
Momento da noite
Homenagem ao Zé Pedro 

Cristina Avides, esposa de Zé Pedro, subiu ao 
palco para receber a emocionante homenagem 
ao músico. “Zé Pedro não hesitou por um segundo 
e rapidamente se juntou a grandes amigos e, em 
colaboração com o IPO-Porto e com os artistas, 
conseguiram fazer desta noite o que é a essência 
do IPO: amor, esperança, ciência e sabedoria. A 
todos os doentes, às suas famílias, o meu profundo 
sincero e carregado abraço infinito de fé, coragem. 
Quero dizer tudo aquilo que o Zé me disse «Eu não 
vivo a doença. Eu vivo a VIDA»”.

A IV Gala Solidária – Para Cuidar de Si! 
homenageou o músico Zé Pedro, padrinho 
desta iniciativa desde 2013. Zé Pedro foi 
um apoio fundamental para a realização e 
dinamização desta causa, contribuindo para 
que se tornasse no grande evento solidário 
que é hoje no Porto. Os artistas Xutos e 
Pontapés, Capicua, Miguel Araújo, Vozes da 
Rádio e António Zambujo subiram ao palco 
para dar voz a esta edição especial.

Para o Presidente do Conselho de Administração, Laranja Pontes, “foi uma grande honra para o IPO-Porto ter contado com o 
apoio e o imensurável contributo do músico e homem Zé Pedro para a realização da Gala Solidária que marca hoje a agenda 
cultural e solidária da cidade do Porto. Vamos sempre lembrar o Zé Pedro como um “amigo IPO” que emprestou todo o seu 
conhecimento musical e humano a esta causa tão importante de sensibilizar a população para o papel crucial da investigação no 
futuro do tratamento do cancro. A entrega e dedicação dos artistas e o apoio dos patrocinadores foram cruciais para o sucesso 
desta edição. Vamos continuar a lutar para levar, cada vez mais longe, uma mensagem de esperança junto dos nossos doentes.”
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Os artistas

Vozes da Rádio
O quinteto portuense foi o primeiro a pisar o palco do Coliseu para recordar 
alguns dos seus maiores êxitos. 

Miguel Araújo
O público cantou, em uníssono, as letras do artista que aproveitou a ocasião 
para apresentar a sua nova música “Ainda Estamos Aqui”. 

Xutos e Pontapés
O momento mais esperado da noite ficou a cargo do emblemático grupo português. “Contentores” e “Não 
Sou o Único” fizeram-se ouvir a bom som, recordando o músico Zé Pedro. 

António Zambujo
António Zambujo voltou a atuar num Coliseu com lotação esgotada. “Pica do 7” 
surpreendeu com a especial participação de Miguel Araújo. 

Capicua
A energia de Capicua conquistou o público do Coliseu. As rimas e o ritmo 
contagiante das músicas da banda levaram toda a plateia a dançar. 

Vasco Correia
Não faltaram motivos para sorrir nesta gala. O humorista 
Vasco Correia foi responsável pelos momentos mais 
descontraídos e cómicos da noite. 

Daniel Guedes 
Daniel Guedes envolveu o Coliseu nos seus truques mas 
sem nunca desvendar o mistério da sua magia.  


