa rua do Arkansas, conheceu um membro 
da Music Maker Foundation, que apoia músicos que a sorte esqueceu. 
Seguiu-se um primeiro LP, em 2016, e o convite de Dan Auerbach (Black Keys), 
varado perante a "imensidão magnética" da voz de Robert, para gravar o 
segundo, "Goin'Platinum!". Mais de 50 anos depois de ter começado a atuar, 
um novo grande para a galeria da música negra.

EUA

ROBERT FINLEY 

In the small town of Bernice, Louisiana, lives an old carpenter who played and 
sang incognito on the streets of the southern United States most of his life. 
Now that his poor eyesight no longer allows him to work as a carpenter, the 
world has finally discovered him. When he was playing R&B on an Arkansas 
street, he met a member of the Music Maker Foundation, which supports 
musicians that have usually had a run of bad luck. His first album followed, in 
2016. The second album, "Goin'Platinum!", was recorded under the guidance 
of Dan Auerbach (Black Keys), amazed by the "magnetic immensity" of 
Robert's voice.

22 JUL, 22H45 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Kroke is one of the bands that most adeptly conquered audiences to world 
music. They started out as a klezmer band, in the streets and clubs of the old 
Jewish district of Krakow (Kroke is Krakow in Yiddish). Today, they are open to 
other traditions and to improvisation. The friends who founded the band in 
1992 will be in Porto Covo - Tomasz Kukurba (viola), Jerzy Bawoł (accordion) 
and Tomasz Lato (double bass) - plus Sławek Berny on percussion. Since their 
discovery by Steven Spielberg during the filming of Schindler's List, they have 
gone on to partnerships with Peter Gabriel, David Lynch and Nigel Kennedy. 
They have 25 years together and many brilliant pages yet to be written.

Kroke é um dos grupos que mais contribuiu para ganhar público para as 
músicas do mundo. Começaram como banda de klezmer, nas ruas e clubes da 
velha zona judaica de Cracóvia (Kroke é Cracóvia em yiddish). Hoje, são mais 
abertos a outras tradições e ao que dita a improvisação. Em Porto Covo, 
estarão os amigos que, em 1992, fundaram o grupo - Tomasz Kukurba (viola), 
Jerzy Bawoł (acordeão) e Tomasz Lato (contrabaixo) -, mais Sławek Berny, nas 
percussões. Da descoberta por Steven Spielberg durante as filmagens da Lista 
de Schindler, às parcerias com Peter Gabriel, David Lynch e Nigel Kennedy, 25 
anos de história com muitas páginas brilhantes ainda por escrever.

Polónia

KROKE
22 JUL, 21H30 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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TootArd have the troubled history of the place where they were born 
imprinted in their DNA: Majdal Shams, one of the few villages that remained 
inhabited after Israel occupied the Golan Heights, a Syrian territory, in 1967. 
Until the fate of the region is not resolved, whose annexation is not recognised 
by the international community, TootArd members live without a defined 
nationality, without a passport, only with a "Laissez Passer", which allows 
them to travel and gives title to their debut album. Created at a political 
crossroads, they found liberation in music, adopting a musical territory that 
stretches between the Levant, the Sahara and West Africa as theirs.

Os TootArd têm inscrita no seu ADN a história conturbada do lugar onde 
nasceram: Majdal Shams, uma das poucas aldeias que se manteve habitada 
depois de Israel ocupar os Montes Golã, território sírio, em 1967. Enquanto 
não se resolve o destino da região, cuja anexação não está reconhecida pela 
comunidade internacional, os membros de TootArd vivem sem nacionalidade 
definida, sem passaporte, apenas com um "Laissez Passer", que lhes permite 
viajar e que escolheram para título do disco de estreia. Criados numa 
encruzilhada política, libertaram-se na música, adotando como seu um 
território musical entre o Levante, o Sahara e a África Ocidental.

Montes Golã - Síria

TootArd
23 JUL, 19H00 @ LARGO POETA BOCAGE - SINES
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It all started in 1998 in Bogotá, around music lost on old cassettes and a desire 
to experiment with alternative ways to play instruments and create music 
electronically. The band was then conceptual and Eblis Alvarez did everything. 
The band eventually gained new members and Eblis surrounded himself with 
new partners: Maria Valencia, Damian Ponce, Cesar Queveo and Alejandro 
Forero; a melding of hands, mouths, souls, percussion, woodwind, strings and 
synthesizers. Their stage performances can get a bit crazy: Latin American 
folklore, vallenatos, extensive use of sampling, theatrical interventions and 
fictional characters. 

Tudo começou em 1998, em Bogotá, à volta de música perdida em velhas 
cassetes e do desejo de experimentar formas alternativas de tocar 
instrumentos e criar por meios eletrónicos. A banda era então conceptual e 
Eblis Alvarez fazia tudo. A banda acabou por ganhar substância ao vivo e Eblis 
rodeou-se de companheiros novos: Maria Valencia, Damian Ponce, Cesar 
Queveo e Alejandro Forero, um intrincado de mãos, bocas, almas, percussões, 
sopros, cordas, sintetizadores. O que fazem em palco é meio louco: folclore 
latino-americano, vallenatos, muitos samples, intervenções teatrais, falsas 
personagens. O tropical psicadélico original, pela segunda vez no FMM.

Colômbia

MERIDIAN BROTHERS
22 JUL, 00H00 @ PALCO INATEL, LG.º MARQUÊS DE POMBAL - PORTO COVO
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Três músicos, 30 instrumentos, centenas de canções e histórias tradicionais. 
Ética de preservação, estética de modernização. A primeira formação do 
Ethno-Trio Troitsa surgiu em 1996 pela mão de Ivan Kirchuk, que desde os 
anos 80 anda pelas aldeias em missão de salvamento de repertório ameaçado 
pela globalização. Dissolvido esse grupo, o renascimento chegou quando 
Kirchuk trouxe Yuri Dmitriev e Yuri Pavlovsky para junto de si. À carismática 
voz (e figura rasputiniana) de Kirchuk, os dois "yuris" acrescentam camadas 
instrumentais que dão ainda mais riqueza e textura às muitas que ele, por sua 
conta, contribui. Uma viagem à grande planície musical da Bielorrússia.

Bielorrússia

ETHNO-TRIO TROITSA

Three musicians, 30 instruments, hundreds of traditional songs and stories. 
Ethics of preservation, modernisation aesthetics. The first line-up of the Ethno-
Trio Troitsa was established in 1996 by the hand of Ivan Kirchuk, who since the 
1980s has been touring villages on a mission to rescue repertoire threatened 
by globalisation. After this group disbanded, rebirth came when Kirchuk 
brought Yuri Dmitriev and Yuri Pavlovsky to his side. To Kirchuk's charismatic 
voice (and Rasputin-like figure), the two "Yuris" added instrumental layers that 
give even more richness and texture to the many layers he himself contributes. 
A journey to the great musical plains of Belarus.

23 JUL, 23H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO

© Thomas Renz

In Slovenia's karst landscapes, limestone rocks dissolve, lose their shape, sink 
into pits, multiply in caves and become water. The comparison with this 
Slovenian band’s music is irresistible. Purely instrumental (or almost), any 
conceptual definition of what Iztok Koren, Ana Kravanja and Samo Kutin, 
musicians with punk and post-rock influences, can do is precarious. Using a 
paraphernalia of instruments (from banjo to ribab, from brač to balafon), a 
concert with touches of imaginary folk, minimalist approaches and memories 
of encounters with musicians in India, Morocco, Mali, Greece and elsewhere.

Nas paisagens de carso da Eslovénia, as rochas calcárias dissolvem-se, perdem 
forma, afundam-se em covas, multiplicam-se em grutas, transformam-se em 
água. É irresistível a comparação com a música desta banda eslovena. 
Puramente instrumental (ou quase), é precária toda a cristalização conceptual 
do que possam fazer Iztok Koren, Ana Kravanja e Samo Kutin, músicos com 
origens no punk e no pós-rock. Com recurso a uma parafernália de 
instrumentos (do banjo ao ribab, do brač ao balafon), um concerto, pela mão 
de uma folk imaginária, com aproximações minimalistas e memórias de 
encontros com músicos na Índia, Marrocos, Mali, Grécia e outros lugares.
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© Nada Žgank
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Carmelo Torres, an accordionist, singer and composer, is one of the great 
protagonists of cumbia sabanera, a style within the sabanero accordion music, 
a melange of genres that depicts the rural zone of San Jacinto, south of 
Cartagena, the Caribbean coast of Colombia. Son of tobacco farm workers and 
traditional accordion players, he grew up in a region populated by great 
musicians, such as Andrés Landero, the "King of Cumbia", who was his 
teacher. Accompanied by the Cumbia Sabanera band, Carmelo, known as the 
"Bible of the Accordion", carries with him and in his music the rhythms and 
stories of the hard life as well the joy that makes up the life of his people.

Carmelo Torres, acordeonista, cantor e compositor, é um dos grandes 
protagonistas da cumbia sabanera, um estilo dentro da música para acordeão 
sabanero, conglomerado de géneros que caracteriza a zona rural de San 
Jacinto, sul de Cartagena, costa caribenha da Colômbia. Filho de 
trabalhadores nos campos de tabaco e tocadores da gaita tradicional, cresceu 
numa região povoada por grandes músicos, como Andrés Landero, o "Rei da 
Cumbia", que foi seu professor. Acompanhado pelo grupo Cumbia Sabanera, 
Carmelo, conhecido como "Bíblia do Acordeão", transporta consigo os ritmos 
e as histórias de dureza mas também de alegria que fazem a vida do seu povo.

Colômbia

CARMELO TORRES Y SU CUMBIA SABANERA 
24 JUL, 19H00 @ LARGO POETA BOCAGE - SINES
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Approximately 10 years ago, a duo formed by MC Mr Bruce and DJ Chucks was 
born in London, quickly crowned as the "hip hop swing kings". Swing is the 
best word to define them, the word which gives unity to their journey as birds 
stealing from a nest full of pop, disco, drum'n'bass, soul and classic jazz 
material. With an intense stage career and a sparser recorded career, they 
sing with nostalgia for the clubs closed by gentrification, love in the back seat 
of a New York cab, the overpowering passions that concern friends. Their 
biggest mark, however, is left by the irresistible groove of their concerts.

Há pouco mais de 10 anos, nasceu em Londres um duo formado pelo MC Mr 
Bruce e pelo DJ Chucks, rapidamente coroados "reis do hip hop swing". Swing 
é mesmo a melhor palavra que os define, o que confere unidade ao seu 
percurso de pássaros ladrões com um ninho cheio de material roubado à pop, 
à disco, ao drum'n'bass, à soul e ao jazz clássico. Com uma intensa carreira ao 
vivo e uma esparsa carreira gravada, cantam com nostalgia os clubes fechados 
pela gentrificação, o amor no banco de trás de um táxi de Nova Iorque, as 
paixões assolapadas que preocupam os amigos. A marca maior, porém, é 
deixada pelo groove irresistível que os guia nos seus concertos.

Reino Unido

THE CORRESPONDENTS 
23 JUL, 00H15 @ LARGO POETA BOCAGE - SINES
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As "sutartinas" são canções lituanas cantadas por mulheres com as vozes em 
harmonia perfeita. Juntamente com outras canções folclóricas da Polónia 
inspiraram este trio, formado em 2012. Além de cantar (sutari significa 
'harmonizar'), Basia Songin, Kasia Kapela e Zosia Zembrzuska tocam 
instrumentos clássicos, tradicionais e menos convencionais, como garrafas, 
raladores e outros utensílios de cozinha. "Música de cozinha vanguardista", 
cantada junto à lareira enquanto se faz um bolo, se deita chá numa chávena 
ou se ouve o tiquetaque de um relógio. No disco mais novo, dão um passeio à 
floresta, lugar onde o perigo espreita, mas também de crescimento pessoal. 

Polónia

SUTARI

The "Sutartinės" are Lithuanian songs sung by women with voices in perfect 
harmony. Together with other Polish folk songs they inspired this trio, formed 
in 2012. In addition to singing (sutari means 'to harmonize'), Basia Songin, 
Kasia Kapela and Zosia Zembrzuska play classical, traditional as well as less 
conventional instruments such as bottles, graters and other kitchen utensils. 
"Avant-garde kitchen music", sung by the fireplace while making a cake, 
pouring tea or listening to the clock tick. Their newest record is like taking a 
walk into the forest, a place where danger lurks, but also a place of personal 
growth.

24 JUL, 23H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Lajko Felix was born in Vojvodina, a multi-ethnic region in northern Serbia, in 
the bosom of a Hungarian family. A child prodigy, he began by learning zither, 
which he plays in his gigs until today. As a teenager, he left for Budapest 
carrying little more than a borrowed violin in his baggage. In Hungary, he laid 
the foundation of his career, where he collaborated with Alexander Balanescu, 
Boban Markovic and other renowned musicians. This virtuoso earned the 
epithet of the “Paganini from Vojvodina”. Some call him the Devil’s Violinist 
because of his passionate intensity. He plays folk, classical music, rock, jazz, 
improvised melodies. 

Lajkó Félix nasceu na Voivodina, região multiétnica no norte da Sérvia, no seio 
de uma família húngara. Criança-prodígio, começou por aprender cítara, que 
até hoje toca nos seus espetáculos. Ainda adolescente, partiu para Budapeste. 
Na bagagem, pouco mais do que um violino emprestado. Na Hungria, lançou 
as raízes da carreira, onde colaborou com Alexander Balanescu, Boban 
Markovic e outros músicos de renome. O seu virtuosismo valeu-lhe o epíteto 
de Paganini de Voivodina. Pela intensidade, chamaram-lhe o Violinista do 
Diabo. Toca folk, clássica, rock, jazz, melodias improvisadas. Nasceu no 
mesmo dia que Beethoven: 17 de dezembro. Coincidência?

Hungria

LAJKÓ FÉLIX 
24 JUL, 22H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO

© Szabolcs Dudás
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ŸUMA traz ao FMM Sines um lado da cultura urbana da Tunísia menos 
conhecido, o da música alternativa, neste caso, próxima da folk independente. 
Com morada em Túnis, ŸUMA são Sabrine Jenhani e Ramy Zoghlami, ambos 
cantores e compositores, ele também guitarrista. Uma formação minimalista 
que acaba de lançar o disco "ghbar njoum / poussière d'étoiles", na editora 
Innacor, mais conhecida pelas experiências com a música bretã, mas que aqui 
se abriu a dois jovens criadores da margem sul do Mediterrâneo. O resultado 
é delicado e emocional. Música em que a alma, presa no turbilhão político, 
social e cultural do mundo, se lança à procura da parte de que sente falta. 

Tunísia

ŸUMA

ŸUMA brings a lesser-known side of Tunisia's urban culture to FMM, of its 
alternative music, in this case, close to indie folk. Based in Tunis, ŸUMA are 
Sabrine Jenhani and Ramy Zoghlami, both singers and songwriters, Ramy 
being also a guitarist. A minimalist line-up that has just released the album 
"ghbar njoum / poussière d'étoiles" through Innacor label, best known for its 
experiences with Breton music, but that in this case opened itself to young 
creators from the southern shores of the Mediterranean. The result is delicate 
and emotional. Music in which the soul, trapped in the current political, social 
and cultural turmoil, launches itself in search for its missing part.

25 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO

© Samy Halima
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In their first European tour, El Leopardo brings a techno Bogotá to Sines. The 
soul is producer and DJ Daniel Broderick (Dani Boom), a prominent figure in 
the Colombian electronic music scene. He began studying classical guitar and 
flamenco in the 90s, but it was in the French rave scene that he saw the light. 
Back in Colombia, Dani and his entourage organised raves for 5000 people in 
abandoned farms and buildings. El Leopardo is the skin that he wears now. 
Techno, house, dub textures with powerful bass and Colombian percussion. 
Music that resembles jungle rituals, with Pedro Ojeda on drums, El Chongo on 
percussion, Daniel Mitchel on bass and Mateo Rivano on visual art.

Na primeira digressão europeia, El Leopardo traz uma Bogotá techno a Sines. 
A alma é o produtor e DJ Daniel Broderick (Dani Boom), figura central da 
eletrónica colombiana. Começou por estudar guitarra clássica e flamenco, nos 
anos 90, mas foi na cena rave francesa que viu a luz. De volta à Colômbia, era 
possível encontrar Dani e a sua malta a organizar raves para 5000 pessoas em 
quintas e edifícios abandonados. El Leopardo é a pele que veste agora. 
Techno, house, texturas dub com baixo potente e percussão colombiana. 
Música que lembra rituais na selva, com Pedro Ojeda na bateria, El Chongo na 
percussão, Daniel Mitchel no baixo e Mateo Rivano na arte visual. 

Colômbia

EL LEOPARDO
24 JUL, 00H15 @ LARGO POETA BOCAGE - SINES
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Derya Yıldırım & Grup Şimşek é um quinteto de músicos de cinco países 
(Turquia, Alemanha, Itália, Reino Unido e França), unidos no fascínio pela 
música turca. Construído em torno da voz de Derya Yıldırım (também 
intérprete de saz), conta com Andrea Piro (baixo), Graham Mushnik (órgão, 
sintetizador, percussão), Antonin Voyant (guitarra, flauta) e Greta Eacott 
(bateria e percussões). Uma formação internacional dedicada a um repertório 
de música turca que combina folk da Anatólia com ritmos modernos e 
elementos de música psicadélica, jazz, pop e funk. Uma Europa unida pela 
Turquia através de versões de alguns dos seus artistas mais amados.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek is a quintet of musicians from five countries 
(Turkey, Germany, Italy, UK and France), joined by their fascination for Turkish 
music. Built around the voice of Derya Yıldırım (also a saz performer), this 
quintet consists of Andrea Piro (bass), Graham Mushnik (organ, synthesizer, 
percussion), Antonin Voyant (guitar, flute) and Greta Eacott (drums and 
percussion). An international line-up dedicated to a repertoire of Turkish music 
that combines Anatolian folk with modern rhythms and elements of 
psychedelic, jazz, pop and funk music. Europe united by Turkey through 
versions of some of its most beloved artists.

25 JUL, 20H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES

Turquia / França / Reino Unido / Alemanha / Itália

DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK
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Winner of the Prix Découvertes RFI 2015, Elida Almeida is one of the great 
talents to emerge recently in the Cape Verdean music scene. Born in 1993, on 
the island of Santiago, she grew up with her grandparents in the village of 
Kebrada, a mountainous place with no roads or electricity. She pays tribute to 
these origins in her second album, released in 2017. In this album, she affirms 
her African identity, blending Cape Verdean rhythms of batuque, funaná, 
coladera and tabanka with a Latin vibe. The themes addressed are the 
traditions and fragments of daily life in the sub-Saharan archipelago, a place 
of passage for sailors desirous of joining the two coasts of the Atlantic.

Prémio Découvertes RFI 2015, um furacão em palco, Elida Almeida é um dos 
grandes talentos a surgir recentemente na música cabo-verdiana. Nascida em 
1993, na ilha de Santiago, cresceu com os avós na aldeia de Kebrada, lugar 
montanhoso, sem estradas nem eletricidade. É a estas origens que presta 
homenagem no segundo álbum, lançado em 2017. Nele, afirma a sua 
identidade africana, mas tempera de energia latina os ritmos cabo-verdianos 
do batuque, funaná, coladera e tabanka. Os temas abordados são as tradições 
e fragmentos da vida quotidiana no arquipélago subsariano, local de 
passagem para marinheiros desejosos de juntar as duas costas do Atlântico.

Cabo Verde

ELIDA ALMEIDA
25 JUL, 19H00 @ CASTELO - SINES
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Alsarah é uma cantora e compositora sudanesa que a vida levou para Nova 
Iorque, onde redescobriu o seu passado num contexto multicultural. Nascida 
em Cartúm, tem casa fixa em Brooklyn desde 2004. A sua banda, The 
Nubatones, nasceu à mesa de um jantar, numa conversa com o percussionista 
de origem egípcia Rami El Aasser sobre "canções de retorno" núbias, novos 
padrões de emigração e trocas culturais entre Sudão e Egito. Aproximou-os a 
experiência de imigrantes e o amor pelos sons pentatónicos. Outros músicos 
de biografias mestiças juntaram-se depois. Com sete anos nos palcos e dois 
álbuns, fazem-nos viajar a um lugar só deles, o retro-pop leste-africano. 

Alsarah is a Sudanese singer and songwriter that fate brought to New York, 
where she rediscovered her past in a multicultural context. Born in Khartoum, 
she has been living in Brooklyn since 2004. Her band, The Nubatones, was 
born at a dinner table amidst conversations with an Egyptian percussionist, 
Rami El Aasser, about Nubian "songs of return", new immigration patterns 
and more generally about Sudanese and Egyptian culture exchange. Their 
shared immigrant background and the love for pentatonic sounds brought 
them together. Other musicians with cross-cultural biographies joined later. 
They invite us on a journey into East African retro-pop.

25 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES

© Carlos Ramirez

Sudão / EUA

ALSARAH & THE NUBATONES 
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Moon Hooch seeks a synthesis between the most virtuoso jazz, the grooviest 
funk and the most pulsating dance music. They met in the New York subway, 
trying to call the attention of the passengers and avoiding the police. On 
stage, Mike Wilbur (saxophones), Wenzl McGowen (saxophones) and James 
Muschler (drums), also use electronic instruments, synthesizers, unpredictable 
gadgets (a traffic cone fixed to the mouth of the saxophone) and other more 
traditional instruments such as the clarinet. Committed to environmental 
causes, there is an energy in their music that seems to come from the centre 
of the Earth.

Moon Hooch procura uma síntese entre o jazz mais virtuoso, o funk mais 
groovy e a mais pulsante música de dança. Formaram-se no metro de Nova 
Iorque, a tentar ganhar a atenção dos passageiros e a evitar a da polícia, que 
não gostava das multidões que se formavam à sua volta. Em palco, Mike 
Wilbur (saxofones), Wenzl McGowen (saxofones) e James Muschler (bateria), 
também usam processamento eletrónico, sintetizadores, gadgets 
imprevisíveis (um cone rodoviário atracado à boca do saxofone) e outros 
instrumentos mais tradicionais, como o clarinete. Empenhados em causas 
ambientais, há na sua música uma energia que chega do centro da terra.

EUA

MOON HOOCH
25 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES
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Alsarah é uma cantora e compositora sudanesa que a vida levou para Nova 
Iorque, onde redescobriu o seu passado num contexto multicultural. Nascida 
em Cartúm, tem casa fixa em Brooklyn desde 2004. A sua banda, The 
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de biografias mestiças juntaram-se depois. Com sete anos nos palcos e dois 
álbuns, fazem-nos viajar a um lugar só deles, o retro-pop leste-africano. 
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They invite us on a journey into East African retro-pop.

25 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES
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Pekko Käppi e K:H:H:L - sigla, que traduzida para português, significa «Ossos 
de Cavalos Loucos Mortos» - chegam de Tampere, terceira cidade da 
Finlândia. No centro está o jouhikko, um dos instrumentos de arco mais 
antigos da Europa, que Pekko teve de eletrificar quando tocava na rua para 
competir com a gaita-de-foles do músico que o acompanhava. Deste jouhikko 
eletrificado surgiram distorções que apontaram um caminho: folk ao encontro 
do rock psicadélico, do blues, de uma pop que gosta de experimentar. K:H:H:L 
é o nome comprido para a dupla Tommi Laine / Nuutti Vapaavuori, cuja 
guitarra e baixo são feitos com caixas de charutos e têm apenas duas cordas. 

Pekko Käppi & K:H:H:L - acronym, which translated into English, means "Bones 
of Dead Mad Horses" - comes from Tampere, Finland's third largest city. At the 
centre of their music is the jouhikko, one of Europe's oldest bow instruments, 
which Pekko had to electrify when he played on the streets in order to 
compete with the bagpiper that was part of his ensemble. From this electrified 
jouhikko came the distortions that paved their way: folk meets psychedelic 
rock, blues and experimental pop music. K:H:H:L is the long name for the duo 
Tommi Laine / Nuutti Vapaavuori, whose guitar and bass are made of cigar 
boxes and have only two strings.

25 JUL, 02H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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The history of this band begins in Australia, with Mista Savona, pianist and a 
prominent reggae figure in that country. He took the initiative to gather 
musicians from Cuba and Jamaica to produce an album that puts two powers 
of Caribbean music side by side. Islands separated by less than 400 km, we 
seldom witness a mix of these two traditions. Havana met Kingston on the 
album, in a documentary, and now live. Roots reggae, dub and dancehall on 
one side. Son, salsa, rumba on the other. The energy of Jamaican bass lines 
and sound systems fusing with the virtuosity of jazz and Afro-Cuban tradition. 
A supergroup that blends the best of both worlds.

Esta história de ilhas começa na Austrália, com Mista Savona, pianista e figura 
tutelar do reggae naquele país. Foi dele a iniciativa de juntar músicos de Cuba 
e Jamaica para produzir um álbum que põe lado a lado as duas potências da 
música caribenha. Embora com menos de 400km de mar a separá-las, não é 
frequente ouvir estas tradições a dialogar. Havana encontrou Kingston no 
disco, num documentário, e agora ao vivo. Roots reggae, dub e dancehall de 
um lado. Son, salsa, rumba do outro. A energia das linhas baixo e dos sound 
systems jamaicanos fundindo-se com o virtuosismo do jazz e da tradição afro-
cubana. Um supergrupo que junta o melhor de dois mundos. 

Jamaica / Cuba

HAVANA MEETS KINGSTON
25 JUL, 00H30 @ CASTELO - SINES
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Uma viagem pelo Norte de África a bordo de uma caixa de ritmos vintage, a 
lendária TR-808. Um projeto do produtor tunisino Sofyann Ben Youssef, com a 
participação de vozes da Tunísia, Argélia e Marrocos, que tem o álbum de 
estreia com lançamento marcado para 2018. O nome do álbum, "Maghreb 
United", expõe ao mesmo tempo "a ilusão das fronteiras e do separatismo", 
propondo um encontro eletrónico das músicas tradicionais de todo o espaço 
do Magrebe. Canções dos legados do targ, do gnawa e do raï, desconstruídas 
por dentro através da TR-808, do gumbri distorcido, da flauta gasbah e da 
gaita zokra. Folclore, mitologia, futurismo, entre o Magrebe e o espaço. 

A journey through North Africa aboard a vintage drum machine, the legendary 
TR-808. A project of Tunisian producer Sofyann Ben Youssef, with voices from 
Tunisia, Algeria and Morocco and a debut album to be released in 2018. The 
album's name, "Maghreb United", exposes at the same time "the illusion of 
borders and separatism”, proposing an electronic blend of traditional music 
from the entire Maghreb area. Songs with targ, gnawa and raï influences 
deconstructed from within through a TR-808, distorted gumbri, gasbah flute 
and zokra. Folklore, mythology, futurism, between the Maghreb and the 
space.

25 JUL, 04H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES

© Diego Andrés Moscoso
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DuOud is, as the name suggests, an oud duo, a.k.a. the Arabian lute, a line-up 
with two of its most innovative performers, Tunisian-born Jean-Pierre Smadja, 
known as Smadj, and Algerian Medhi Haddab, the lead singer of Speed 
Caravan. They got together in the bustling Paris music scene of the 90s and, 
after a few years’ break, they resurface with the same desire to cross their 
North African heritage with modern technologies. Classical Arabic songs and 
metallic environments, moments of acoustic purity and electronic saturation. 
After being at this festival with other projects, the "enfants terribles" of oud 
are back in Sines.

DuOud é, como o nome sugere, um duo de oud, o alaúde árabe, formado por 
dois dos seus praticantes mais inovadores. O primeiro, tunisino, é Jean-Pierre 
Smadja, também conhecido como Smadj. O segundo, argelino, é Medhi 
Haddab, destacado líder de Speed Caravan. Juntaram-se na efervescente cena 
musical de Paris dos anos 90 e, depois de alguns anos de paragem, ressurgem 
com a mesma vontade de cruzar a herança norte-africana com tecnologias 
modernas. Canções árabes clássicas e ambientes metálicos, momentos de 
pureza acústica e momentos de saturação eletrónica. Depois de presenças 
com outros projetos, os "enfants terribles" do oud estão de volta a Sines. 

Argélia / Tunísia

DuOuD
25 JUL, 03H15 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Timbila Muzimba celebra a música de Moçambique em torno de um 
instrumento que é o orgulho do país, o m'bila (plural: timbila), xilofone do 
povo Vachopi, que habita as províncias de Gaza e Inhambane. A orquestra 
nasceu em 1997, a partir de um grupo de músicos e bailarinos que cresceram 
nos arredores de Maputo, a que se foram juntando outros músicos da capital 
com raízes em províncias do norte e centro do país. Com os polirritmos do 
m'bila sempre presentes, o seu repertório bebe em todos os cantos de 
Moçambique. Um espetáculo com oito músicos e bailarinos, impelido pelo 
som dos timbila e pelo movimento do "muzimba" ("corpo", na língua chopi). 

Timbila Muzimba celebrates the music of Mozambique with an instrument 
that is the pride of the country, the m’bila (plural: timbila), xylophone of the 
Chopi people who inhabit the provinces of Gaza and Inhambane. The 
orchestra was created in 1997 by a group of musicians and dancers who grew 
up in the outskirts of Maputo, joined by other musicians from the capital with 
roots in the northern and central provinces. With the m’bila polyrhythms 
always present, their repertoire has its source in all corners of Mozambique. A 
gig with eight musicians and dancers, impelled by the sound of the timbila and 
the movement of the "muzimba" ("body" in the Chopi language).

26 JUL, 19H00 @ CASTELO - SINES
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Susana Travassos has a clear and precise voice. She learned to play the 
accordion, piano and took lyrical and jazz singing lessons. Her albums include 
a tribute to Elis Regina, a collaboration with composer Chico Saraiva, and in 
her most recent work, "Pássaro Palavra", recorded in Buenos Aires, she debuts 
as a songwriter. In recent years, Susana has created a space for herself on the 
other side of the Atlantic. She lived in Brazil and worked in Colombia, Uruguay 
and Argentina. In Brazil, she collaborated with renowned artists such as Zeca 
Baleiro, who describes her singing as "limpid and intense", typical of an artist 
who "sings her village and, hence, her singing has a universal appeal".

Susana Travassos é uma cantora de voz clara e precisa. Nascida em Faro, 
estudou acordeão, piano, canto lírico e jazz. No seu percurso em disco estão 
presentes uma homenagem a Elis Regina, uma colaboração com o compositor 
Chico Saraiva e, no mais recente, "Pássaro Palavra", gravado em Buenos Aires, 
a sua estreia como autora. Nos últimos anos, Susana criou um espaço para si 
do lado de lá do Atlântico. Viveu no Brasil e atuou na Colômbia, no Uruguai e 
na Argentina. No Brasil, colaborou com artistas de renome, como Zeca 
Baleiro, que descreve o seu canto como "límpido e intenso", próprio de uma 
artista que "canta a sua aldeia e, por isso mesmo, o seu canto soa universal". 

Portugal

SUSANA TRAVASSOS
26 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Pianista, compositor, arranjador e diretor musical, o parisiense Christophe 
Chassol é o tipo de artista que cria o seu próprio idioma, inclassificável e 
incomparável. As suas obras articulam vozes, música, sons e imagens em 
objetos novos, a que chama "ultrascores". Chegou aqui após 15 anos a 
compor para cinema, televisão e publicidade, ou seja, sempre focado na 
ligação entre música e imagem. Com referências na escola minimalista e na 
cultura pop, os seus espetáculos são peças conceptuais audiovisuais. "Anti-
viagens" que já o levaram a Nova Orleães ("Nola Chérie"), Índia ("Indiamore") 
e Índias Ocidentais ("Big Sun"), onde filmou e recolheu sons concretos. 

Pianist, composer, arranger and musical director, Parisian-born Christophe 
Chassol is the kind of artist who creates his own, unclassifiable language. His 
works articulate voices, music, sounds and images into new objects, which he 
calls "ultrascores". He arrived here after fifteen years composing scores for 
film, television and advertising, that is, always focused on the connection 
between sound and image. With references in the minimalist school and pop 
culture, his gigs are like audio-visual conceptual art. "Anti-voyages" that led 
him to New Orleans ("Nola Chérie"), India ("Indiamore") and West Indies ("Big 
Sun"), where he filmed and gathered sounds.

26 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES
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CHASSOL

© Flavien Prioreau
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Guy One brings to Sines the style of frafra music, originating in a small area in 
northern Ghana in its most authentic and organic version. Guy is a true 
people’s artist. He grew up as a goatherd and cowherd, without going to 
school, a self-taught singer using cans and broomsticks to build his own kologo 
(a kind of two-stringed banjo played in frafra music). He became a celebrity in 
his native Bolgatanga, playing at weddings and funerals, and then on a 
nationwide scale, winning prizes and appearing on TV. Now with an album on 
the international circuit, "# 1", released by German label Philophon, Guy One 
reaches the ears of the world.

Guy One traz a Sines o estilo de música frafra, originário de uma pequena área 
no norte do Gana, na sua versão mais autêntica e orgânica. Guy é um 
verdadeiro artista do povo. Cresceu como pastor de cabras e vacas, sem ir à 
escola, autodidata no canto e usando latas e paus de vassoura para construir 
os seus próprios kologo (espécie de banjo de duas cordas fundamental para a 
música frafra). Tornou-se uma celebridade na sua Bolgatanga natal, a tocar em 
casamentos e funerais e, depois, à escala no país, ganhando prémios e 
aparecendo na TV. Agora, com um disco no circuito internacional, "#1", 
editado pela etiqueta alemã Philophon, Guy chega aos ouvidos do mundo.

Gana

GUY ONE
26 JUL, 20H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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film, television and advertising, that is, always focused on the connection 
between sound and image. With references in the minimalist school and pop 
culture, his gigs are like audio-visual conceptual art. "Anti-voyages" that led 
him to New Orleans ("Nola Chérie"), India ("Indiamore") and West Indies ("Big 
Sun"), where he filmed and gathered sounds.

26 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES

França

CHASSOL

© Flavien Prioreau

42

Guy One brings to Sines the style of frafra music, originating in a small area in 
northern Ghana in its most authentic and organic version. Guy is a true 
people’s artist. He grew up as a goatherd and cowherd, without going to 
school, a self-taught singer using cans and broomsticks to build his own kologo 
(a kind of two-stringed banjo played in frafra music). He became a celebrity in 
his native Bolgatanga, playing at weddings and funerals, and then on a 
nationwide scale, winning prizes and appearing on TV. Now with an album on 
the international circuit, "# 1", released by German label Philophon, Guy One 
reaches the ears of the world.

Guy One traz a Sines o estilo de música frafra, originário de uma pequena área 
no norte do Gana, na sua versão mais autêntica e orgânica. Guy é um 
verdadeiro artista do povo. Cresceu como pastor de cabras e vacas, sem ir à 
escola, autodidata no canto e usando latas e paus de vassoura para construir 
os seus próprios kologo (espécie de banjo de duas cordas fundamental para a 
música frafra). Tornou-se uma celebridade na sua Bolgatanga natal, a tocar em 
casamentos e funerais e, depois, à escala no país, ganhando prémios e 
aparecendo na TV. Agora, com um disco no circuito internacional, "#1", 
editado pela etiqueta alemã Philophon, Guy chega aos ouvidos do mundo.

Gana

GUY ONE
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Chamam-lhe "o príncipe do raï 2.0", o novo expoente do estilo mais febril da 
música argelina. Natural de Sidi Bel Abbès, aos 15 anos já cantava nos clubes 
mais lendários de Orão. Em Paris, para onde emigrou, transformou-se numa 
criatura da noite. Era possível encontrá-lo em cabarets, clubes, bares, a 
acompanhar DJs à beira do Sena. Depois, chegaram os grandes palcos. Como 
Khaled com a sua banda mágica nos anos 90, Sofiane Saidi encontrou no 
sexteto Mazalda o entorno que o ajuda a focar. Uma banda com instrumentos 
como o saz e o mezoued, mas essencialmente elétrica, trazendo para os 
nossos dias o raï de sabor clássico que Sofiane tem na voz rouca e quente.

He is known as the "Prince of Raï 2.0", the new exponent of the most feverish 
style of Algerian music. Born in Sidi Bel Abbès, at age 15 he already sang in the 
most legendary clubs of Oran. In Paris, where he emigrated to, he became a 
creature of the night. He sang in cabarets, clubs, bars, accompanying DJs on 
the banks of the Seine. Then came the big stages. Like Khaled with his magic 
band in the 90s, Sofiane Saidi found in the Mazalda sextet the environment 
that helps him to focus. A band with instruments like the saz and the mezoued, 
but essentially electric, bringing to our days the classic raï sound that Sofiane 
has in his husky and warm voice.

26 JUL, 00H30 @ CASTELO - SINES
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Huun-Huur-Tu is probably the group that most contributed to popularise Tuva 
music in the rest of the world. Formed in 1992 by shepherd descendants, the 
whole aesthetics of the quartet revolves around the poetry of the pastures of 
the Altai mountains. The khöömei guttural chant, a fundamental element of 
the band, is the production of a low tone around which two harmonics are 
born, one similar to a murmur and the other to a whistle. With their singing, 
traditional costumes, stringed instruments and percussions, they transport the 
audience to the landscapes of southern Siberia. If you hear the wind and the 
galloping of horses in their music, you will not be mistaken.

Fundado em 1992, Huun-Huur-Tu é, provavelmente, o grupo que mais 
contribuiu para divulgar a música de Tuva no resto do mundo. Formado por 
descendentes de pastores, toda a estética do quarteto gira em torno da 
poética das pastagens das montanhas Altai. O elemento fundamental do 
grupo, o canto gutural khöömei, consiste na produção de um tom baixo à volta 
do qual nascem dois harmónicos, um semelhante a um murmúrio e outro a 
um assobio. Com o seu canto, vestes tradicionais, instrumentos de cordas e 
percussões, transportam o público para os ambientes do sul da Sibéria. Se 
ouvir vento e galope de cavalos na música que fazem, não se terá enganado. 

Tuva - Rússia

HUUN-HUUR-TU
26 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES
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Uma síntese Ocidente / Oriente em que os protagonistas são o alaudista 
francês Markus e o cantor paquistanês Shahzad Santoo Khan. Tudo nasceu em 
2013, à maneira do século XXI, quando numa noite de outono Markus ganhou 
um novo amigo nas redes sociais: Shahzad, cantor residente na distante 
Lahore. Filho de uma família de qawwals, Shahzad sempre desejou ter 
experiências com outras culturas. Depois de uma saga de vistos recusados, o 
encontro face a face aconteceu em 2015, em Paris. Com Xavier Pourcher, nos 
teclados psicadélicos e programação, e Régis Martel, na bateria vitaminada, 
música mestiça e hipnótica guiada pelo adágio "o mundo é uma aldeia". 

A West meets East ensemble in which the protagonists are French oud player 
Markus and Pakistani singer Shahzad Santoo Khan. It all happened in 2013, in 
a very 21st century fashion, when on an autumn night, Markus won a new 
friend on social networks: Shahzad, a singer living in distant Lahore. The son of 
a family of qawwals, Shahzad has always wished to have experiences with 
other cultures. After a saga of refused visas, the face-to-face meeting took 
place in 2015 in Paris. With Xavier Pourcher, on the psychedelic keyboards and 
programming, and Régis Martel, on the drums, mixed and hypnotic music 
guided by the adage "the world is a village".

26 JUL, 03H15 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Gili Yalo is a singer and songwriter who carries in his music the story of one of 
the most dramatic episodes of the Ethiopian Jews. Lost in Sudan, after a desert 
walk to escape the Ethiopian regime, Gili and his family were among the 
thousands of refugees Israel rescued in 1984, in the Moïse Operation. In his 
new land, Gili never lost the nostalgia for the one he had to leave. His debut 
album is a direct link to 70s Ethio-jazz, enriched by soul, funk and modern Tel 
Aviv production. A James Brown and Mulatu Astatke crossover, between 
English, Hebrew and Amharic, he blends today's music with yesterday’s 
memories.

Gili Yalo é um cantor e compositor que carrega na sua música a história de um 
dos episódios mais dramáticos dos judeus da Etiópia. Perdidos no Sudão, 
depois de uma viagem a pé pelo deserto para fugir ao regime etíope, Gili e a 
sua família encontraram-se entre os milhares de refugiados que Israel 
resgatou em 1984, no seio da Operação Moïse. Na sua nova terra, Gili nunca 
perdeu a nostalgia pela que teve de abandonar. O seu álbum de estreia é um 
canal de ligação direta ao ethio-jazz dos anos 70, enriquecido por soul, funk e 
a produção moderna de Telavive. Entre James Brown e Mulatu Astatke, entre 
o inglês, o hebraico e o amárico, música de hoje com memórias de ontem. 

Etiópia

GILI YALO
26 JUL, 02H00 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Gili Yalo is a singer and songwriter who carries in his music the story of one of 
the most dramatic episodes of the Ethiopian Jews. Lost in Sudan, after a desert 
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A paulistana (com um pouco de mineira) Tulipa Ruiz canta, compõe e ilustra. É 
uma das artistas em que a música brasileira mais confia, uma autora de 
influências seguras - Zezé Motta, Meredith Monk, Joni Mitchell. Nesta estreia 
em Sines, Tulipa chega no rasto de dois discos. O primeiro é "Dancê", um 
disco "para ouvir com o corpo", que mereceu o Grammy Latino para melhor 
álbum pop de 2015, entre outros reconhecimentos. O segundo é "Tu", álbum 
acústico lançado no final de 2017, onde regrava canções de álbuns anteriores, 
revela novas composições (como "Game" e "Terrorista del Amor") e surge 
com uma nova sonoridade, síntese de Brasil, África e América Latina.

Brazilian-born Tulipa Ruiz sings, composes and illustrates. She is one of the 
most revered Brazilian artists, an author of strong influences - Zezé Motta, 
Meredith Monk, Joni Mitchell. Tulipa brings along two albums to her debut in 
Sines. The first one is "Dancê", a record "to listen with the body" that earned 
the Latin Grammy for best pop album of 2015, among other acclaims. The 
second is "Tu", an acoustic album released in late 2017, where she re-recorded 
songs from previous albums, brings new compositions (such as "Game" and 
"Terrorista del Amor") and comes up with a new sound, a synthesis of Brazil, 
Africa and Latin America.

27 JUL, 19H00 @ CASTELO - SINES
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Yazz Ahmed has turned her Arab roots into a distinctive feature of her jazz 
career. Born in Bahrain, her father's country, she moved to the United 
Kingdom, her mother's native country, at the age of nine. In London, she 
became fascinated by the way her grandfather played the trumpet and 
decided to learn this instrument. The freedom of jazz bewitched her. Today, 
she is a mature artist, who has incorporated her British jazz influence into the 
Arabian melodies that give a cinematic tone to her compositions. In the 
instrumental jazz universe, still dominated by men, Yazz also uses electronics 
to transform jazz codes and connect with new audiences.

Yazz Ahmed transformou as suas raízes no mundo árabe no traço distintivo do 
seu percurso como criadora de jazz. Nascida no Bahrein, país do seu pai, aos 9 
anos mudou-se para o Reino Unido, país da sua mãe. Em Londres, deixou-se 
fascinar pela forma como o seu avô tocava trompete e decidiu aprender esse 
instrumento. A liberdade do jazz enfeitiçou-a. Hoje, é uma artista madura que 
deixou incorporar na formação de jazz britânica as melodias árabes que dão 
às suas composições um tom cinematográfico. Num universo, o do jazz 
instrumental, ainda dominado por homens, Yazz usa também a eletrónica 
para transformar os códigos do jazz e conectar-se com novos públicos.  

Bahrein / Reino Unido

YAZZ AHMED
27 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Kimmo Pohjonen tornou-se conhecido pelo modo como transformou o 
acordeão num instrumento capaz de fazer a ligação entre a música de raízes 
da Finlândia e uma estética pessoal, universalista e futurista. Depois de ter 
estado em Sines integrado no trio KTU, regressa em nome próprio e 
acompanhado pelas filhas. Nesta formação, a que todos dão a voz, Kimmo 
toca acordeão e maneja a eletrónica, Inka fica com a guitarra e Saana toma 
conta da bateria. O projeto nasceu em 2015 em torno de "Sensitive Skin", que 
Kimmo considera o seu álbum mais refletido. Aproveitando toda a amplitude 
sónica do acordeão, uma viagem em família, mas longe de ser segura. 

Kimmo Pohjonen became known for the way he turned the accordion into an 
instrument capable of connecting Finland's roots music with personal, 
universal and futuristic aesthetics. After having been in Sines with the KTU 
trio, he returns in his own name and accompanied by his daughters. In this 
line-up, where everyone sings, Kimmo plays the accordion and the sampler, 
Inka plays the guitar and Saana the drums. The project was created in 2015 
around "Sensitive Skin", which Kimmo considers his most deeply thought 
album. Taking advantage of all the sonic amplitude of the accordion, a family 
trip but far from being a safe one.

27 JUL, 22H00 @ CASTELO - SINES
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Seward is a band from Barcelona, a city of creators who have advanced the 
history of the arts. Formed by Pablo (synthesizers, guitar), Adriano (voice), 
Jordi (bass) and Juan (drums), they classify their music as "free song". A 
freedom expressed in the transformation of dynamics, rhythms and 
frequencies. Seward plays alternative rock guitars, but also dozens of pedals, 
all kinds of electronics and a large multiplicity of samplers. Influences come 
from everywhere. Their new album is entitled "WE PREFER TO". Unlike 
Melville’s Bartleby, they prefer to act and take sides. They do it with their 
visionary music.

De Barcelona, cidade de criadores que fizeram avançar a história das artes, 
chega a banda Seward. Formada por Pablo (sintetizadores, guitarra), Adriano 
(voz), Jordi (baixo) e Juan (bateria), classifica a sua música como "canção livre" 
(free song). Uma liberdade expressa na transformação de dinâmicas, ritmos e 
frequências. Em Seward há guitarras de rock alternativo, mas também 
dezenas de pedais, todo o tipo de eletrónica e uma grande multiplicidade de 
samplers. E as influências chegam de todo o lado. O seu novo disco tem como 
título "WE PREFER TO". Ao contrário da personagem Bartleby, de Melville, 
eles preferem agir e tomar partido. Fazem-no com a sua música visionária. 

Catalunha - Espanha

SEWARD
27 JUL, 20H30 @  AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Depois de uma paragem de oito anos, o Cordel do Fogo Encantado regressa. 
Uma nova jornada em que Lirinha, Clayton Barros, Nego Henrique, Emerson 
Calado e Rafael Almeida tentam responder à pergunta: "Se somos livres, por 
que vivemos acorrentados por todos os lados?" Estas palavras surgem na 
abertura do disco "Viagem ao Coração Do Sol", lançado em abril deste ano e 
com o qual reencontram o público. Criado em 1997, em Arcoverde, sertão de 
Pernambuco, o Cordel trouxe para o rock brasileiro o teatro, a poesia oral, a 
escrita dos cantadores e os ritmos afro-indígenas da região. Vozes, violões e 
percussões com vontade de "rasgar o casulo em busca da Liberdade". 

After an eight-year break, Cordel do Fogo Encantado returns. A new journey in 
which Lirinha, Clayton Barros, Nego Henrique, Emerson Calado and Rafael 
Almeida try to answer the question: "If we are free, why do we live chained by 
all sides?" These words appear in the opening of the album "Viagem ao 
Coração Do Sol", released in April and with which they reunited with the 
audience. Created in 1997, in Arcoverde, state of Pernambuco, Cordel brought 
theatre, oral poetry, the writing of “cantadores” (amateur folk singers) and 
the Afro-indigenous rhythms of the region to the Brazilian rock. Voices, guitars 
and percussions that "tear the cocoon in search of Freedom".

27 JUL, 00H30 @ CASTELO - SINES
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Sons of Kemet is an iconoclastic blend of tenor sax, tuba and drums, spiced by 
flavours of the Caribbean diaspora to the UK. Led by saxophonist and 
composer Shabaka Hutchings, they have just released the album "Your Queen 
is a Reptile," a claim against the British monarchy, which "celebrates a lifestyle 
that is a validation of injustice and racial discrimination." Alternatively, they 
propose a new line-up of queens, such as Harriet Tubman, who "created bright 
futures from cruel and unfair pasts”. In the sound, there is London and the 
Caribbean, but also New Orleans, spoken word, rap, dub, reaffirming the place 
that jazz has been conquering in the universe of hip hop.

Sons of Kemet faz-se de uma mistura iconoclasta de sax tenor, tuba e baterias, 
apimentada por sabores da diáspora caribenha no Reino Unido. Liderado pelo 
saxofonista e compositor Shabaka Hutchings, acaba de lançar o álbum "Your 
Queen is a Reptile", denúncia da monarquia britânica, que "celebra um estilo 
de vida que é uma validação da injustiça e da discriminação racial". Em 
alternativa, propõe um novo friso de rainhas, como Harriet Tubman, que 
"criaram futuros brilhantes a partir de passados cruéis e injustos". No som, há 
Londres e Caraíbas, mas também Nova Orleães, spoken word, rap, dub, 
reafirmando o lugar que o jazz tem vindo a conquistar no universo do hip hop. 

Reino Unido

SONS OF KEMET
27 JUL, 23H15 @ CASTELO - SINES

© Pierrick Guidou
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Juntaram-se por volta de 2008, em Tamanrasset, extremo sul da Argélia, 
quando ainda andavam na escola. Tinham Tinariwen como mentores e o 
estatuto de promessa da nova onda da música tuaregue. No primeiro álbum, 
seguiram um caminho pela vertente mais meditativa dos blues do deserto. No 
novo disco, "Temet", mantiveram a verdade contemplativa dessa primeira 
experiência, mas tornaram a sua música mais extrovertida (nalguns casos, 
explosiva), absorvendo influências de funk, fuzz, disco e rock. Na língua 
Tamashek, Imarhan significa "aqueles de quem eu gosto". "Temet" significa 
"ligações". Não somos nada sem os outros, é o ensinamento da sua música. 

They got together in 2008, in Tamanrasset, the extreme south of Algeria, while 
still at school. They had Tinariwen as mentors and the status of promise of the 
new wave of Tuareg music. In their first album, they followed a path through 
the more meditative trend of the desert blues. In their newest album, “Temet”, 
they kept the contemplative truth of their first experience, but made their 
music more extroverted (in some cases, explosive), absorbing funk, fuzz, disco 
and rock influences. In the Tamashek language, Imarhan means "those I like". 
"Temet" means "connections." We are nothing without others; this is the 
teaching of their music.

27 JUL, 03H15 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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In 1964, ten Malian students were invited to pursue their musical education in 
Havana. This was the start of the Maravillas de Mali adventure, the first Afro-
Cuban band from Africa. From this experience, an album and a historical song, 
"Rendez-Vous Chez Fatimata" followed. In 1999, accompanied by Boncana 
Maïga, the only surviving band member, French producer Richard Minier 
brought together new musicians to make the same trip from Bamako to 
Havana. This new line-up is on tour for the first time in 2018 and has as special 
guest Mory Kanté, singer and master of the kora, one of the most prominent 
exponents of the Mandingo Griot culture.

Em 1964, dez estudantes malianos são convidados a prosseguir a sua 
formação musical em Havana. Começa a aventura de Maravillas de Mali, o 
primeiro grupo afro-cubano com origem em África. Desta experiência, resulta 
um álbum e uma canção histórica, "Rendez-Vous Chez Fatimata". Em 1999, 
acompanhado por Boncana Maïga, único sobrevivente do grupo, o produtor 
francês Richard Minier junta novos músicos para fazer a mesma viagem de 
Bamako para Havana. Essa nova formação está pela primeira vez em digressão 
em 2018 e tem como convidado especial Mory Kanté, cantor e mestre do 
kora, um dos mais altos representantes da cultura dos griots mandingas. 

Mali / Cuba

MARAVILLAS DE MALI
27 JUL, 01H45 @ CASTELO - SINES
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Live Low cria ambientes eletrónicos imersivos com base no folclore português. 
Junta Gonçalo Duarte, na guitarra, Miguel Ramos, no baixo, Pedro Augusto, na 
eletrónica, e Ece Canli, artista turca radicada no Porto, na voz. Começamos a 
ouvi-los e ecos de melodias familiares surgem na paisagem sonora. São as 
recolhas de Giacometti e Lopes Graça. São as composições de José Afonso, 
Vitorino, Fausto Bordalo Dias. Em relação a outras experiências, uma 
diferença: não há samples, "amostras" reais. Como dizem de si próprios, "uma 
abordagem contemporânea de uma certa 'portugalidade', mas também de 
uma pulsação humana que ultrapassa sotaques e linguagens". 

Live Low creates electronic music based on Portuguese folklore. The line-up 
consists of Gonçalo Duarte, on guitar, Miguel Ramos, on bass, Pedro Augusto, 
on the electronics, and Ece Canli, a Turkish-born artist based in Porto, in the 
vocals. We begin to hear them and echoes of familiar melodies appear in the 
soundtrack. They are the collections of Giacometti and Lopes Graça. They are 
the compositions by José Afonso, Vitorino, Fausto Bordalo Dias. Regarding 
other experiences, one difference: there are no actual samples. As they say of 
themselves, "a contemporary approach to a certain ‘Portugueseness’, but also 
to a human pulsation that transcends accents and languages".

28 JUL, 17H00 @ CENTRO DE ARTES DE SINES - AUDITÓRIO
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Scúru Fitchádu is a dynamic cocktail where two main ingredients are mixed: 
the Cape Verdean funaná and the punk rock aesthetic. An idea by Marcus 
Veiga (also known as Sette Sujidade), a musician from Almada, it blends styles 
that at first sight would seem unsuitable: the dance music of classic artists 
such as Bitori nha Bibinha and hardcore sounds of bands such as Discharge, 
Bad Brains and Atari Teenage Riot. The name of the project, which means 
"dense dark" in Cape Verdean Creole, translates the ambience of this combat 
music, a crossroads of distorted bass lines, accelerated drums, noise and 
concertina / ferro.

Scúru Fitchádu é um cocktail energético onde se misturam dois ingredientes 
principais: o funaná cabo-verdiano e a estética punk rock. Uma ideia de 
Marcus Veiga (também conhecido como Sette Sujidade), músico de Almada, 
promove a junção de estilos que, à primeira vista, pareceriam incompatíveis: a 
música de baile de artistas clássicos como Bitori nha Bibinha e os sons 
hardcore de bandas como Discharge, Bad Brains e Atari Teenage Riot. O nome 
do projeto, que significa "escuro denso" em crioulo cabo-verdiano, traduz o 
ambiente desta música de combate, uma encruzilhada de linhas de baixo 
distorcidas, baterias aceleradas, noise e concertina / ferro. 

Portugal

SCÚRU FITCHÁDU
27 JUL, 04H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES

© António Marinho
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Opal Ocean é um duo de guitarra acústica cujo "muro sonoro" remete para 
territórios hispânicos - do flamenco à rumba -, mas também do rock 
progressivo e do metal acústico. Foi formado em 2013 pelo francês Alex 
Champ e pelo neozelandês Nadav Tabak, guitarristas residentes em Melburne, 
Austrália, onde começaram por ganhar a vida como buskers. Ao mesmo 
tempo que tocavam na rua, compunham as canções originais que acabaram 
por ficar registadas no EP "Terra" e no álbum "Lost Fables". O seu modo 
rápido de tocar, no limiar da percussão, faz a ligação entre o virtuosismo do 
flamenco e a energia do rock, a combinação que os define. 

Opal Ocean is an acoustic guitar duo whose "wall of sound" transports us to 
Hispanic territories - from flamenco to rumba - but also to progressive rock 
and acoustic metal. It was formed in 2013 by the French Alex Champ and New 
Zealander Nadav Tabak, guitarists residing in Melbourne, Australia, where 
they made a living as buskers. While playing on the streets, they composed the 
original songs that eventually became the EP "Terra" and the album "Lost 
Fables". Their vigorous guitar playing style almost sounding like percussion 
makes the connection between flamenco virtuosity and rock energy, a 
combination that defines them.

28 JUL, 20H15 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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Singer-songwriter Sara Tavares debuts in Sines as she begins a new phase of 
her career, marked by the release of "Fitxadu", the first album after an eight-
year break. Portuguese but always revisiting her Cape Verdean roots, Sara 
comes back accompanied by a selection of some of the best musicians from 
Portuguese-speaking African countries - Cape Verde, Angola, Guinea Bissau -, 
who took part in the composition of this album. A comeback that closes a 
cycle ("fitxadu" in Cape Verdean Creole means closed) and opens itself to 
African Lisbon and the musical language it speaks, closer to the beat and to 
dance music.

A cantautora Sara Tavares estreia-se em Sines no momento em que inicia uma 
nova fase da carreira, marcada pela edição do álbum "Fitxadu", o primeiro 
depois de um silêncio discográfico de oito anos. Portuguesa de raízes cabo-
verdianas sempre revisitadas, Sara ressurge acompanhada por uma seleção 
de alguns dos melhores músicos dos países africanos onde se fala o português 
- Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau -, que com ela partilharam a composição 
deste disco. Um regresso que deixa um ciclo "fitxadu" (fechado em crioulo 
cabo-verdiano) e se abre à Lisboa africana, à comunidade à sua volta e à 
língua musical que fala, mais próxima do beat e da música de dança. 

Portugal

SARA TAVARES
28 JUL, 19H00 @ CASTELO - SINES
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Oliver Mtukudzi é um embaixador da música do Zimbabué. Com 40 anos de 
carreira, 60 álbuns de originais, o cargo de embaixador UNICEF para as 
crianças da África oriental e meridional, "Tuku" (como é conhecido pelos fãs) 
é admirado um pouco por todo o mundo. No seu estilo, guiado pela guitarra e 
pelas linhas do teclado, estão presentes influências da música para o idiofone 
mbira, o jiti, os padrões de percussão do katekwe do seu clã (os Korekore) e o 
ritmo sul-africano mbaqanga. Uma identidade musical tão única que leva o 
seu próprio nome ("Tuku music") e que será apresentada em Sines com a 
força da banda que o acompanha desde os anos 70, The Black Spirits. 

Oliver Mtukudzi is an ambassador for Zimbabwean music. With a career 
spanning forty years of activity, sixty albums, the post of UNICEF ambassador 
for the children of eastern and southern Africa, "Tuku" (as he is known by his 
fans) is admired worldwide. Guided by guitar and keyboard lines, his signature 
style absorbs a wide range of influences, such as the music for the mbira 
idiophone, jiti, katekwe percussion patterns of his clan (the Korekore) and 
South African mbaqanga rhythm. A musical identity so unique that it takes his 
own name ("Tuku music") and that will be presented in Sines with the band 
that accompanies him since the 70s, The Black Spirits.

28 JUL, 23H00 @ CASTELO - SINES
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Lebanese pop singer Yasmine Hamdan, one of the first Middle Eastern artists 
to embrace indie music codes, has been critically acclaimed. "Majestic" (Mojo 
UK). "Intriguing, adventurous" (The Guardian). "Mysteriously cool" (Rolling 
Stone Germany). With two albums recorded, Yasmine makes music linked to 
Arab traditions, but with electronic, pop and folk structures and 
arrangements. Music that reflects the worldliness of a traveller, who has lived 
in half a dozen countries and been immersed in various cultures. With Arabic 
lyrics, attentive to the socio-political environment, local and global at the 
same time, music by a woman who made a bet on freedom.

A pop da libanesa Yasmine Hamdan, uma das primeiras artistas do Médio 
Oriente a adotar os códigos da música indie, tem sido aclamada pela crítica. 
"Majestosa" (Mojo UK). "Intrigante, aventurosa" (The Guardian). 
"Misteriosamente cool" (Rolling Stone DE). Com dois álbuns gravados, 
Yasmine faz música ligada às tradições árabes, mas com estruturas e arranjos 
de eletrónica, pop e folk. Música que reflete a mundividência de uma viajante, 
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Líbano
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© Tania Feghali
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Um sound system na capital da cultura afro-brasileira. Em 2009, em Salvador 
da Bahia, nasce o encontro da guitarra baiana com a mais genuína expressão 
da música de rua jamaicana. Uma ideia de Roberto Barreto, guitarrista, a que 
se juntaram Marcelo Seco, baixista e produtor, Russo Passapusso, o homem 
do sound system e das rimas, e o artista visual Filipe Cartaxo. Com dois álbuns 
editados, o grupo tem-se feito notar no carnaval de Salvador, no topo de um 
trio elétrico, onde faz a multidão dançar com canções que falam de selva 
urbana, especulação imobiliária, desigualdade, luta, crença. Com África, Brasil 
e Caraíbas no som, BaianaSystem é, definitivamente, outro Carnaval. 

A sound system in the capital of Afro-Brazilian culture. In 2009, in Salvador, 
state of Bahia, the Bahian guitar meets with the most genuine expression of 
Jamaican street music. An idea of Roberto Barreto, guitarist, joined by 
Marcelo Seco, bassist and producer, Russo Passapusso, the sound system and 
rhymes man, and visual artist Filipe Cartaxo. With two albums released, the 
group has been a constant presence in Salvador's carnival, at the top of a trio 
elétrico, where it makes the crowds dance to songs that speak of urban jungle, 
real estate speculation, inequality, struggle, belief. With African, Brazilian and 
Caribbean sounds, BaianaSystem is definitely a different kind of Carnival.

28 JUL, 01H30 @ CASTELO - SINES

Brasil

BaianaSystem
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© Cartaxo

The history of Cape Verde's music is inseparable from the history of  
Bulimundo. Until 1975, funaná was limited to the rural interior of the 
archipelago and, by its sensuality, was repressed by colonial authorities. 
Founded in 1978, in Pedra Badejo, Santa Cruz, the countryside of the island of 
Santiago, Bulimundo ends up making the funaná travel to the plateau of the 
city of Praia. In 1980, with the albums "Djan Branku Dja" and "Bulimundo", 
funaná goes even further, to the diaspora longing for this tradition. With a 
diatonic accordion, knives that set the rhythm scraping iron bars, but also with 
electronic instruments, Bulimundo opened the horizons of a genre. 

A história da música de Cabo Verde é indissociável da história dos Bulimundo. 
Até 1975, o funaná estava limitado ao interior rural do arquipélago e, pela sua 
sensualidade, era reprimido pelas autoridades coloniais. Fundado em 1978, 
em Pedra Badejo, Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, Bulimundo acaba 
por fazer viajar o funaná até ao plateau da cidade da Praia. Em 1980, com os 
discos "Djan Branku Dja" e "Bulimundo", o funaná chega ainda mais longe, à 
diáspora saudosa desta tradição. Com acordeão diatónico, facas que marcam 
o ritmo raspando barras de ferro, mas também instrumentos eletrónicos, 
Bulimundo abriram os horizontes do género. Uma lenda em Sines. 

Cabo Verde

BULIMUNDO
28 JUL, 00H15 @  CASTELO - SINES
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Uma colaboração com um pé em Berlim e outro em Dakar. Mark Ernestus é 
um dos mais brilhantes inovadores da música eletrónica, um produtor que 
esteve no centro da criação de alguma da melhor fusão techno/dub dos 
últimos 25 anos. Em 2007, ouviu pela primeira vez mbalax, o popular estilo 
senegalês e gambiano tocado com o tambor sabar. Atraído pela sua 
complexidade rítmica, Ernestus viajou para África, onde encontrou os músicos 
que acabaria por juntar na Ndagga Rhythm Force. A voz de Mbene Diatta 
Seck, a força da percussão polirrítmica e o génio eletrónico de Ernestus criam 
um mbalax único, genuíno e fantasmagórico ao mesmo tempo.

A collaboration with roots in both Berlin and Dakar. Mark Ernestus is one of 
the most brilliant innovators of electronic music, a producer who has been at 
the heart of creating some of the best techno/dub fusion of the last 25 years. 
In 2007, he first heard the mbalax, the popular Senegalese and Gambian 
music style played with the Sabar drum. Attracted by its rhythmic complexity, 
Ernestus travelled to Africa, where he met the musicians he would eventually 
bring together in the Ndagga Rhythm Force. The voice of Mbene Diatta Seck, 
the power of the polyrhythmic percussion and the electronic genius of 
Ernestus create a unique, genuine and ghostly mbalax.

28 JUL, 04H30 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES

Senegal / Alemanha

MARK ERNESTUS’ NDAGGA RHYTHM FORCE
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The “bad boys” of reggae make a stop in Sines in their 50th anniversary tour. 
Founded in 1968, they are one of the most popular reggae bands in the world, 
owners of a style where Jamaican beats blend with pop music, making them 
be loved by a very wide audience. They have released around 30 albums, 
among which the Grammy winner “Bad Boys”, from 1993. The lineup that will 
be at Sines festival is composed of the two founding brothers - Roger Lewis 
(rhythm guitar) and Ian Lewis (bass) -, in the company of Lance Hall (drums), 
Bernard Harvey (keyboard), Trevor Bonnick (voice) and Ronny Gutierrez (lead 
guitar).

Os "bad boys" do reggae passam por Sines na digressão do 50.º aniversário. 
Formados em 1968, em Kingston, são um dos grupos mais populares do 
reggae, com um estilo em que as batidas jamaicanas se fundem com uma 
abordagem pop que os torna acessíveis a um público alargado. Têm cerca de 
30 discos de originais gravados, entre os quais o emblemático "Bad Boys", de 
1993, vencedor de um Grammy. A formação que estará em Sines é composta 
pelos irmãos fundadores - Roger Lewis (guitarra) e Ian Lewis (baixo) -, 
acompanhados por Lance Hall (bateria), Bernard Harvey (teclas), Trevor 
Bonnick (voz) e Ronny Gutierrez (guitarra).

Jamaica

INNER CIRCLE
28 JUL, 03H15 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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WORKSHOPS COM O DUO 

ALIBOMBO (COLÔMBIA)
23 & 24 JUL @ Centro de Artes. Marcações @ Centro de Artes (Tel. 269 860 080) 

10h00-13h00: Percussão Colombiana
Os padrões básicos dos ritmos da costa atlântica da Colômbia: bullerengue, 
cumbia e merengue. Para jovens com mais de 12 anos ou de faixa etária 
inferior, mas com conhecimentos musicais ou instrumentais prévios. Tutor: 
Juan Pablo Osorio

10h00-13h00: Sons Reciclados
Princípios básicos dos grupos de percussão que utilizam reciclagem de 
materiais. Para jovens com mais de 12 anos ou de faixa etária inferior, mas 
com conhecimentos musicais ou instrumentais prévios. Tutor: David Colorado

15h00-18h00: Estações Criativas
Criação de pequenas peças musicais em tempo real com gravação num 
looper. Para todos (público em geral). Tutores: David Colorado e Juan Pablo 
Osorio 

INICIATIVAS PARALELAS PARALLEL EVENTS

66

Cero39 are Mauricio Alvarez and Dario Sendoya, Colombian explorers of 
alternative electronic music with tropical roots. Deep and futuristic, with a 
strong bass component, their sound has references in Latin American and 
Afro-Caribbean music, wandering around indie-reggaeton, hip hop, champeta, 
cumbia and dembow. They released two albums. The newest one, "Moni 
Moni", was chosen by Noisey magazine as one of the 10 best of 2016. In 2017, 
they released the EP "Mis Tierras Calientes", featuring "La Cura", a 
deconstructed reggaeton hit. They close the festival with a journey to Bogotá 
that begins at night and ends at sunrise.

Cero39 são Mauricio Alvarez e Dario Sendoya, exploradores colombianos da 
música eletrónica alternativa com raízes tropicais. Profundo e futurista, com 
uma forte componente de baixo, o seu som encontra referências na música 
latino-americana em geral e na afrocaribenha em particular, deambulando 
pelo indie-reggaeton, hip hop, champeta, cumbia e dembow. Editaram dois 
álbuns, o mais recente, "Moni Moni", eleito pela revista Noisey como um dos 
10 melhores de 2016. Em 2017, lançaram o EP "Mis Tierras Calientes", de 
onde saiu "La Cura", êxito reggaeton desconstruído. Encerram o festival com 
uma viagem a Bogotá que começa de noite e termina ao nascer do sol.

Colômbia

CERO39
28 JUL, 05H45 @ AV. VASCO DA GAMA - SINES
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ATELIÊS INFANTIS COM MÚSICOS DO FMM
CHILDREN WORKSHOPS WITH FMM MUSICIANS
25-28 JUL, 11h00 @ Pátio das Artes. Crianças  6-12 anos . children years of age

Marcações  @ Centro de Artes (Tel. 269 860 080)enrolment

25: SUTARI 26: HUUN-HUUR-TU

27: BAIANASYSTEM 28: OPAL OCEAN

68

MILHO POR PEIXE
Espetáculo musical para a infância e famílias
24 JUL, 11h00 @ Pátio das Artes. M/6. Dur. 45'. 

Marcações @ Centro de Artes (Tel. 269 860 080)

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

Fatú. Uma menina que vivia numa aldeia onde 
se plantava e comia milho… Só milho! Levada 
pelo sonho de um dia poder comer peixe, 
conhece Kudjo, que vive numa aldeia de 
pescadores à beira-mar. Ele mostra-lhe um 
segredo que o seu avô e o avô do seu avô foram 
passando de geração em geração. Kudjo 
pescava o peixe com uma canção e quando 
chegava com o barco ao sítio da enseada, 
cantava com muita intenção e assim fazia a 
magia acontecer. Fatú e Kudjo tornam-se 
amigos, descobrindo juntos uma grande 
riqueza. Fatú tinha o milho e Kudjo o peixe. A 
união de ambas riquezas tornou-se a maior 
riqueza de todas. Um conto cantado e uma 
canção contada. Um musical que vai do rap ao reggae, mexendo com ritmos 
portugueses, entoando canções tradicionais togolesas. Um espetáculo que 
contribui para a cidadania global, promovendo a universalidade das culturas.

FICHA ARTÍSTICA Autoria: Arantxa Joseph | Criação: Arantxa Joseph, André Duarte e 
Giacomo Scalisi | Direção Artística, Dramaturgia e Encenação: Giacomo Scalisi | 
Interpretação: Arantxa Joseph e André Duarte | Música Original: André Duarte e 
Arantxa Joseph | Fotografia: Jon Barra, Diogo Vilhena e Ana Luisa Simões | Video: Diogo 
Vilhena | Design Gráfico: André Duarte | Produção: Arantxa Joseph
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ENTREMARÉS
Divulgação científica por investigadores do CIEMAR e do MARE

VAMOS À LOTA
20 JUL, 14h45 @ Porto de Pesca de Sines - 

Edifício da lota. Dur. 90'-120'

Observação de peixes e mariscos na 
lota do porto de Sines, e de artes e 
atividades de pesca. Inscrição: enviar 
título da atividade, nome do 
interessado e contacto telefónico 
para o email ciemar@uevora.pt ou, 
via SMS, para o telefone 966650628.

YOGA NUMA POÇA-DE-MARÉ
24 JUL, 11h00 @ Centro de Artes - Centro 

de Exposições. Crianças 3-12 anos + Pais / 

Familiares. Dur. 45'

Aula de yoga para famílias que ajuda 
a aprender mais sobre os animais das 
zonas litorais rochosas. Inscrição: 
enviar título da atividade, nome do 
interessado e contacto telefónico 
para o email iseabra@uevora.pt ou, 
via SMS, para o telefone 969088047.

PERCEBES OU NÃO PERCEBES?
25 JUL, 12h00 @ Laboratório de Ciências 

do Mar da Univ. Évora, Av. Vasco da Gama, 

Sines. Dur. 45'

O que é um percebe? Como se 
alimenta? Como se reproduz? Como é 
o seu ciclo de vida? Inscrição: enviar 
título da atividade, nome do 
interessado e contacto telefónico 
para o email ciemar@uevora.pt ou, 

via SMS, para o telefone 966650628. 
No âmbito do projeto Aquapollis +, 
cofinanciado por Alentejo 2020.

MARÉ NA PRAIA
28 JUL, 9h30 @ Praia de S. Torpes (ponto 

de encontro na extremidade sul da praia de 

São Torpes (coordenadas GPS 37,91239 -

8,80194). Dur. 60'-90'

Observação durante a maré baixa de 
animais e algas para conhecer a 
biologia da zona entremarés de um 
litoral rochoso. Inscrição: enviar 
título da atividade, nome do 
interessado e contacto telefónico 
para o email ciemar@uevora.pt ou, 
via SMS, para o telefone 966650628. 
No âmbito do projeto MARSW, 
cofinanciado pelo POSEUR.

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

Org. Universidade de Évora, Escola de Ciências e Tecnologia, CIEMAR - Laboratório de 

Ciências do Mar | MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente 
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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 
VGM acedemos a uma criteriosa 
seleção de discos de músicas do 
mundo, clássicos e 
contemporâneos. O ateliê O 
Homem do Saco está na feira com 
trabalhos em tipografia artesanal.

A selection of books on sale and 
rare editions. Records in the genres 
of world music, classical music and 
contemporary music. Typography 
workshop.

FEIRA DO LIVRO E DO DISCO
BOOK AND RECORD FAIR

23-28 JUL, 16h00-02h00 @ Capela da Misericórdia
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APRESENTAÇÕES
24-28 JUL, 15h00 @ Centro de Artes - Átrio. Org. Livraria A das Artes / CMS

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

24 JUL: TIAGO NABAIS + HUGO MAIA 
Quais os desafios de traduzir de línguas não 
europeias? Tiago Nabais apresenta as suas traduções 
de duas obras do autor chinês Yu Hua e Hugo Maia 
fala da tradução de "As Mil e Uma Noites" a partir 
dos mais antigos manuscritos árabes.

25 JUL: RODRIGO GUEDES DE CARVALHO 

APRESENTA «JOGOS DE RAIVA»
Um homem pede que ponham mais alto o som do televisor 
do restaurante. É então que todos reparam no que ele vê. A 
era da comunicação global trouxe maravilhas, mas permitiu 
também que saísse das cavernas uma realidade abjeta. 
Sobre este pano de fundo, conta-se a história de uma família. 

26 JUL: JOÃO LOPES AGUIAR APRESENTA

«OS MEUS DESCOBRIMENTOS»
Uma volta ao mundo que, embora sem um plano inicial, 
cruzou 25 países dos 5 continentes em múltiplas formas de 
viajar. Nesta viagem aconteceu um pouco de tudo. E para 
haver maior entrosamento com as sociedades locais, a 
maioria das estadias foi através do sistema couchsurfing.

27 JUL: DAVID MACHADO APRESENTA

«DEBAIXO DA PELE»
Júlia nunca contou a verdade sobre o que lhe aconteceu. 
Mas a memória que o seu corpo guarda não pode ser 
apagada. No seu prédio vive uma menina, filha de vizinhos 
cujas discussões Júlia escuta através das paredes. Salvar essa 
criança torna-se então essencial à sua própria salvação. 

28 JUL: APRESENTAÇÃO DO JORNAL «MAPA»
O Mapa é um jornal trimestral de informação crítica fundado 
em 2012. Propõe-se enquanto ferramenta, através da 
informação, debate e discussão, a ser usada para o 
desenvolvimento da crítica como alimento do pensamento e 
de práticas de autonomia e liberdade.
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CONTOS DE TANTOS MUNDOS
25-28 JUL, 16h00 @ Pátio das Artes

25 JUL: STÓRIAS DE LÁ!, 

POR ADRIANO REIS 
Histórias de Cabo Verde, contadas pela gente 
bedjé (idosos) nas soleiras das portas, à luz da 
lua ou da lamparina a petróleo. Histórias que 
começam invariavelmente com "Stória, Stória", 
às quais os ouvintes respondem: "fartuna do 
céu amém" ("fortuna do céu amém").

26 JUL: TROVADORAS 

ITINERANTES
Um passeio pela tradição oral brasileira, 
conduzido pela poética e imaginário popular 
nordestino através de histórias, canções e 
literatura de cordel. Com as trovadoras 
itinerantes Josy Correia e Luciana Costa. 

27 JUL: MUNDOS CONTADOS, 

POR ANA SOFIA PAIVA
Os contos tradicionais recordam-nos que 
nascemos para contar os mundos do mundo. 
Marcamos encontro para celebrar a estação do 
sol e das águas, da fruta fresca e dos dias mais 
longos, ouvindo histórias deste mundo... e dos 
outros. 

28 JUL: HISTÓRIAS DO MUNDO, 

POR CLARA HADADD
Escritora e narradora de histórias, especialista 
em contos da tradição oral mundial e 
literatura, uma "sherazade dos tempos 
modernos". Nasceu no Brasil, mas vive no 
Porto. Tem raízes libanesas. Anda pelo mundo 
à procura de histórias e narrativas tradicionais.

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE

MARCELO PAES DE CARVALHO

NUNO GOMES
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O OUTRO FMM 
THE OTHER FMM
27 & 28 JUL, 15h00 @ Castelo. 

Marcações  @ Centro de Artes enrolment

(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.

74

CONHECER SINES ATRAVÉS DE... 

CLÁUDIA DE CAMPOS
28 JUL, 14h00 @ Centro histórico. Inscrições em fmmsines.pt

Em 2016, nos 100 anos da morte de Cláudia de Campos, a Câmara Municipal 
de Sines reeditou o romance “Ele”. Agora, a partir das palavras da escritora, 
propomos um passeio literário pelas ruas de Sines. 

PROGRAMA

14h00: Início do percurso pedonal nos Paços do Concelho, uma das casas da 
família de Cláudia de Campos
14h20: Visita ao Castelo e ao Museu de Sines
15h00: Rua Teófilo Braga, antiga Rua Direita, local descrito no romance
15h20: Visita à Ermida de Nossa Senhora das Salas e ao seu interior
16h00: Visita ao Forte do Revelim
16h20: Passeio pelo exterior da Capitania, antiga casa de Cláudia de Campos
16h45: Centro de Artes de Sines. Documentário “Eu”, de Diogo Vilhena 

EM PORTUGUÊS IN PORTUGUESE
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INFORMAÇÃO ÚTIL USEFUL INFO

ENTRADAS

PREÇO

Bilhetes para os concertos noturnos 
no Castelo (a partir das 21h45/22h00)
Bilhete 25 JUL: 10 euros
Bilhete 26 JUL: 15 euros
Bilhete 27 JUL: 15 euros
Bilhete 28 JUL: 20 euros
Passe 2 dias (27 & 28 JUL): 30 euros
Passe 4 dias (25-28 JUL): 50 euros
IVA incluído à taxa legal em vigor

Bilhetes para os concertos no 
auditório do Centro de Artes
23 & 24 JUL: 10 euros
25, 26, 27 & 28 JUL: 5 euros
IVA incluído à taxa legal em vigor

Concertos de entrada livre
Todos os concertos em Porto Covo e 
nos palcos da Av. Vasco da Gama e do 
Largo Poeta Bocage. Também são de 
entrada livre os concertos das 19h00 
no Castelo.

LOCAIS DE VENDA

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

Sines
Centro de Artes (até 22 JUL)
Bilheteiras Antigos CTT (23-28 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 21h45/22h00)
Ticket 25 JUL: 10 euros
Ticket 26 JUL: 15 euros
Ticket 27 JUL: 15 euros
Ticket 28 JUL: 20 euros
2-day pass (27 & 28 JUL): 30 euros
4-day pass (25-28 JUL): 50 euros
IVA included at the legal rate in force

Tickets for the concerts at the 
Centro de Artes' auditorium
23 & 24 JUL: 10 euros
25, 26, 27  & 28 JUL: 5 euros
IVA included at the legal rate in force

Free admission concerts
All the concerts in Porto Covo and on 
the Av. Vasco da Gama and Largo 
Poeta Bocage stages. The 19h00 
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 22 JUL)
Old post office (23-28 JUL)

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

76

EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS

VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA EM SINES 

MANUEL SAN-PAYO: O ATELIER NÓMADA
MANUEL SAN-PAYO: THE NOMADIC WORKSHOP

Os ateliers dos artistas dizem 
muito sobre eles. O atelier de 
Manuel San-Payo vai invadir 
Sines este verão e dá bem a 
imagem deste artista 
multifacetado - desenhador do 
quotidiano com uma obra 
imensa e inestimável - que 
tanto leva consigo o atelier para 
onde quer que vá, como o traz 
para as grandes salas e para as 
telas onde o real se depura e 
ganha expressão abstratizante. 
Dois núcleos: os diários gráficos 
dos três últimos anos estarão 
visíveis no Centro Cultural 
Emmerico Nunes (com que o 
artista tem uma relação 
histórica) e uma exposição de 
desenho, pintura e instalação 
tomará os espaços do Centro de Artes de Sines.

The artists' workshops tell a great deal about themselves. The workshop of 
Manuel San-Payo will invade Sines this summer and it is quite a portrait of this 
multifaceted artist. A sketcher of everyday life with an immense and 
invaluable body of work, Manuel takes his workshop to wherever he goes, but 
also takes it to the large rooms and the canvasses where reality condenses 
and gains an abstract expression. The exhibition is composed of two nuclei: 
the last three years' graphic diaries of the artist will be showing at Centro 
Cultural Emmerico Nunes; an exhibition of drawings, paintings and installation 
will take over the Centro de Artes.

14 JUL-14 OUT, 14h00-20h00 (dias úteis ) / 14h30-20h00 (sáb., dom. & fer. week days sat., 

sun. & hol.) @ Centro de Artes & Centro Cultural Emmerico Nunes. Org. CMS / CCEN
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APOIO AO ESPECTADOR 

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

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

SPECTATOR SUPPORT 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)

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

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

www.fmmsines.pt

– É proibido fotografar os concertos 
no auditório do Centro de Artes de 
Sines.
– Após o final dos concertos da tarde 
no Castelo, os espectadores devem 
abandonar o recinto com brevidade 
para a organização preparar o espaço 
para os espetáculos da noite.
– Ao entrar nos espaços do festival, 
os espectadores aceitam que a sua 
imagem possa ser captada e gravada 
durante os eventos e que não lhes 
são devidos direitos de imagem pela 
sua utilização na informação / 
promoção do FMM Sines.
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- Classificação etária: M/6 
(Menores de 6 anos só poderão assistir aos 
espetáculos por suprimento e/ou 
responsabilização dos pais ou de um 
adulto identificado que os acompanhe)

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

ADVERTÊNCIAS SOBRE AS ENTRADAS

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

AGES

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

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

INFO RELATED TO ADMISSIONS

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

GUIA COM UTILIZAÇÃO DE FONTE CARDENIO, 
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