APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL SÉRGIO MESTRE
Numa organização da Associação Rock da Baixa-Mar, com o apoio da Câmara
Municipal de Tavira, realizou-se, no dia 16 de maio, na Biblioteca Municipal Álvaro de
Campos, a apresentação do Festival Sérgio Mestre que terá lugar, no dia 09 de junho,
no centro histórico da cidade.
A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Tavira,
Jorge Botelho, do representante da direção da Associação Rock da Baixa-Mar, Stelmo
Barbosa, e do pai do homenageado, Pedro Mestre.
Jorge Botelho iniciou a conferência de imprensa saudando a organização e
agradecendo a presença dos familiares do músico. Para o autarca este festival é um
justo “tributo a Sérgio Mestre para que o seu percurso não fique esquecido”.
Por seu lado, Pedro Mestre aproveitou a oportunidade para reconhecer, publicamente,
o esforço de Stelmo Barbosa na preparação deste Festival, assim como o empenho da
autarquia em apoiar este espetáculo que “merece ter continuidade”.
Coube à Associação Rock da Baixa-Mar a apresentação do Festival Sérgio Mestre, o
qual visa “ser um meio de divulgação de artistas de países lusófonos que trabalham e
inovam as sonoridades tradicionais”. Na opinião da entidade promotora, “o local
escolhido é de certa forma simbólico, pois o parque municipal foi palco de diversos
espetáculos que ocorreram, na cidade, ao longo de anos, e onde o próprio Sérgio
Mestre atuou com diversas formações”. Mas a sua realização não se restringe a um
único palco, outros espaços estão pensados para este fim.
O cartaz é diversificado e destina-se a todas as faixas etárias, além de funcionar como
um convite para visitar a cidade.
Palco Sérgio Mestre, 22h00
Vitorino
Zeca Medeiros
Filipa Pais
Viviane
Marenostrum
João Afonso
Palco Telmo Marroquino, 21h30
Orblua
Palco Fado, 18h00
Márcio Gonçalves
Aurora Gonçalves
Anysabel
Emanuela Furtado

Museu Municipal de Tavira - Palácio da Galeria
Demonstração culinária, 17h00
Palco Castelo
Música de Pais e Filhos, 10h00
Workshop de danças tradicionais, 18h00
Biblioteca Municipal Álvaro de Campos
Sessões de documentários, 15h00
Para mais informações deverão os interessados contactar a organização, através do email rockdabaixamar@gmail.com ou consultar o site www.festivalsergiomestre.com
Bilhetes:
Venda antecipada (bar Cenas e Gelataria Delizia em Tavira): 7,50
Venda no local: 9,50
Tavira, 17 de maio de 2013
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