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Dom Pedro Alves é um ilustre cantor luso-descendente que, a solo ou

com os seus grupos, vendeu mais de 8 milhões de discos e cantou para cerca
de 2 milhões de espectadores, principalmente graças à comédia musical OS
DEZ MANDAMENTOS, espetáculo que entrou para a histórias das comédias
musicais em França.

Uma carreira brilhante que lhe deu a reputação de cantor com uma voz
excecional levando assim bem alto as cores de Portugal em cada uma das
suas atuações.

UM DISCO D’OURO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Um disco d’Ouro em Portugal é atribuído por cada 7500
exemplares vendidos. Decidi oferecer a integralidade dos meus
direitos de intérprete, de produtor e todos os benefícios da
comercialização dos 7500 exemplares, à operação.
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Caros amigos, caros compatriotas,

Frente à calamidade que a pandemia Covid-19 provocou por este mundo fora e, principalmente,

depois de perceber que, durante o confinamento, as verdadeiras vítimas colaterais deste
vírus foram as mulheres (que já eram presas de violências conjugais no seu dia-a-dia) as

crianças, os idosos e mesmo alguns homens (fenómeno do qual se fala tão pouco), decidi pôr
de lado os meus interesses pessoais para ajudar todas estas vítimas.

Decido lançar a operação UM DISCO D’OURO PARA AS VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA.
Um disco d’Ouro em Portugal é atribuído por cada 7500 exemplares
vendidos. Decidi oferecer a integralidade dos meus direitos de
intérprete, de produtor e todos os benefícios da comercialização dos 7500

exemplares à operação;

UM DISCO D’OURO PARA AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Vamos reverter mais de 50 000 euros à associação de apoio às vítimas, APAV,

no final desta operação. Contamos consigo para comprar este CD para si ou até para oferecer,
ficando assim com a sensação de “juntar o útil ao agradável”, oferecendo um presente,
participando numa causa justa. Se for uma empresa, adquira vários exemplares, ofereça aos seus
funcionários, aos seus colaboradores, aos seus clientes, fazendo assim ver que responde perante
uma boa causa.
A indústria do espetáculo e da música foram, violentamente, prejudicados por este desastre
sanitário, e este é um afronto que eu quero lançar ao destino com este meu gesto, oferecendo o
fruto do meu trabalho e de toda a minha equipa para vir ajudar aqueles que ainda precisam
mais. Não me canso de dizer « só vamos conseguir se pensarmos nos outros antes de pensar em
nós, só venceremos se lutarmos pelos que mais necessitam antes de lutar por nós ».

A partir de agora, contamos convosco para fazer deste DISCO D’OURO PARA AS
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA uma das mais lindas batalhas deste momento tão complicado.

Como vocês, estou mais que nunca ao lado das mulheres, crianças e idosos que tanto

precisam de nós, por isso, eu, vocês e todos aqueles que se preocupam, somos a sua única razão
de guardar esperança.

Esta operação é uma pequena mensagem para lhes dizer que, talvez mais que outro povo
qualquer, um português tem um coração do tamanho dos continentes que descobriu e, como já
dizia a nossa diva Amália numa das suas canções “ A alegria da pobreza está nesta grande riqueza
de dar e ficar contente”

Um português responde sempre na hora de ajudar.

Sempre vosso
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