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Andreia Alferes 
Andreia Alferes voz
Miguel Amaral guitarra portuguesa 
André Teixeira viola 
Sérgio Marques viola baixo 

As Ruas 
(Castelo B. Mota e José Maria Nóbrega)

Procura Vã
(António Rocha e Armando Machado/Fado Maria Rita)

Verde Varanda
(José Luís Gordo e Raul Portela/Fado Magala) 

A Rua dos meus Ciúmes
(Nelson Barros e Frederico Valério)

Se os meus olhos já não choram
(Frederico de Brito e Raul Pinto/Fado Raul Pinto) 

Fado Anadia 
(Marques dos Santos e José Maria dos Cavalinhos)

Gaivota Perdida 
(Ana Maria Mascarenhas e Adelino Silva)

Emboscada
(Andreia Alferes e Armando Machado/Fado Súplica) 

Fado Dois Tons 
(Maria Lavínia e Alberto Simões Costa)

– Guitarrada

Sombra 
(David Mourão Ferreira e Alain Oulman)

Dá ‑me um Beijo 
(Silva Tavares e Frederico de Freitas)

Porque é que voltas
(Andreia Alferes e Alfredo Marceneiro/Fado Cravo) 

A Saudade que me Emprestas
(Andreia Alferes e Alfredo Marceneiro/Fado Cuf) 

A Rua mais Lisboeta 
(Vasco de Macedo e José Lourenço Rodrigues)

Pedaços de Vida
(Andreia Alferes e Armandinho/Fado Sem Pernas) 

Barulho no Bairro 
(Frederico De Brito e Borges Sousa)

O Porto é Assim 
(Eduardo Damas e Manuel Paião)

Andreia Alferes voz

Natural de Ílhavo, Andreia Alferes leva a sério a sua paixão pelas 
palavras, pelo seu povo, e sobretudo pela sua identidade. Rendida 
ao fado, faz com que nele emirjam todas as experiências que a 
memória dos sentidos lhe tem permitido arrecadar. Como verda‑
deira coleccionadora de experiências, tem actuado ao longo dos 
últimos anos em diversos palcos, salas de teatro, casinos, e em 
casas de fado, um pouco por todo o país.  Destaca m‑se entre muitas, 
as passagens pelo Teatro Aveirense, o Cine ‑Teatro Alba, o Centro 
Cultural de Ílhavo, o Casino da Figueira da Foz e a Rádio Amália.

No seu último disco intitulado VIDA, as palavras alinham ‑se e as 
partilhas de tantas horas ousam finalmente imortalizar ‑se! Nesta 
incrível “arte de viver” conta com a colaboração de músicos de 
excelência e dá vida a uma viagem onde muitos poemas de sua 
própria autoria se fundem com as melodias da guitarra portuguesa.

Andreia Alferes, uma voz que parece ter em si toda a história 
de um fado, transporta ‑nos numa viagem imensa desde os primór‑
dios da canção nacional até aos dias de hoje. Tudo porque lembra o 
melhor do antigo, acrescentando a modernidade que agora senti‑
mos necessidade de escutar. Por essa razão é diferente e por essa 
razão deve ser ouvida, pois traz uma imensidão de sentimentos e 
vivências capazes de cativar qualquer um.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Miguel Amaral guitarra portuguesa

Miguel Amaral nasceu no Porto em 1982. Começou a estudar 
música aos 6 anos, na classe de piano de Madalena Leite de Castro. 
Estudou guitarra portuguesa com Samuel Cabral e José Fontes 
Rocha, iniciando ‑se profissionalmente em 2005. Nos últimos anos, 
tem ‑se dedicado à vertente solista da guitarra portuguesa, estu‑
dando com Pedro Caldeira Cabral. Frequentou o Curso Livre de 
Composição – Orquestração, leccionado por Dimitris Andrikopou‑
los na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto. 
Estuda Análise, Harmonia e Contraponto com Daniel Moreira e 
Composição com Dimitris Andrikopoulos. 

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, com o recital Armandinho, Paredes e Rocha. Desde 
2010, faz parte da orquestra do espectáculo 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 e nascido em 1976, André Teixeira inicia muito 
jovem o seu percurso enquanto violista de fado. Aos treze anos de 
idade recebe os ensinamentos mais básicos transmitidos pelo seu 
pai, Rolando Teixeira, e mais tarde por Mário Lopes, sendo contudo 
essencialmente um autodidacta.

Desde cedo, juntamente com o seu pai, guitarrista, acompanhou 
os mais variados artistas da sua cidade, nas mais diversas 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 
assídua em múltiplos espectáculos de fado da sua cidade bem 
como no resto do país e no estrangeiro, nomeadamente Rússia, 
Alemanha, França, Espanha e Índia. 

Tem marcado presença em espectáculos com nomes como 
Lenita Gentil, António Rocha, Beatriz da Conceição, Ricardo 
Ribeiro, Miguel Capucho, Rodrigo Costa Félix, Maria Ana Bobone, 
Maria Amélia Proença, Anita Guerreiro, Maria da Fé, Lina Rodri‑
gues e Cuca Roseta, ao lado de grandes figuras da guitarra portu‑
guesa como José Fontes Rocha, Ricardo Rocha, Miguel Amaral, 
Samuel Cabral, Ângelo Freire, Pedro Amendoeira, Mário Pacheco, 
Guilherme Banza e Ricardo Parreira. Actualmente apresenta ‑se 
em espectáculos de fado por todo o país. 

Sérgio Marques viola baixo

Sérgio Marques, também conhecido como Ginho, 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, ingressando em 2000 na Escola de Jazz 
do Porto para estudar com Alberto Jorge. Mais tarde frequenta 
também aulas de combo com Paulo Gomes e Mário Santos, e de 
contrabaixo com Pedro Barreiros.

Em 2002/2003 grava os seus primeiros discos como músico 
freelancer, colaborando com bandas e músicos de áreas como o 
hip hop, o pop ‑rock, o jazz, o funk, o reggae e, mais recentemente, 
o fado. O momento alto da sua carreira deu ‑se com a conhecida 
banda Expensive Soul, onde se destaca pela autenticidade do 
groove. É com esta formação que percorre os grandes palcos do 
país e festivais de grande dimensão. Participa também em outras 
formações como Mesa, Magenta, Dr Sax, Tjay, Dino & Soulmotion, 
The Funkalicious, Azeitonas, Motown, Rui Vilhena e Aliados, Phala‑
solo e Marta Ren. Desde 2006 é professor de baixo eléctrico e 
combo na Escola Valentim de Carvalho.

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 partilhado o palco com Miguel Amaral, 
Samuel Cabral, Armindo Fernandes, Paulo Faria de Carvalho e 
André Teixeira.


