Encontro de Culturas 2009
5 a 13 de Junho
Serpa

Praça da República
“Festejos da Terra”, espectáculo EnRede (Portugal, Cabo Verde, Espanha e Brasil)
Dia 5 de Junho. sexta-feira
Marcus Viana e a Transfônica Orkestra (Brasil)
Dia 6 de Junho. sábado
Marcus Viana nasceu numa família de músicos. Foi violinista da Orquestra Sinfónica de Harvertown e da
Orquestra Sinfónica de Minas Gerais. Desenvolveu vários trabalhos fundindo clássico, rock e elementos da
música brasileira. Criou o grupo Sagrado Coração da Terra, unindo música vocal e instrumental na linha do rock
sinfónico progressivo com textos de orientação ecológica e espiritual. Fez parte da banda progressiva "Saecvla
Saecvlorvm", e de "Conclave dos Druidas" e "Ícaro", e fundou a editora independente Sonhos&Sons.
Extremamente eclético, além de produzir os seus discos, compõe bandas sonoras para novelas, filmes, peças
teatrais, musicais infantis e suites para ballet. Produziu a banda sonora do filme “Filhas do Vento”, da série
"Aquarela do Brasil”, das mini-séries "Canto das Sereias", "Filhos do Sol", "Chiquinha Gonzaga" e “A Casa das
Sete Mulheres”, e das novelas "Ana Raio e Zé Trovão", "Pantanal", “Terra Nostra" e "O Clone".
A Transfônica Orkestra conta com, além de Marcus Viana na voz, violino eléctrico e teclados, os músicos
Augusto Rennó (violonista do Sagrado Coração da Terra), Lúcio Gomes (contrabaixo acústico), Danilo Abreu
(teclados), Daniela Ramos (percussão), Dudu Campos (bateria), a cantora Malu Aires e convidados especiais
como Sérgio Pererê e Olívia Viana.
http://www.youtube.com/watch?v=poVc5qbj3Ow
http://www.youtube.com/watch?v=9C1LSxNvkqs
http://www.myspace.com/marcusvianamusic
La Gialletta (País Basco, Itália, Portugal)
Dia 7 de Junho. domingo
La Gialletta, que em italiano significa gaspacho, é um projecto que reúne músicos do País Basco, Itália e
Portugal. O grupo inclui o "virtuoso" italiano Mimo Epifani (bandolim) e as bascas Maika e Sara Gomez que
tocam a "txalaparta" (percussões bascas), e o guitarrista português José Barros. La Gialletta proporcionam um
espectáculo original, que não é mais do que um diálogo de culturas musicais mediterrânicas. Geralmente os
músicos preparam um gaspacho que será servido no final do espectáculo, enquanto tocam músicas tradicionais
dos seus países.
http://www.youtube.com/watch?v=FChu7VTCCpk
http://web.mac.com/jbnavegante1/Navegante_Site_Oficial/La_Gialleta.html

Toquinho (Brasil)
Dia 9 de Junho. terça-feira
Toquinho é cantor, compositor e violinista, sendo considerado um dos mais expressivos artistas da música
popular brasileira. Na sua discografia contam-se cerca de 100 obras em diversas parcerias, como Elis Regina,

Alcione, Bossa Jazz Trio, Chico Buarque, Maria Bethânia, Tom Jobim, Diana Krall, Simone, Vinicius de Moraes,
entre muitos outros artistas conhecidos.
Manteve uma parceria durante 11 anos com Vinicius de Moraes, que se traduziu em 120 canções, 25 discos e
mais de mil espectáculos realizados. Tem também um vasto repertório dedicado ao público infantil, de onde se
destaca Aquarela.
http://www.youtube.com/watch?v=IG1ZU56tsdo
http://www.myspace.com/numafolha
http://www.toquinho.com.br/
Dia do Cante (Portugal)
Dia 10 de Junho. quarta-feira

Fernanda Oliveira (Portugal)
Dia 11 de Junho. quinta-feira
Nasceu em Serpa e desde cedo começou a cantar em noites de fado e festas tradicionais. Foi convidada para
integrar o grupo de música popular Canto Moço, de Pias, onde se mantém desde há 12 anos, e com o qual já
percorreu todo o país. Já actuou também na França, Suíça, Canadá, Tunísia e Brasil. Em 2007 gravou o seu
primeiro CD, intitulado “Estado d`Alma”. Em Novembro de 2008 venceu o I Encontro de Fados Alentejo-Lisboa,
disputado na Casa do Alentejo, em Lisboa, e em Dezembro do mesmo ano obteve o 1º lugar no concurso de
fado “Noites da Moura”, na cidade de Moura, apadrinhada por Ana Maurício e Luís de Matos, da Escola de Fado
da Mouraria.
http://www.youtube.com/watch?v=ffRhvsbCsMA
Mauricio Tizumba e Meninos de Minas
Músico, cantor, actor e compositor, Tizumba é um dos mais populares e completos artistas, com um estilo
humorístico que lhe é peculiar, fazendo-o capaz de estabelecer uma relação de sinergia entre a plateia e o
artista. Com mais de 33 anos de carreira, Mauricio Tizumba vem desenvolvendo importante trabalho na área da
cultura negra em Minas Gerais e no Brasil.
http://www.tizumba.com/
O projecto Meninos de Minas desenvolve actividades ligadas à música instrumental através de oficinas de
construção de instrumentos musicais e musicalização, oficinas de execução musical a partir dos instrumentos
construídos e percussão com ritmos brasileiras. Insere a criança e o adolescente no mundo das artes e da
cultura, além de ampliar suas oportunidades de inserção social.
http://www.youtube.com/watch?v=9W-mEHizjbg&feature=related

Paulo Flores (Angola)
Dia 12 de Junho. sexta-feira
É actualmente o expoente máximo da música em Angola. Radicado em Lisboa desde a infância, começou como
cantor Kizomba, e lançou o seu primeiro álbum em 1998. Músico, cantor e compositor, tem 20 anos de carreira
e 11 discos editados. Paulo Flores sempre ostentou os valores da cultura angolana, desde a sua herança
patrimonial às suas expressões mais vanguardistas, numa busca constante de novas fórmulas e sempre aberto
às demais influências musicais. As suas canções tratam temas diversos como o governo, a vida quotidiana de
angolanos, a guerra civil e a corrupção.
O seu último trabalho, a trilogia Ex-Combatentes (Viagem, Sembas e Ilhas), três abordagens musicais diferentes
que traduzem uma reflexão sobre o que sente perante as transformações que observa todos os dias da janela
da sua casa.
http://www.myspace.com/florespaulo
http://www.youtube.com/watch?v=oyVNaJIJmTY
Milladoiro (Galiza, Espanha)/ Mafalda Arnauth (Portugal)

Dia 13 de Junho. sábado
Milladoiro é um grupo galego de folk que tem por base a cultura ancestral e a música celta, recuperando a
tradição do bandolim, da gaita, do clarinete e da harpa, e dedicam-se à fusão e investigação de novas formas
artísticas. Extremamente versáteis actuam em grupo ou em colaboração com outros grupos e músicos. Foram
distinguidos com vários prémios, entre eles o Prémio Goya em 1986, pela banda sonora original La mitad del
cielo”, de Manuel Gutiérrez Aragón. Contam já com mais de 20 anos de carreira e 19 álbuns editados que já lhes
deram um reconhecimento a nível mundial.
http://www.youtube.com/watch?v=OZ5NtUSQX4E
http://www.youtube.com/watch?v=yFU8QAf6Vvo&feature=related
Mafalda Arnauth é um dos elementos femininos do fado mais representativos das novas gerações. Começou a
cantar em 1995 num espectáculo no Teatro S. Luís, ao lado de alguns dos grandes nomes do fado. Participou em
1998 no Tanz & FolkFest Rudolstadt, o maior Festival que se realiza na Alemanha dedicado às Músicas do
Mundo e no Festival "Voices, em Innsbruck (Áustria), " integrando o projecto da Ocarina "Duas gerações a
cantar o Fado" e mais recentemente no Festival Women in (E)motion. Ganhou o prémio Blitz Revelação em
1999. Conta com uma invejável carreira, da qual fazem parte participações em programas de televisão e rádio,
actuações por vários palcos no estrangeiro, nomeadamente Luxemburgo, Alemanha, França, Inglaterra e um
pouco por todo o país. Tem cinco CD editados, entre eles o novo Flor de Fado
http://www.youtube.com/watch?v=pkHHWrDnvFQ
http://www.youtube.com/watch?v=0EmoVmHoFnM
http://www.milladoiro.com/

Espaço Nora (fora de horas)
Os Azeitonas (Portugal)
Dia 5 de Junho. sexta-feira
Nasceram em 2002, quando surgiu a ideia de formarem a primeira “Boysband de Garagem” do país. Em 2004
receberam um convite, por parte de Rui Veloso, para gravar pela sua recém-formada editora “Maria Records”, e
em Julho de 2005 lançaram o disco “Um Tanto ou Quanto Atarantado”. No ano seguinte fizeram a sua primeira
digressão nacional ao lado de Rui Veloso, José Cid, Taxi, Trabalhadores do Comérico, Armando Gama, Adiafa,
etc. No ano de 2006 actuaram no Coliseu do Porto, no concerto de 25 anos de carreira de Rui Veloso, ao lado de
Mariza, Tim, Jorge Palma, João Gil, Vitorino e Luz Casal. Lançado no final de 2007 “Rádio Alegria”obteve 4
estrelas em 5 na revista Blitz, considerado o 2º melhor disco do ano por uma Rádio Luso-Canadiana, 4 estrelas
em 5 no jornal “Metro”, viu a inclusão da maior parte dos temas em séries de ficção de várias estações nacionais
e a banda foi presença assídua em todas as estações de televisão nacionais. Em 2008 “Quem és tu miúda”, “Um
Tanto ou Quanto Atarantado”, “Queixa a Cupido”, “Falo Chinês” e “Tu Pertences a mim” integraram as bandas
sonoras de telenovelas nacionais. Actualmente estão a trabalhar num novo álbum.
http://www.osazeitonas.com/
http://www.myspace.com/osazeitonas
http://www.youtube.com/watch?v=fwWRe6zrLUc
Shahryar Mazgani (Portugal)
Dia 6 de Junho. sábado
Mazgani é um cantor e músico luso – iraniano residente em Portugal há quase trinta anos. Recentemente, ficou
em terceiro lugar num concurso internacional de composição que decorreu em Nashville, nos Estados Unidos. O
músico de Setúbal foi um dos finalistas de uma competição internacional de composição com o tema
"Somewhere beneath this sky", retirado do álbum de estreia dos Mazgani, "Song of the new heart", editado em
2007. Venceu o concurso de música Termómetro Unplugged e foi seleccionado, entre sete mil artistas, para
integrar uma colectânea de novos talentos da revista francesa Les Inrockuptibles

http://www.myspace.com/mazgani
http://www.mazgani.com/
http://www.youtube.com/watch?v=NueeggG-Bcw
Canto Moço (Portugal)
Dia 7 de Junho. domingo
O grupo Canto Moço é constituído por 8 elementos e foi fundado em 1997. Este grupo que não tem traje
característico, deixou-se seduzir pela música popular portuguesa, com especial incidência no Alentejo. No CD
“Lusco-fusco”, editado em 1999, o grupo consagra a sua vocação e o trabalho feito, onde se salientam os muitos
espectáculos no concelho, no país e no estrangeiro. França, Suíça e Tunísia foram alguns dos destinos deste
grupo nos últimos anos.
http://www.youtube.com/watch?v=QbB2yJK0AZs
Encontro de Violas campaniça, caipira e braguesa (Portugal, Brasil)
Dia 9 de Junho. terça-feira
Jahmmin (Portugal)
Dia 10 de Junho. quarta-feira
As suas fontes de inspiração musical passam pela Soul, Afro-Beat, Reggae e Dub, prestando homenagens a
artistas como Ben Harper, Bob Marley, Michael Franti, Peter Tosh e outros mentores do universo Reggae e Jah
Worldmusic, aos quais juntam originais.
Orlando Santos, vocalista, participou em vários projectos onde se destacam os britânicos Up'Bustle &'Out para
dar voz ao instrumental "Trago bula" com o baixista Jim Barr (Portishead). Renato Almeida baixista dos Jahmmin
colaborou com Philharmonic Weed. Pantera, baterista dos Jahmmin tocou com o “Monte Cara reggae band”,
entre outros. Mandala, percussionista dos Jahmmin, participou nos "Toranja", entre muitos outros projectos
musicais.
http://www.youtube.com/watch?v=HoD87imP_v8
http://www.youtube.com/watch?v=MRGRJNmFP_E&feature=related

Li’l Twister (Portugal)
Dia 11 de Junho. quinta-feira
É o projecto musical de blues/rock encabeçado por André Rodrigues. Inspirado pela vitalidade e energia dos
Blues texanos bem como pela força visceral do rock das décadas de 60 e 70, o conjunto, que conta com oito
anos de existência, tem como referência a música de Stevie Ray Vaughan, Albert Collins, Albert King, BB King,
Jimmi Hendrix, Led Zeppelin, entre outros. Com um alinhamento que alterna entre três e cinco elementos,
apresenta-se com André Rodrigues na guitarra e voz, Nelson Canoa nos teclados, Hugo Ganhão no baixo
eléctrico e, na bateria Rui Reis.
Alencante (Portugal)
Dia 12 de Junho. sexta-feira
Grupo de música de raiz popular alentejana, nascido em Vale de Vargo.
http://www.youtube.com/watch?v=rVu1x-bf12o
Jennifer e Banda (Cabo Verde)
Dia 13 de Junho. sábado
http://www.afromix.org/html/musique/artistes/jennifer/jennifer-kel-ki-um-kre.pt.html
Chama-se Jennifer Solidade Almeida, nasceu a 13 de Junho de 1984, no Mindelo, na ilha de São Vicente em
Cabo Verde. Iniciou a sua carreira musical aos 18 anos cantando em hotéis na ilha do Sal, São Vicente e Santiago
entre outras Ilhas.

Nas suas actuações faz-se acompanhar de vários e excelentes músicos de Cabo Verde, que integram ou já
integraram as bandas de Tito Paris e de Cesária Évora, entre outros. Nas suas actuações a solo ou por convite,
tem feito parceria com grandes músicos de Cabo Verde como Tito Paris, Ildo Lobo, Titina, Leonel de Almeida,
Dany Silva, Nancy Vieira, Rita Lobo, Celina Pereira, Mayra Andrade, entre outros.
Já participou em concertos e Festivais, quer em Portugal, quer no estrangeiro e em Cabo Verde. Tem
participação em discos de outros músicos e este ano sairá o seu disco a solo, produzido por Tito Paris, que conta
com a participação de músicos convidados.

