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CONCERTO COM MANUEL FLORES E FOUR2ONE EM ANADIA 
 

O cantor Manuel Flores e o grupo “Four2One” são os próximos convidados de “Às Sextas na 

Praça”, atuando na Praça da Juventude, em Anadia, no próximo dia 2 de agosto, a partir das 22h00, no 

âmbito do programa de animação promovido pelo Município de Anadia. 

A primeira parte do espetáculo será preenchida pelo anadiense Manuel Flores, que, 

acompanhado por Carlos Antunes (guitarra portuguesa), Francisco Carriço (viola) e José Manuel 

Rodrigues (baixo acústico), interpretará baladas e fados. 

O grupo “Four2One” terá a seu cargo a segundo parte do concerto. Com atividade iniciada em 

2018, este projeto tem-se dedicado a diversos estilos musicais e à elaboração e experimentação de 

novos arranjos, uma opção que lhe confere uma identidade singular e exclusiva. Piano e voz são a base 

musical do grupo, que está ligado ao coro "LeadVoices", de Coimbra, e à Escola de Música do Clube de 

Ancas. 

  “Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher 

com música, e não só, as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade 

de Anadia nas noites de verão. Seguindo a fórmula de sucesso, que alia a cultura e a confraternização, 

num espaço ao ar livre, com entrada gratuita, esta iniciativa que dá palco a artistas e a géneros musicais 

variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.  

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2019, The Youngsters & an Old 

Guy, InCantus – Grupo de Tocares e Cantares, Jovens Talentos de Anadia, Kimi Djabaté, Magicar, 

Orquestra Desigual da Bairrada, Wfive, e Fanfarra Káustika. 
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