SAUDAÇÃO
VÂNIA DUARTE - LANÇAMENTO
DO DISCO “FADO É VIDA”
Vânia Duarte nasceu no coração do Ribatejo em 1984, tendo vivido desde
sempre em Benavente. Cantou fado pela primeira vez aos 12 anos, ao lado do
músico Carlos Garcia e da fadista Eulália Duarte, desde então que, a paixão
pelo fado, tem acompanhado a sua vida.
Em 2003, foi seleccionada para a “Operação Triunfo II”, da RTP, entre mais de
30.000 concorrentes, frequentou a academia de música do programa e
participou em todas as tournées realizadas. Em 2005, frequentou a Escola de
Jazz do “Hot Club”, em Lisboa. Conheceu algumas Casas de Fado, como o “Sr.
Vinho”, o “Clube de Fado” e o “Marquês da Sé”, mas é a “Casa de Linhares”,
conhecida também por “Bacalhau de Molho”, que a recebe habitualmente, na
qualidade de fadista residente.
Vânia Duarte apresentou, no dia 29 de Setembro de 2011, no Hotel Pestana
Palace, em Lisboa, ao lado de Celeste Rodrigues, e com direcção musical de
Marino de Freitas, o seu espectáculo de lançamento, onde interpretou canções
do seu primeiro álbum “Efeito de Fado”.
Produzido pelo tão aclamado guitarrista Custódio Castelo, o álbum contém
temas de elevada qualidade, sendo que uma das músicas, “Lendas das Algas”,
é interpretada em dueto com Celeste Rodrigues, a conhecida irmã de Amália
Rodrigues.
A humildade, o profissionalismo, o trabalho e a arte de Vânia Duarte, devem
pois ser reconhecidos por toda a população do Município de Benavente, uma
vez que estes valores e a sua excelência são uma referência para todos os
jovens que trabalham em busca dos seus sonhos.
Por tudo isto, o Grupo do Partido Social Democrata propõe que a Assembleia
Municipal de Benavente, reunida no dia 30 de Setembro de 2011, delibere:
saudar a cantora Vânia Duarte, por todo o trabalho que tem desenvolvido
na promoção de Benavente e da cultura Ribatejana e congratular-se
com o êxito do seu primeiro disco “Efeito de Fado”, esperando que o
mesmo seja um passo importante na sua carreira, que se deseja longa.
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Mais propõe, se a presente Saudação for aprovada, que a mesma seja enviada
à Vânia Duarte, aos órgãos de comunicação social, e afixada nos lugares de
estilo do Município

Benavente, 30 de Setembro de 2011

A Assembleia Municipal de Benavente

A presente Saudação foi apresentada pelos eleitos
do PSD, tendo sido aprovada por unanimidade, na
IV Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de BeNavente, realizada no dia 30 de Setembro de 2011.Benavente, 07 de Outubro de 2011. ---------------------O Presidente da Assembleia Municipal ------------------

-Carlos Alberto Salvador Pernes-
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