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Kumico Tsumori voz
Jorge Serra viola de fado
Armindo Fernandes guitarra portuguesa 
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Kumico Tsumori voz

Kumico Tsumori nasceu em 1980, em Osaka (Japão), e é 
fadista. Começou a cantar fado em Dezembro de 2003, 
depois de um percurso como actriz de teatro. No Ja‑
pão, deu espectáculos em restaurantes portugueses, ca‑
fés, bares e em festas, cantando sempre em português. 
Em Junho de 2005 passou um mês em Lisboa, durante 
o qual aprendeu muito com o grande guitarrista Antó‑
nio Parreira, com quem deu espectáculos no Velho Páteo 
de Sant’Ana, local onde voltaria a actual em Janeiro de 
2006. Em Março de 2007, lançou no Japão o seu primeiro 
CD, totalmente composto por fados, intitulado Flor. Em 
Outubro de 2008, Kumico regressou a Lisboa para aper‑
feiçoar a língua portuguesa  na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, onde ficou até Maio de 2009. En‑
tretanto, continua a cantar no Velho Páteo de Sant’Ana. 
Teve a oportunidade de cantar em Lisboa,  em Aveiro, no 
Porto e noutras cidades. Mereceu também referências 
na imprensa: RTP (30 minutos), SIC (Etnias), TVI (Você na 
TV), revista Visão, jornais Público e Expresso, Rádio Re‑

nascença e outras. Em Julho de 2009, lançou no Japão o 
seu segundo CD, totalmente composto por fados, acom‑
panhada pelo Mestre António Parreira (guitarra) e por Ri‑
cardo Parreira (guitarra), intitulado Cheira a Lisboa. Em 
Outubro de 2013, lançou no Japão o seu terceiro CD Via‑
gem de Andorinha. Presentemente, faz espectáculos de 
fado que cheiram a Lisboa e com alma do Japão.
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Na Fila I nº 5 foi colocada uma obra de João Ferro Martins (Mike, 2014) 

que integra a exposição do Prémio Novos Artistas da Fundação EDP.  

Nos espaços da Casa da Música, e no âmbito da colaboração com a 

Fundação EDP, mostram ‑se outras duas obras: do mesmo artista, 

Composição Conjugal ‑Codae, de João Mouro, Ricas Vidas. Os restantes 

artistas e obras estão patentes a público na Galeria da Fundação EDP 

(de 3ª a dom., das 13h às 18h até 23 de Março).



Jorge Serra viola de fado

Jorge Serra nasceu em Espinho, em 1953, e aos treze anos 
ouve pela primeira vez uma guitarra e uma viola, ao vivo, 
o que desde logo o levou a desenvolver uma atracção mui‑
to especial pelo fado. Iniciou com o Sr. António Campos 
as suas primeiras aulas de viola. Assume o fado como ac‑
tividade paralela, conjugada com a sua actividade profis‑
sional, e forma então o Grupo de Guitarras de Espinho. 
Surgem digressões pelo país e estrangeiro e convites para 
alguns programas de televisão. Desde há alguns anos, faz 
do fado a sua actividade profissional.

Teve o privilégio de privar e tocar com grandes nomes 
como Fernando Maurício, Fernanda Baptista, Ada de 
Castro, entre outros. Fez vários programas de televisão, 
entre os quais Sol de Verão (1982) com Fernando Pessa; 
A Filha da Cornélia com Fialho Gouveia; Parabéns (1996) 
com Herman José. Em 1997 é convidado pela Rádio Fes‑
tival para uma digressão pelo Brasil acompanhando o 
saudoso guitarrista Samuel Paixão. A convite de Mário 
Henriques, participa em 1999 na peça Point 99, no Tea‑
tro Nacional, e em 2001 na Porto 2001 – Capital da Cul‑
tura. Já percorreu todas as cadeias de televisão do país e 
passou também pela TV Globo e Bandeirantes do Brasil.

Actuou em inúmeros palcos no nosso país, destacan‑
do‑se a FIL, CCB, Casa da Música e Teatro Nacional, e 
para as comunidades portuguesas em Espanha, França, 
Alemanha, Bélgica, Brasil, EUA, Áustria, Espanha, Tur‑
quia, Suíça, Moçambique e Suécia.

Armindo Fernandes guitarra portuguesa

Natural de Vagos, começou a vida profissional como gui‑
tarrista com 18 anos. Viveu parte da sua vida em Lisboa 
onde acompanhou, entre muitos, Cidália Moreira, Car‑
los do Carmo, Frei Hermano da Câmara, Camané, Her‑
mínia Silva, António Mourão, Tristão da Silva, Amália Ro‑
drigues, e fez parte do conjunto de guitarras de António 
Chainho. Tocou em inúmeros países dos 5 continentes, 
destacando ‑se várias cidades nos Estados Unidos, Cana‑
dá, China, Austrália, África do Sul e Índia.

Gravou um LP com Pedro Nóbrega intitulado O canto 
das minhas mãos, trabalho apadrinhado pela conhecida 
escritora e autora radiofónica Odette de Saint ‑Maurice.

No ano de 2014 cumpre 50 anos de carreira e nesse 
contexto está a gravar um disco de guitarradas intitulado 
Armindo Fernandes e amigos, acompanhado por Miguel 
Gonçalves e contando com alguns convidados, em parti‑
cular com a participação de André Teixeira na autoria de 
uma das guitarradas.

Tem o seu nome no Livro de Honra do Museu do Fado.
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