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Só à noitinha 
(Amadeu do Vale, Frederico Valério e Raul Ferrão) 

Fui ao baile 
(Amadeu do Vale e Fernando de Carvalho) 

Fora de horas 
(Belo Marques)

Passaste 
(Manuel Paião e Eduardo Damas) 

A vida que eu sofro em ti 
(Vasco Lima Couto e Alfredo Marceneiro)

Fado desta idade 
(Ferrer Trindade e Rogério Bracinha) 

Lisboa 
(Artur Ribeiro e Ferrer Trindade) 

Marujinho 
(Manuel Rosa e Arlindo de Carvalho) 

Meu amor 
(José Luís Gordo, fado corrido)

– Guitarrada

Prece 
(Alain Oulman e Pedro Homem de Mello) 

À beira do cais 
(António José e Manuel Viegas) 

Brincos para brincar 
(Linhares Barbosa e Francisco Carvalhinho) 

Águas turvas de saudade 
(Renato Varela e Fernando Campos de Castro)

Alamares 
(Linhares Barbosa e Jaime Santos) 

Eu nasci amanhã 
(Artur Ribeiro e Joaquim Campos) 

Amor bruxo 
(Maria Nelson e António Fontes) 

Cidade garrida 
(Jorge Barradas e Fernando Peres)

Cátia de Oliveira voz

Nascida em Vila Nova de Gaia, Cátia de Oliveira descobriu cedo 
a sua paixão pela música. Com apenas 2 anos começou a ouvir 
fado e mais tarde participou no grupo coral da igreja. Iniciou-se 
no fado aos 7 anos por influência da sua avó, também fadista, e 
aos 12 anos editou o seu primeiro disco, Assim é meu fado. Come-
çando a ser conhecida um pouco por todo o país, foi convidada 
várias vezes a cantar no Música e Companhia Caffé, palco de gran-
des artistas. Participou na Gala de Fado no Cine-Teatro Batalha, 
ao lado de nomes como Lenita Gentil, Florência, Rosita e Cidália 
Moreira. Em 2009, venceu um dos mais prestigiantes concursos de 
fado amador, o Concurso de Fado de Lordelo do Ouro, com o fado 
“Gaivota”. Participou em programas de rádio e televisão.

Entre 2008 e 2012, integrou o elenco de uma das mais famo-
sas casas de fado do país, o Restaurante Típico Mal Cozinhado, 
por onde historicamente passaram alguns dos mais importantes 
nomes do fado como Amália Rodrigues, Tony de Matos, Carlos 
Carmo, Camané, entre muitos outros. Actualmente apresenta-
-se por todo o país e no estrangeiro, actuando nas casas de fado 
típicas do Porto e de Lisboa como a Casa da Mariquinhas, o Fora 
de Moda, a Mesa de Frades e a Adega dos Fadistas.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Miguel Amaral guitarra portuguesa

Miguel Amaral nasceu no Porto, em 1982. O seu primeiro contacto com 
a música surge aos seis anos, tendo iniciado o estudo de piano com 
Madalena Leite de Castro. Estudou guitarra portuguesa com Samuel 
Cabral e José Fontes Rocha, e iniciou-se profissionalmente em 2005. 
Nos últimos anos, tem-se dedicado à vertente solista da guitarra portu-
guesa, tendo iniciado os estudos com Pedro Caldeira Cabral. Estuda 
análise, harmonia e contraponto com Daniel Moreira e composição 
com Dimitris Andrikopoulos. No ano lectivo de 2007/2008, frequenta 
o Curso Livre de Composição – Orquestração leccionado por Dimi-
tris Andrikopoulos na Escola Superior de Música e Artes do Espectá-
culo do Porto – ESMAE.

O seu recital como solista na Casa da Música, em 2009, foi 
largamente elogiado pela crítica, que lhe destacou a “superioridade 
de execução” e o “ousado repertório”, incluindo obras de Pedro 
Caldeira Cabral, Ricardo Rocha e Carlos Paredes. O seu trabalho 
como músico profissional mereceu o aplauso público de Pedro 
Caldeira Cabral, em entrevista ao Diário de Notícias.

Tocou no festival dos 25 anos do Prémio Jovens Músicos, na 
Fundação Gulbenkian (com transmissão em directo pela Antena 2), 
em 2011, estreando obras de Mário Laginha, Dimitris Andrikopou-
los, Daniel Moreira e Igor C. Silva. Participou como intérprete na 
banda sonora do documentário Nadir Afonso – o tempo não existe, 
de Jorge Campos, cuja música da autoria de Dimitris Andrikopou-
los é a primeira banda sonora escrita exclusivamente para guitarra 
portuguesa e electrónica.

Em 2012 apresenta o recital Armandinho, Paredes e Rocha, no 
Teatro Nacional S. João, com encenação de Nuno Carinhas, onde 
aborda o repertório mais tradicional da guitarra portuguesa – obras 
de Armandinho, Carlos Paredes e José Fontes Rocha. No ano de 
2013 lança o seu álbum de estreia, Chuva Oblíqua, inteiramente dedi-
cado ao repertório solista que tem vindo a desenvolver. Nesse ano 
forma com o pianista Mário Laginha e o contrabaixista Bernardo 
Moreira o Novo Trio de Mário Laginha, com o qual gravou o disco 
Terra Seca, em que assina a peça “Fuga para um dia de Sol”. Em 
2015, participa no Festival Culturel Maghrebian de Musique Anda-
louse, em Argel. Desde 2010, faz parte da orquestra do espectá-
culo Sombras de Ricardo Pais, ao lado de Mário Laginha, Carlos 
Alves, Mário Franco e Paulo Faria de Carvalho.

É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa.

André Teixeira viola

Natural do Porto (1976), André Teixeira inicia muito jovem o seu 
percurso enquanto violista fortemente influenciado pelos sons 
do fado. Aos treze anos recebe os ensinamentos mais básicos da 
viola transmitidos pelo pai, Rolando Teixeira, e mais tarde por Mário 
Lopes, sendo contudo essencialmente um autodidacta. 

Desde cedo, juntamente com o seu pai, guitarrista, acompanhou 
muitos dos artistas da sua cidade nas mais variadas ocasiões em 
que o fado estava presente. Na década de 90 passou pela Casa da 
Mariquinhas, o Pátio da Mariquinhas, o Restaurante Típico O Fado, 
o Mal Cozinhado e a Taberna de S. Jorge, na companhia de Samuel 
Paixão, Álvaro Martins, Eduardo Jorge e Samuel Cabral, entre 
outros. Ao longo da sua vida académica manteve presença assí-
dua em múltiplos espectáculos de fado da sua cidade bem como 
no resto do país e no estrangeiro, nomeadamente Rússia, Alema-
nha, França, Espanha e Índia. 

Tem colaborado com figuras como Lenita Gentil, António Rocha, 
Beatriz da Conceição, Ricardo Ribeiro, Miguel Capucho, Rodrigo 
Costa Félix, Maria Ana Bobone, Maria Amélia Proença, Anita Guer-
reiro, Maria da Fé, Carolina e Cuca Roseta, ao lado de grandes 
nomes da guitarra portuguesa como José Fontes Rocha, Ricardo 
Rocha, Miguel Amaral, Samuel Cabral, Ângelo Freire, Pedro Amen-
doeira, Mário Pacheco, Guilherme Banza e Ricardo Parreira. Actual-
mente apresenta-se em espectáculos de fado por todo o país.

Sérgio Marques viola baixo

Conhecido no circuito musical como Ginho, Sérgio Marques nasceu 
em 1981 e deu os primeiros passos musicais aos 16 anos, quando 
um amigo lhe apresenta uma guitarra. Identificou-se com o baixo 
eléctrico ao primeiro contacto e iniciou em 2000 o seu estudo apro-
fundado na Escola de Jazz do Porto, com Alberto Jorge, frequen-
tando mais tarde aulas de combo com Paulo Gomes. Entretanto 
estuda contrabaixo com Pedro Barreiros e mais tarde tem aulas 
de combo com Mário Santos. 

Em 2002 começa a traçar o seu percurso no mercado profis-
sional e grava os primeiros discos como músico freelancer. Desde 
então tocou com bandas e músicos de diferentes áreas como o 
hip-hop, o pop-rock, o jazz, o funk, o reggae e mais recentemente o 
fado. O ponto alto do seu percurso deu-se com a conhecida banda 
Expensive Soul, onde se destaca pela autenticidade do seu groove. 
É com esta formação que percorre os grandes palcos do país em 
festivais de grande dimensão. Participa também noutras forma-
ções como Mesa, Magenta, DrSax, Tjay, Dino & Soulmotion, The 
Funkalicious, Azeitonas, Motown, Phalasolo, Rui Vilhena e Aliados 
e Marta Ren. Ensina baixo eléctrico e combo na Escola Valentim 
de Carvalho, desde 2006.

Atraído pelo fado vadio, estreou-se em 2003 com Adão Pereira 
e Paulo Faria de Carvalho, episódio pontual ao qual deu seguimento 
apenas uns anos mais tarde. 

Dedicando mais tempo ao fado nos últimos dois anos, tem parti-
lhado o palco com Miguel Amaral, Samuel Cabral, Armindo Fernan-
des, Paulo Faria de Carvalho e André Teixeira. 


