COMUNICADO
O novo cartaz foi conhecido hoje em Conferência de Imprensa

3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ERP REMEMBER CASCAIS
DECORRE EM JUNHO
13 de junho: Kim Wilde, Billy Ocean e Lena d’Água
14 de junho: Bananarama, Rick Astley e Barry White Show

17.Março.2014 – A 3ª edição do festival mais green do ano - ERP Remember Cascais -, realiza-se, este ano, dias
13 e 14 de junho. The Recycling Festival, com o patrocínio oficial da ERP Portugal, apresenta Kim Wilde, Billy
Ocean e Lena d’Água, Bananarama, Rick Astley e Barry White Show para o novo cartaz.

Durante dois dias, Cascais acolhe, pela terceira vez consecutiva, alguns dos nomes que ajudaram a escrever uma
das mais intensas décadas da história da música, revivendo alguns temas míticos do panorama musical.

Declarações Institucionais da Conferência de Imprensa
Este é o melhor cartaz de sempre!
João Carvalho, da Palco Primavera, reforça "vamos transformar o ERP Remember Cascais numa discoteca
ao ar livre e, este ano, já em junho, aquando dos outros festivais revivalistas. Recordo que todos os
artistas internacionais desta edição tiveram mais de 20 milhões discos vendidos e todos estiveram no top
10 britânico, este é, sem dúvida, o melhor cartaz de sempre!”

Temos a maturidade das edições anteriores
Ricardo Neto, Diretor Ibérico da ERP explica “temos, este ano, uma maior maturidade, já com duas edições
concretizadas! O apoio da ERP Portugal mantém-se, sempre com o objetivo de promover a reciclagem e
incentivar a recolha e entrega de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) nos locais
adequados”.

Cascais é um local para 1.000 sensações!
Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais salientou que "Cascais é conhecido por ser um
lugar de 1000 sensações. Em junho acrescentamos mais uma, a 1001ª sensação, com este festival que é já
uma referência no panorama nacional e que nos permite viver e reviver memórias de outros tempos numa
altura em que assinalamos os nossos 650 anos”.

Os bilhetes para o ERP Remember Cascais "The Recycling Festival" são colocados à venda amanhã, dia 18 de
Março, 30€ para o passe individual de dois dias e 40€ para o Love Ticket, o bilhete de casal que dá igualmente
acesso aos dois dias do festival. Ambas as promoções são limitadas a mil bilhetes.
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A ERP Portugal pertence a uma plataforma pan-Europeia, European Recycling Platform (ERP), fundada em Dezembro de 2002. Esta plataforma tem uma
quota de mercado entre 12% e 35% e já recolheu mais de 2 milhões de toneladas de REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) na
Europa. A 27 de Abril de 2006, através de um despacho conjunto emitido pelo Ministério da Economia e Inovação e pelo Ministério do Ambiente e
Ordenamento do Território, obteve a licença para exercer a actividade de Gestão de REEE, em Portugal. A licença para fazer a gestão de Resíduos de
Pilhas e Acumuladores (RP&A) Portáteis e Industriais Incorporáveis em Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (EEE) foi atribuída pelo Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território, através do despacho nº 3862/2010, de 3 de Março. Os sócios fundadores são quatro grandes empresas –
Electrolux, Hewlett Packard, Procter & Gamble e Sony. A ERP assume como missão assegurar a implementação mais rentável de um Sistema de Gestão de
REEE e RP&A, para o benefício dos seus utentes e empresas, dando lugar a oportunidades de negócio e vantagens competitivas. A ERP já está a operar
nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Portugal e Reino
Unido. Mais informação em www.erp-recycling.pt ou www.facebook.com/erp.portugal

