São Filipe: Djodje, Rick Boy, Jorge Neto e Face a Face deliciaram o público na segunda noite de baile
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Actualizado a 29/04/2015, 16:40 São Filipe, 29 Abr (Inforpress) - A segunda noite de baile
conjunto no Presidio, em São Filipe, foi animada e centenas de pessoas, na sua maioria jovem,
deliciaram com as actuações de Djodje, Rick Boy, Jorge Neto e o grupo Face a Face. A noite
começou com animação de Dj Amado durante mais de uma hora e, a partir de meia-noite, o
Djodje, Rick Boy e Dynamo & banda animaram o Presidio, palco das principais actividades
culturais das festividades do Dia Município e da Bandeira, com centenas de fãs ao pé de palco
a aplaudir e acompanhar os artistas. Depois de mais de hora e meia de actuação, subiu ao
palco o artista Jorge Neto, que já actuou por várias vezes no Presidio, mas nem por isso deixou
de ser aplaudido por várias pessoas, algumas das quais aproveitaram para dançar. Para fechar
a segunda noite de muita animação, subiu ao palco do Presidio um dos dois integrantes do
grupo Face a Face, já que o outro, segundo explicação, não conseguiu voo de ligação devido a
grave que se regista em França. Apesar disso, Patrick Andrey não desmereceu os aplausos
das centenas de pessoas que assistiram ao espetáculo até depois das 04:00. A segunda noite
podia ser de perfeição total se não fosse o caso de homicídio seguido de suicídio que abalou a
cidade quando ainda centenas de pessoas se encontravam no recinto do Presidio. As vítimas
passaram pela praça de Presidio, assistiram, ao menos, as actuações de Djodje. Rick Boy e
Dynamo & Banda, Jorge Neto& Banda. Para esta quarta-feira, a terceira noite de baile de
conjunto, vão actuar os grupos Magma Soud, previsto inicialmente para o dia 28, Sandra Horta,
Uziel Sansa e Jennifer Soledade, Gerason e Vargas, que veio dos Estados Unidos e Yudi Fox.
O encerramento será efectuado pelo artista Gil Semedo, ele que tem sido uma presença quase
constante das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe, mas nem por isso deixa
de arrastar multidões. JR Inforpress/Fim
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