
LEVANTA-TE! 
PORTO _ PROGRAMA

Marcha pela cidade do Porto a convergir na Avenida dos 
Aliados (Saída do ISEP.IPP, 14 horas)

Organizada em conjunto pelas entidades associadas ao 
Levanta-te Porto e as associações académicas do Porto, será 
realizada uma marcha a partir de pontos diferentes da cidade 
que culminará na Avenida dos Aliados, com uma marcha 
conjunta até à Cordoaria. Nesta marcha os/as participantes 
levarão uma t-shirt com 8 cores diferentes estampadas com os 8 
ODMs.

15.30 – Concerto Per’Curtir 
 
“A Escola de Percussão da Associação Cultural e Desportiva de 
Mindelo, Per'Curtir, surge como um projecto de intervenção 
pedagógica, social e cultural, associado à promoção da evolução 
dos padrões artísticos. Esta escola pretende cativar todo o tipo 
de pessoas, no sentido do prazer de fazer música, de ocupar os 
seus tempos livres e uni-los na amizade.” 
www.myspace.com/percurtir

17.00 – Teatro de Rua: “O som das estrelas” 

Uma estrela cadente foge da rotação normal do universo e 
desagua no planeta terra. Um andarilho, que simboliza a estrela, é 
acompanhado por um musico que produz sons do cosmos. A 
estrela andarilha e o musico ocupam o espaço, jogam, dançam e 
interagem com os transeuntes.  Momentos de poesia musical e 
visual surgem a cada momento.” 
www.nuvemvoadora.com 

18.00 – Orquestra de Saxofones “Vento do Norte” 
(Concerto) 

A Orquestra de Saxofones Portuguesa da ESMAE do Porto, 
Portugal, foi fundada no verão de 1998 por Henk van Twillert em 
cooperação com o quarteto de saxofones de Amesterdão.
 Um dos seus objectivos principais passa pela demonstração 
pedagógica do desenvolvimento da memória, executando assim 
programas concertantes inteiros sem partituras, o que torna 
este projecto praticamente único na Europa e ainda com uma 
enorme margem de progressão. 
 ventodonorte.wordpress.com

19.30 - Grupo Raízes (Concerto)
 
O Grupo “Raízes” surgiu em Vila Verde, Braga, no dia 25 de Abril 
de 1980, com o propósito de participar nas comemorações 
desta histórica data. Esta experiência criou raízes, as motivações 
ganharam força e a partir daí o grupo não mais parou tendo 
vindo a desenvolver um profícuo trabalho de pesquisa, recolha e 
divulgação da musica tradicional portuguesa. A composição de 
temas próprios, a utilização de novas sonoridades, tanto em 
termos instrumentais como das próprias musicas, a diversifi-
cação de instrumentos, o rigor na execução e a enorme vontade 
do grupo em respeitar as suas tradições e costumes, mas 
simultaneamente acompanhando a evolução dos tempos, são 
os objectivos que presidem e estão sempre presentes nas 
coordenados deste Grupo. 
www.raizes-grupocultural.pt

22.30 – CAVALHEIRO (Concerto)
 
É inevitável, a título pessoal, escrever sobre um trabalho de 
Cavalheiro sem evocar imagens saídas de recantos, ruas e 
avenidas num esquema fora-de-horas habitado por figuras 
atiradas pela noite. Por vezes, alguma daquela luz intermitente 
rompe a escuridão e bate nos rostos ávidos de choques, de 
experiências. Assim é o rosto do Tiago Ferreira (este nosso 
Cavalheiro).
 www.myspace.com/musicacavalheiro

23.30 - Bailarico: Zé Pedro dos Xutos 
 
Dj Zé Pedro, o guitarrista da mais famosa banda de rock portu-
guesa sempre foi um amante da música. Quando se apaixonou 
pela música e formou os Xutos & Pontapés, nunca imaginou que 
se iria tornar num dos mais conhecidos guitarristas nacionais. 
Durante estes trinta anos, percorreu o país de lés a lés tocando 
ao vivo para milhares de fãs. Zé Pedro dos Xutos e Pontapés é um 
dos músicos mais acarinhados em Portugal.


