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Helena Sarmento voz 
Samuel Cabral guitarra portuguesa
André Teixeira viola
Sérgio Marques viola baixo

Amor a Caminhar (Fado Perseguição)
(João Gigante-Ferreira/Carlos da Maia) 

Fado Xuxu 
(Amadeu do Vale/Frederico Valério)

A Epopeia do Espumante (Fado Pedro Rodrigues)
(João Gigante-Ferreira/Pedro Rodrigues) 

Caldeirada (Poluição)
(Alberto Janes)

É ou não é? 
(Alberto Janes)

Fado em Branco
(João Gigante -Ferreira/Samuel Cabral e João Gigante -Ferreira) 

Vou Dar de Beber à Dor
(Alberto Janes)

Fado dos Meus Passos (Fado menor)
(João Gigante -Ferreira/Popular) 

Fado Azul (Se Azul Se Atreve) (Fado vianinha)
(João Gigante -Ferreira/Francisco Viana) 

Contigo por Lisboa
(João Gigante -Ferreira/André Teixeira)

Fado Jurídico ‑Criminal
(João Gigante -Ferreira/André Teixeira)

Lonjura (Fado menor do Porto)
(Joaquim Sarmento/João Black)

Era um Redondo Vocábulo
(José Afonso)

Formiga Bossa Nova
(Alexandre O’Neill/Alain Oulman)

O Bêbedo e a Equilibrista
(Aldir Blanc/João Bosco)

Fado Não ‑Valentim
(João Gigante -Ferreira/popular)

Fado Aritmético
(João Gigante -Ferreira/Carlos Gonçalves)

“(...) Helena Sarmento é um desses seres que chegam discretos e 
disponíveis, se expõem sem reservas, sem redes; um desses seres 
que sabem encontrar caminhos próprios, afirmar -se diferentes, soli-
dários, sensíveis; que têm na inteligência, na imaginação, na persis-
tência, na criatividade, na liberdade, mapas sem recuo.

“Discreta, secreta, ela encetou a sua afirmação fora das correntes 
dominantes, norteada por uma exigência, uma lucidez inamovíveis. 
Lonjura fica -nos, pela carga da sua atmosfera, planície de irrecusá-
vel modernidade. (...)”

FERNANDO DACOSTA, ESCRITOR

A Vida é a circunstância inevitável da Arte. A Liberdade, a circuns-
tância necessária do Artista.

No seu novo disco, Lonjura, Helena Sarmento surge, mais do que 
nunca, esplendorosa e livre.

Lonjura é o tema onde a voz mais descerra o lugar da (sua) alma. 
A letra, de seu Pai, parece premonitória dessa outra lonjura maldita, a 
doença que ao longo dos anos o foi rondando e roubando a si mesmo 
e a quem o ama.

Helena Sarmento é aqui a Voz. Profunda e poderosa. Que vem 
do longe da memória e do mais escondido de si.

E dela se impôs a urgente e inevitável consequência de que 
todo este disco seja um dedicado tributo e homenagem a Joaquim 
Sarmento: ao Homem, à sua coragem e ao privilégio de dele ser filha.

Helena Sarmento voz 

Helena Sarmento nasceu a 23 de Agosto de 1981, em Lamego. A partir 
de 2004 radicou -se no Porto. Aos 13 anos foi vocalista de uma banda 
pop -rock. Quando descobriu Amália, o fado tomou -lhe conta da vida, 
como um raro amor para sempre. Mas o fado não é apenas um feitiço; 
é um segredo que quanto mais se canta mais se conta e mais secreto 
fica. Perceber -lhe o sentido, a importância e a forma como nele se vive 
demorou -lhe a distância dos anos necessários até à descoberta de 
um caminho próprio. Esse caminho tem sido feito sobretudo com as 
palavras de João Gigante -Ferreira, poeta que tem escrito liberdade 
no destino do fado.

Em 2011 lançou o seu primeiro disco, Fado Azul, e em 2013 Fado 
dos Dias Assim, ambos editados para todo o mundo pela prestigiada 
Sunset France, um acontecimento raro para lançamento de primei-
ros trabalhos. Em Abril de 2018 editou Lonjura, o terceiro álbum de 

Concepção e realização do vídeo do concerto:
André Henriques (fotógrafo autor da foto de capa de Lonjura)



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

originais (disco Antena 1, com chancela do Museu do Fado e da Funda-
ção GDA).

É nas palavras que canta que Helena Sarmento se encontra e se 
reinventa e é nelas que se condensa, desde Fado Azul, a coerência 
que persegue na construção de um universo original, próprio e iden-
tificador do seu projecto.

Já pisou muitos e prestigiados palcos em Portugal e no resto da 
Europa. Cantou no projecto “80 anos de Zeca”, que incluiu o concerto 
evocativo da última apresentação de Zeca Afonso no Coliseu do Porto 
(2011); no projecto “Amigos Maiores que o Pensamento” (2012) e no 
concerto “Enquanto há força”, na Casa da Música (2013, AJA Norte).

No estrangeiro, apresentou -se no Museu Leopold  -Düren (Alema-
nha), no Teatro Slaski Katowice (Polónia), no Theátre Jacques Prévert 
(Paris) e em Lyon, por ocasião das comemorações dos 40 anos do 
25 de Abril. Em 2015 cantou nas comemorações do 1º de Maio em 
Dijon e Saint-Etiénne.

Faz parte do elenco das casas de fado O Fado e Casa da Mariqui-
nhas, ambas no Porto, onde canta com bastante regularidade.

Samuel Cabral guitarra portuguesa

Profissional desde 1980, Samuel Cabral iniciou os estudos de guitarra 
portuguesa (técnica para o fado de Lisboa) com o mestre Guilherme 
Mendes e com Alexandre Brandão (digitação para a guitarra de Coim-
bra). Entre 1984 e 1990 viveu em Paris, onde participou em projectos 
de fado com Alves de Oliveira, Aurélia Adelaide e o violista Fernando 
Coelho. Foi músico residente do restaurante Saudade (Versalhes) e do 
Marquis de Pombal (Paris). De regresso ao Porto, ingressa no elenco 
da extinta Taverna S. Jorge com o violista Jorge Barradas. A sua acti-
vidade divide -se entre o fado, a televisão e o teatro.

Acompanhou artistas como Camané, Fafá de Belém, António 
Zambujo, Carlos Zel, Luís Represas, Mafalda Arnauth, Hélder Mouti-
nho, Marco Paulo, Argentina Santos, Florência, Cátia Garcia e Mariana 
Correia, entre outros. Acompanhou artistas em digressões interna-
cionais e esteve presente no festival de cinema de Sarajevo na Bósnia 
Herzegovina (O Fado em 24 imagens por segundo). Foi músico resi-
dente do programa Portugal no Coração e participou em diversos 
outros programas e séries de televisão.

Acompanhou o mestre Manoel de Oliveira numa recriação de 
Estêvão Amarante no filme Porto da minha Infância. No âmbito do 
teatro, participou nas  peças A Severa de Sérgio de Azevedo, Passa 
Por Mim No Rossio e Amália de Filipe La Féria, Tango Rumba e Cha 
Cha Cha de Pedro Trepa, Linhas Curvas Linhas Turvas e Arranha-
-Céus de Ricardo Pais. Marcou presença no Palco n.º 1 da Expo’ 98 
com o espectáculo Noites do Porto. Em 2001, no âmbito da Porto 
2001 Capital Europeia da Cultura, integrou o festival Um Porto de 
Fado e Fado no Bolhão.

Como solista gravou dois trabalhos, Temas Populares e Portugal 
Uma porta para o Mundo. Tem dezenas de gravações como guitar-
rista acompanhador e algumas como compositor de fados.

Foi coordenador do jornal O Semanário no Porto. É guitarrista 
residente na casa de fados O Fado, no Porto.

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 Rodrigues 
e Cuca Roseta, ao lado de grandes figuras da guitarra portuguesa 
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 espectá-
culos 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 festi-
vais de grande dimensão. Participa também em outras formações 
como Mesa, Magenta, Dr Sax, Tjay, Dino & Soulmotion, The Funkali-
cious, Azeitonas, Motown, Rui Vilhena e Aliados, Phalasolo 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 últi-
mos dois anos, tem partilhado o palco com Miguel Amaral, Samuel 
Cabral, Armindo Fernandes, Paulo Faria de Carvalho e André Teixeira. 


