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Ana Laíns
Após ter vencido a Grande Noite do Fado de Lisboa em
1999, Ana Laíns dá inicio a uma carreira, sólida, estruturada
e muito coerente. As suas atuações levam-na por vários
países europeus como Alemanha, França, Bélgica ou Luxemburgo,
atravessando até o Atlântico para cantar nos Estados Unidos.
No ano seguinte, em 2000, começam a surgir os seus primeiros registos
em estúdio, através da participações em compilações.
Em 2001 participa do 37º Festival RTP da Canção.
Depois de assinado o seu primeiro contrato discográfico em 2003, começa
a gravar, no final de 2005, o seu disco de estreia contando com Diogo
Clemente na direção e produção musical.
Em abril de 2006 chega ao mercado o seu primeiro álbum Sentidos
onde interpreta poemas de autores como Florbela Espanca, Lídia
Oliveira ou António Ramos Rosa, sendo possível também, encontrar
composições de Jorge Fernando.
A digressão de promoção de “Sentidos” passa por um vasto número de
países, incluindo a Rússia.
No verão de 2009 surge o convite de Boy George para gravar o tema
“Amazing Grace” e, em 2010, lança o seu álbum Quatro Caminhos, que
marca a estreia de Ana Laíns como autora, colocando a sua letra ao lado
de poemas de Natália Correia, o uruguaio Rubén Darío ou o brasileiro Carlos
Drummond de Andrade. Na autoria da parte musical encontramos nomes
como Amélia Muge, José Manuel David ou Filipe Raposo.
Ainda em 2010, Ana Laíns participa em dois temas do álbum Catavento de
Beto Betuk, um trabalho que conta ainda com participações de artistas
como Dulce Pontes ou Ivan Lins.

Pedro Moutinho
Nasceu no seio de uma família desde sempre ligada ao Fado.
Em 1995 integra o elenco do Clube de Fado e mais tarde o elenco do Café
Luso.
Em 2000 participa na criação do Quinteto de Fados de Lisboa e atuou em
diversas salas da capital, entre as quais o CCB.
A partir de 2001 é convidado para cantar nas “Quartas de Fado” do Casino
Estoril e em 2002 inicia a carreira discográfica em nome próprio, ao ser
convidado a integrar uma coletânea de jovens fadistas editada pela EMI.
No entanto, é a editora Som Livre que, em 2003, lança o seu álbum de
estreia. O disco “Primeiro Fado”, produzido por Ricardo Dias e Nuno Faria,
junta fados tradicionais, alguns dos quais com letras do seu irmão Hélder
Moutinho, e recriações de diversos temas. Obteve o Prémio Revelação
2003 da Casa da Imprensa e, em 2004, interpreta um dos temas do disco
de tributo ao álbum “Um Homem na Cidade” de Carlos do Carmo.
O seu segundo disco, “Encontro”, um disco de fados tradicionais, surge
em 2006 e contou com a participação do guitarrista José Manuel Neto,
do violista Carlos Manuel Proença e do viola baixo Daniel Pinto. O disco
recebeu um dos Prémios Amália na categoria de melhor álbum.
Em 2007 participa no filme “Fados” de Carlos Saura, o que lhe
proporcionou vários concertos em Portugal e Espanha inserido no projeto
“Casa de Fados”.
Em 2009 edita o álbum “Um Copo de Sol”, em 2010 surge uma compilação
que inclui a colaboração de Mayra Andrade no clássico “Alfama” e de Tiago
Bettencourt no tema “Vou-te levando em segredo” de que é autor e em
2011 colabora no disco “Os Fados e as Canções do Alvim” de Fernando
Alvim. A carreira de Pedro Moutinho tem pautado sempre por um sentido
ascendente.

Carla Pires

Deolinda de Jesus

Carla Pires foi concorrente à primeira edição do programa Chuva de

Deolinda de Jesus, nasceu em Setúbal.

Estrelas da SIC, em 1993 onde imitou a cantora Beverley Craven. Nos dois

Começou a cantar aos 16 anos e, com 18, participou num concurso de fado

anos seguintes integrou o projeto Palco de Estrelas promovido por Paco

amador em Sines, tendo como anfitrião e artista convidado Vasco Rafael ,

Bandeira. Gravou temas para várias bandas sonoras de telenovelas.

onde obteve o 2 º lugar.

Em 1996 representou Portugal no Festival de Salónica na Grécia, onde

O seu percurso artístico passou por cantar ao lado de grandes nomes do

ganhou o primeiro prémio. Em 1997 participou nas semifinais do Festival

fado tais como: Manuel de Almeida, Beatriz da Conceição, Cidália Moreira,

RTP da Canção com o tema, “Gaivotas De Um Mar Revolto” não sendo no

Maria Armanda, Vasco Rafael, Carlos Zel, Anita Guerreiro, Rodrigo entre

entanto, apurada para a final.

tantos outros frequentando os mesmos locais, funcionando assim como

Em 2002 aparece com o Quinteto Amália que lançam o CD O fado em

a Escola do Fado. Entre outros prémios e distinções, em 1994 foi 1ª

concerto. Ainda nesse ano interpretou a personagem Teresinha da

Classificada no Concurso em Setúbal, integrado nas festas da Cidade, e

telenovela O olhar da serpente da SIC.

intitulado “Noites de Setúbal”.

Lançou o seu disco de estreia a solo, Ilha do meu fado, em Junho de 2005.
Andou em digressão por vários países inclusive no Japão durante a Expo

Tem atuado em algumas casas de fado e fez parte do elenco de D. Rodrigo

2005.

e da Parreirinha de Alfama. Participa frequentemente como convidada de
José La Féria, nas Grandes Noites de Fado, em Lisboa.

Fez parte do elenco do musical Amália, de Filipe La Féria.

Ao longo da sua carreira já fez inúmeras atuações em diversos países

Em 2008 participou como atriz na telenovela A Outra da TVI.

da Europa e até nos Estados Unidos. Foi recentemente agraciada com a

Concorre ao Festival RTP da Canção de 2011 com o tema “Voar alto”

medalha da cidade de Setúbal.

de Paulo Abreu de Lima e Carla Pires. Em 2011 regressou aos discos com
o lançamento do álbum “Rota das Paixões”, editado internacionalmente
pela Harmonia Mundi/World Village em 2012.

Teresinha Landeiro

Hoje é uma referência no circuito da world music, com êxitos confirmados
na Holanda, Bélgica, Finlândia e Suécia, onde já realizou diversos

A fadista Teresinha Landeiro começou a cantar aos 12 anos por mero

espetáculos.

acaso, e, sem qualquer tradição fadista na família. “Foi uma amiga da
mãe que lhe despertou o interesse pelo fado e, aos 12 anos, como prenda
de aniversário foi pela primeira vez a uma casa de fados, e a magia, pela
sonoridade, foi imediata. Encantou-se de tal forma, que lhe despertou a
vontade de querer ouvir e aprender mais”.No seu primeiro álbum, “Namoro”,
Teresinha é autora da maioria dos onze poemas que gravou, aos quais
juntou um tema que lhe ofereceram, “Lisboa Marcha Assim”, de Fernando
Jorge Alves e António José Alves, e quatro temas do repertório fadista.
Teresinha Landeiro, uma das mais talentosas novas vozes do fado.

Paulo Rocha
Paulo Rocha é uma das novas vozes do fado em Portugal.
Natural de Lisboa, foi na Mouraria que se cruzou pela primeira vez com o
Fado que, desde cedo, se tornou uma das suas maiores paixões.
Tem feito atuações em diversas casas de fado, em Lisboa e também no
estrangeiro.
Depois de várias experiências Paulo Rocha fez uma residência artística no
Povo e prepara-se para lançar o seu primeiro CD.
Paulo Rocha venceu uma das edições do Concurso de Fado de Setúbal,
promovido pela Câmara Municipal.

Tiago Correia
Tiago Correia natural do Barreiro, descobriu o gosto pelo fado, em 2009,
quando o seu avô materno, trompetista durante muitos anos, lhe pediu para
ouvir a voz do saudoso Fernando Farinha.
Participou no programa da TVI «Uma Canção Para Ti», que lhe proporcionou
a abertura da porta para o musical de Filipe La Féria «FADO HISTÓRIA DE UM
POVO», no Casino Estoril.
Em 2014 participou na 2ª edição do Festival Caixa de Alfama, em Lisboa.
O single/videoclip de estreia, com o tema «Simples Lamento», letra e
música de sua autoria é uma clara e inequívoca homenagem ao seu avô

Ines Pereira
Inês Pereira, com apenas 26 anos, é uma das mais impressionantes vozes
do fado de Setúbal.

Jorge Rodeia.

Carla Lança
Carla Lança, nasceu em Setúbal e desde a sua infância que a música

Com diversas atuações em todo o país e no estrangeiro, em particular

popular e o fado marcaram presença na sua vida.

nas casas de fado de Lisboa, Inês pereira tem-se apresentado ao lado de
grandes nomes do fado, tendo sido uma das fadistas convidadas por Ana

A partir de 2002 passa a ser presença assídua, não só nas noites de fado

Moura para um dos mais importantes palcos do Festival de Fado “Santa

sadinas, como também enquanto madrinha das Marchas populares de

Casa Alfama”.

setúbal, em teatros, revistas à portuguesa e musicais.

Em 2011, fez parte de uma residência artística no “Povo”, de onde resultou

A Fadista, começa a demonstrar em público, pela mão do amigo e músico

a gravação do seu 1.º CD.

Manuel Carlos Casalão, a sua grande paixão pelo Fado a qual define como
“uma forma de estar na vida”. Completando este ano, 18 anos de entrega

Vencedora de uma das edições do Concurso de Fado de Setúbal, foi,

e de carreira, conta com 3 trabalhos discográficos editados: Reencontro

também, a grande vencedora da Grande Noite do Fado de Santa Maria Maior,

(2006), O Fado nunca morreu (2010) e Cumplicidade (gravado com a

em 2018, que se realizou no Teatro de São Luiz em Lisboa.

filha Joana Lança, em 2016). Com estes 3 trabalhos sempre pretendeu

Tem participado diversas vezes como Madrinha, de várias Marchas

transmitir o apreço que tem pelos intérpretes da canção nacional, pelos

populares de Setúbal.

poetas e compositores. Enaltecendo o trabalho dos autores da sua cidade,
canta Setúbal com toda a entrega que a caracteriza.

