VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE ZÉ PEDRO
José Pedro Amaro dos Santos Reis nasceu a 13 de Setembro de 1956 em Lisboa e faleceu no dia 30 de Novembro de
2017 aos 61 anos.
Guitarrista e fundador dos Xutos & Pontapés, ícone da música portuguesa, subiu ao palco pela última vez no dia 4 de
Novembro, num espectáculo esgotado no Coliseu dos Recreios, o último da digressão Mar de Outono.
A 13 de Janeiro de 1979 os Xutos & Pontapés deram o seu primeiro concerto nos Alunos de Apolo. A partir daí
seguiram-se muitos êxitos – “ a minha casinha”, “ contentores”, “não sou o único”, “gritos mudos”, “chuva dissolvente”,
“circo de feras” marcariam para sempre a música portuguesa.
Zé Pedro e os Xutos Pontapés foram ao longo das últimas 4 décadas um reflexo da evolução do país, tendo contribuído
como referência máxima do rock português.
Um sorriso aberto e desarmante, um coração grande, Zé Pedro agradeceu até ao fim, a música, a vida:
“Tentei e tento dar sempre o melhor de mim. O vosso carinho, o vosso amor, a vossa energia, toda a força que me
transmitem é-me tão forte e vital que só posso humildemente agradecer. Obrigado também a todos os que ontem
gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim”, escreveu depois do
último concerto.
Como na música, “brilhará para sempre”.
Muito obrigada Zé Pedro.
Perante este momento de luto, o Grupo Municipal do Partido Socialista, propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa,
na sua sessão de 5 de dezembro de 2017, delibere
1. Manifestar o seu mais profundo pesar à família e à banda Xutos & Pontapés.
2. Que em sua memória se ouça a música “Para Sempre”
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