
Kiko
Kiko voz
Armindo Fernandes guitarra portuguesa
André Teixeira viola de fado
Sérgio Marques contrabaixo

Kiko é o nome artístico deste jovem com apenas 15 anos de idade, 
que faz parte da novíssima geração de fadistas. Natural de Vila do 
Conde, venceu o Grande Prémio Nacional de Fado da RTP em 2013. 
Na sua curta carreira destacam ‑se as suas participações no Fes‑
tival Caixa Alfama (2013 e 2014) e no Festival Caixa Ribeira (2015). 
Tem vindo a participar em alguns espectáculos de fado como 
representante da nova geração de fadistas da actualidade. No 
Porto, o seu ponto de encontro tem sido o restaurante típico Casa 
da Mariquinhas, e em Lisboa a Maria da Mouraria (Sítio da Casa 
da Severa). Participou em programas como “Uma Canção Para 
Ti”, “Nasci Para o Fado” e “Portugal Tem Talento”. Na sua carreira 
destacam ‑se também presenças em salas de espectáculo como 
CCB, Teatro Sá da Bandeira, Campo Pequeno e Coliseu do Porto.

Armindo Fernandes guitarra portuguesa

Natural de Vagos, começou a vida profissional como guitarrista 
com 18 anos. Viveu parte da sua vida em Lisboa onde acompa‑
nhou, entre muitos, Cidália Moreira, Carlos do Carmo, Frei Her‑
mano da Câmara, Camané, Hermínia Silva, António Mourão, 
Tristão da Silva e Amália Rodrigues, e fez parte do conjunto de 
guitarras de António Chainho. Tocou em inúmeros países dos 5 
continentes, destacando ‑se várias cidades nos Estados Unidos, 
Canadá, China, Austrália, África do Sul e Índia. Gravou um LP com 
Pedro Nóbrega intitulado O canto das minhas mãos, trabalho apa‑
drinhado pela conhecida escritora e autora radiofónica Odette de 
Saint ‑Maurice. Em 2014 cumpriu 50 anos de carreira, gravando 
um disco de guitarradas intitulado Armindo Fernandes e amigos, 
acompanhado por Miguel Gonçalves e contando com alguns con‑
vidados, em particular com André Teixeira na autoria de uma das 
guitarradas. Tem o seu nome no Livro de Honra do Museu do Fado.

André Teixeira viola de fado

Natural da cidade do Porto (1976), inicia muito jovem o seu per‑
curso enquanto violista fortemente influenciado pelos sons do 
fado. Aos treze anos recebe os ensinamentos mais básicos da 
viola transmitidos pelo seu pai, Rolando Teixeira, e mais tarde por 
Mário Lopes, sendo que todo o seu percurso se demarca pelo 
facto de ser um autodidacta. Desde cedo, juntamente com o seu 
pai, guitarrista, acompanhou muitos dos artistas da sua cidade 
nos mais variados eventos em que o fado estava presente. Na 

década de 90 passou por casas de fado como Casa da Mariqui‑
nhas, Pátio da Mariquinhas, Restaurante Típico o Fado, Mal Cozi‑
nhado e 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 
nos mais variados eventos de fado da sua cidade bem como no 
resto do país e estrangeiro, nomeadamente Alemanha, França, 
Espanha e Índia. Tem realizado espectáculos com Lenita Gen‑
til, António Rocha, Beatriz da Conceição, Ricardo Ribeiro, Miguel 
Capucho, Rodrigo Costa Félix, Maria Ana Bobone, Maria Amé‑
lia Proença, Anita Guerreiro, Maria da Fé, Lina Rodrigues e Cuca 
Roseta, ao lado de grandes nomes da guitarra portuguesa como 
José Fontes Rocha, Ricardo Rocha, Samuel Cabral, Ângelo 
Freire, Pedro Amendoeira, Mário Pacheco, Guilherme Banza e 
Ricardo Parreira, entre outros. Apresenta ‑se regularmente em 
espectáculos de fado por todo o país.

Sérgio Marques contrabaixo

Conhecido no circuito musical 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 e iniciou em 2000 o seu estudo aprofundado 
na Escola de Jazz do Porto, com Alberto Jorge, frequentando 
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 per‑
curso no mercado profissional e grava os primeiros discos como 
músico freelancer. Desde então tocou com bandas e músicos de 
diferentes áreas como o hip ‑hop, pop ‑rock, jazz, funk, 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. Par‑
ticipa também noutras formações como Mesa, Magenta, DrSax, 
Tjay, Dino & Soulmotion, The Funkalicious, Azeitonas, Motown, 
Phalasolo, Rui Vilhena e Aliados e Marta Ren. Ensina baixo eléc‑
trico 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 últi‑
mos dois anos, tem partilhado o palco com Miguel Amaral, Samuel 
Cabral, Armindo Fernandes, Paulo Faria de Carvalho e André Teixeira.
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VERÃO NA CASA
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