
CELINA DA PIEDADE
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Lançamento a 16 de Novembro de 2016

Celina da Piedade apresenta o seu terceiro álbum 
SOL, que é a consolidação do seu percurso 
musical num momento em que é cada vez mais 
reconhecida dentro e fora de Portugal, mantendo 
sempre a sua identidade e autenticidade. 

Combinando temas  originais com novas  interpretações 
de temas  tradicionais e poemas já existentes, SOL parte 
da raiz musical de Celina da Piedade e cresce para um 
universo mais  amplo, mais  solarengo, onde cabem os 
cancioneiros do sul, mas  também novas poesias, 
compos ições , co laborações , sons , v iagens , 
sentimentos. Amor à terra, à língua mãe, à força  das 
palavras, à filigrana musical que tece os instrumentos. É 
um retrato de uma artista  ao espelho: numa mão a 
tradição, na outra a contemporaneidade.

Numa sonoridade organicamente acústica, em SOL os  temas  do cante alentejano cruzam-se com novas melodias, 
composições  próprias e outros  autores, como o argentino Atahualpa Yupanqui, o brasileiro Gilberto Gil e João Gil, 
nome incontornável da  música portuguesa e arquitecto de canções  marcantes, que marca presença como produtor e 
convidado musical do disco, assinando a autoria do single “Assim sou eu” em parceria com António Avelar Pinho na 
letra.

Uma selecção musical crivada com o coração, pelo anseio de beleza e da verdade nas palavras, sempre em 
Português. Como explica  a própria  Celina: «Este foi um disco feito com muito amor. Acreditamos  que, tal como diz o 
provérbio africano, "É preciso uma aldeia  inteira para criar uma criança", também para  fazer um disco é preciso toda 
uma comunidade, uma aldeia inteira de gente com arte, inspiradora e fazedora. Agradecemos  a todos  eles, os que 
fizeram esta obra possível de existir». Assim, de coração aberto, como um sol imenso!

Esta é uma edição Sons Vadios com o apoio da Associação Mutualista Montepio e Antena 1.

Alinhamento
01 / Assim sou eu
02 / Acredito
03 / Amor de Jericó
04 / Canção de nanar
05 / A linha e o linho
06 / Piedra y camino
07 / Segredo
08 / Altinho
09 / Neruda
10 / Aurora tem um menino

Ficha artística
Celina da Piedade voz e acordeão 
Alex Gaspar coros 
António Bexiga viola campaniça, cavaquinho, guitarra eléctrica e piano 
Carlos Menezes baixo eléctrico e contrabaixo 
Filipa Ribeiro coros 
João Eleutério guitarra eléctrica e coros 
Sebastião Santos bateria
João Gil guitarra folk e coros 
Marco Pereira violoncelo
Nilson Dourado guitarra clássica

Ficha técnica
Gravação e pré-mistura 
João Eleutério no Estúdio Armazém 42 
Mistura Final e Masterização 
João Paulo Nogueira e Alex Gaspar 
Produção Musical  Celina da Piedade e Alex Gaspar 
Produtor Musical Convidado João Gil
Produção Executiva Alex Gaspar 
Fotografia Cat Rain  Design Rodrigo Madeira

Edição e Assessoria de Imprensa
Sons Vadios - Cooperativa Cultural, CRL
promo@sonsvadios.pt | www.sonsvadios.pt 
Sónia Gaspar 927 456 990 | Sara Vidal 931 381 880

Material promocional 
http://www.sonsvadios.pt/js_albums/sol/

Ligações
www.celinadapiedade.com
www.facebook.com/celinadapiedadeoficial

Agenciamento
www.roots.pt | roots@sapo.pt
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