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Entrada Livre  
 

Dia 2, sábado 

18h00 - Inauguração da exposição de fotografia “Territórios EmCantados - Músicas e 
Danças do Mundo”, no Musibéria – Centro Internacional de Danças e Músicas do Mundo 

Ibérico.  
 
A exposição, no âmbito da enRede, pretende dar a conhecer e partilhar uma amostra das vivências 
culturais dos municípios, na área da música e da dança, através do registo fotográfico. Inclui como 
temas o Cante Alentejano, Guardas de Marujos, Congados, Maracatu, Coco de Roda, Toré, 
Capoeira. 
Trabalhos de Andrea Gurgel (Natal), Teotônio Roque (Natal), Elderth Theza (S. Gonçalo do Rio 
Abaixo), Stael Azevedo (Itabira) e Maria Moreira (Serpa). Participação do grupo de percussão No 
Chilla (Argentina). 
 
Data e locais a definir  
Espetáculo De sol a sol com atuações de Malu Aires, Jaime Alem, Nair Cândia, Maíra Baldaia e 
Aulus Rodrigues e Débora Costa.  
 

Malu Aires interpreta ROBERTO CARLOS . Brasil 

Paulistana, radicada em Belo Horizonte desde 1996, é compositora e intérprete. Escreve, interpreta 
e produz para Junkbox (1999 a 2011), projeto de art rock. Produção independente - performances 
"Theatro" e "Florais" e o álbum "Florais". Solista do grupo de rock progressivo Sagrado Coração da 
Terra, entre 2001 e 2002, com participações especiais em 2006 e 2007. Solista do grupo Transfônica 
Orkestra, em 2002. Participação especial no espetáculo de Marcus Viana, no Encontro de Culturas 
2009, em Serpa, Portugal.  
Intérprete da banda sonora da novela O Clone, Rede Globo entre 2001 e 2002 com discografia 
internacional pelas editoras Sonhos e Sons, Som Livre e Sony Music. 
 

 

Praça da República 
Espetáculos musicais com início às 21h30 
 

Dia 7, quinta-feira 

Espetáculo enREDE . Portugal, Espanha, Brasil, Argentina . Direção Artística de Malu Aires  

http://www.cm-serpa.pt/


Seguindo a tradição dos Encontros de Cultura de Serpa, mais uma vez, artistas de vários países 
reúnem-se para construir um espetáculo onde multiplicam sonoridades, influências e afetos 
musicais. 
O espetáculo Enrede 2012, com o tema De Sol a Sol, foi apresentado e concebido durante o IV 
Encontro da enrede, realizado em Itabira e São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, Brasil, em 
janeiro de 2012. É uma iniciativa da Câmara Municipal de Serpa, em parceria com a Câmara 
Municipal de Caminha, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo e EnRede – Rede 
Internacional de Municípios pela Cultura.  
Tem as participações de Os Alentejanos, Paulo Baixinho e Elsa Gomes [Portugal]; Newton 
Baiandeira, Meninos de Minas, Maíra Baldaia e Aulus Rodrigues [Brasil]; No Chilla [Argentina]; Ana 
Castilla [Espanha]. 
De Sol a Sol, o tema, foi inspirado na Exposição de mesmo nome realizada com fotos de Maria 
Moreira [Serpa, Portugal] e Stael Azevedo [Ipoema/Itabira, Brasil] e textos de Cleber Camargo 
Rodrigues [Itabira, Brasil]. 
 
Dia 8, sexta-feira 

Homenagem a Cesária Évora . SEMBA/COLADERAS/MORNAS. Cabo Verde  

Espetáculo com Tito Paris, Nancy Vieira, Maria Alice e Albertino Évora 

Alguns dos maiores nomes da música cabo verdiana prestam homenagem à diva dos pés descalços, 
apresentando essencialmente músicas interpretadas pela maior embaixadora de Cabo Verde. 
 

Dia 9, sábado  

Zeca Baleiro . MPB. Brasil  

Zeca Baleiro é um cantor, compositor, cronista, e músico brasileiro. Canta, toca violão e já teve as 
suas composições interpretadas por Simone, Gal Costa, Elba Ramalho, Vange Milliet, Adrian Maciel, 
Luíza Possi, Rita Ribeiro, Renato Braz e Claudia Leitte. Tem 20 trabalhos editados, entre CD, LPS, e 
DVD, para além das coletâneas, bandas sonoras e participações especiais.  
Em 1997 venceu o Prémio APCA para "melhor cantor" e em 1998 o Prémio SHARP para "melhor 
canção", "melhor disco" e "melhor revelação". Em 2011, lançou um livro de crónicas intitulado Bala 
na agulha. Atualmente, além da carreira de músico, é colunista mensal da revista Isto É.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=QoN4BxTasRk&feature=share%27%2C%29 
http://www.youtube.com/watch?v=PVco1VhTyO0&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=jO5hO3XfyIg&feature=related 
 

Dia 10, domingo  

Dia do Cante . CANTE ALENTEJANO. Portugal 

Iniciativa de promoção e divulgação do Cante Alentejano, agora ainda mais importante quando 
decorre a candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO  
 
 

Dia 12, terça-feira 

Virgem Suta . MÚSICA MODERNA PORTUGUESA . Portugal  

Os Virgem Suta são uma banda de Beja composta por Nuno Figueiredo e Jorge Benvinda. Depois do 
sucesso alcançado com o primeiro disco – Virgem Suta -, editaram recentemente o seu segundo 
trabalho - Beija-me na Boca - que vêm apresentar a Serpa.  
Segundo os próprios, “não descartam a tradição, transpiram portugalidade e assumem-no, e são 
tão contemporâneos que a raiz portuguesa só lá está porque não têm outro remédio. Assim, tocam 
adufe e cavaquinho porque é isso que lhes é natural.” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Sw8OTpgpMIE&feature=share%27%2C%29 

http://www.youtube.com/watch?v=QoN4BxTasRk&feature=share%27%2C%29
http://www.youtube.com/watch?v=PVco1VhTyO0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=jO5hO3XfyIg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Sw8OTpgpMIE&feature=share%27%2C%29


http://www.youtube.com/watch?v=N_mJEp9wC2I 
http://www.youtube.com/watch?v=jL2G8QyPxKI 
 

Dia 13, quarta-feira  

Magic Slim & The Teardrops. JAZZ AND BLUES.  EUA 
Slim é considerado uma lenda viva dos blues, um verdadeiro gigante de 70 anos nascido no 
Mississipi. Ele e os irmãos formaram a famosa banda Magic Slim & The Teardrops, que foi um forte 
pilar da cena do Blues em Chicago. Gravaram numerosos álbuns para uma grande variedade de 
selos como "Rooster Blues, Blind Pig, Wolf Records, Alligator, Isabel, Delmark, Red Lightnin ', Black 
& Blue, Evidence, e outros. Tem 23 discos editados e venceu seis vezes o Prêmio WC Handy de 
Melhor banda de Blues do Ano.  
The Teardrops são atualmente formados por Jon McDonald (guitarra/voz), Andre Howard (baixo), 
Brian Jones (bateria) e David Sims (bateria). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Sp1KqDOs9wo&feature=share%27%2C%29 
http://www.youtube.com/watch?v=eJL-HKfMITU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=ia-3fcieDDk&feature=related 
 

Dia 14, quinta-feira 

Otava Yo . FOLCLORE. Rússia 

«Otava yo» é um projeto de música popular de São Petersburgo que interpreta músicas folclóricas 
russas e melodias populares. A música do grupo pode fazê-lo sorrir, mesmo que não perceba nada 
de russo. Tem editados dois trabalhos discográficos.  
Integram o grupo Alexey Belkin (gaita-de-foles, alaúde russo, vocal; Dmitry Shikhardin (violino, 
vocal) Alexey Skosyrev (violão, vocal); Petr Sergeev (darbuca, bumbo), Yulia Usova (violino), Timur 
Sigidin (guitarra baixo).  
 

http://www.youtube.com/embed/H0wVY1QJ7-4?rel=0 
http://www.youtube.com/watch?v=Gnl26fIMhLA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=vVJMbgcT9rw&feature=related 
 

Dia 15, sexta-feira 

Camané .FADO. Portugal 

Venceu em 1979 a "Grande Noite do Fado", e desde então atuou em diversas casas de fado, além 
de fazer parte do elenco de diversas produções dirigidas por Filipe La Féria como a "Grande Noite", 
"Maldita Cocaína" e "Cabaret". A edição de "Uma Noite de Fados", elogiada pela crítica 
especializada, elegeu Camané como a voz mais representativa da nova geração do fado. Realizou 
desde essa altura inúmeras apresentações em Portugal e no estrangeiro, atuando em França, 
Holanda, Itália e Espanha. Conta com 10 álbuns editados. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EIwS-JG7dXc&feature=share%27%2C%29 
http://www.youtube.com/watch?v=1n6sEU1ereA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=oJ1dUb9REio 
 

Dia 16, sábado  

Luz Casal . LATINO/ROCK . Espanha  

A cantora, que iniciou a sua carreira musical com a banda de rock "Los Fannys", gravou, em 1980, o 
seu primeiro "single" a solo, com temas inéditos e da sua autoria. Durante a década de 80 gravou 
cinco álbuns e, em 1990, conquistou um EMI com o álbum "Luz V", que vendeu só em Espanha mais 
de meio milhão de cópias. 
Em 1992 foi convidada por Pedro Almodóvar para fazer parte da banda sonora do filme "Saltos 
Altos", com o tema "Piensa em Mi", oportunidade que a catapultou para a ribalta internacional.  

http://www.youtube.com/watch?v=N_mJEp9wC2I
http://www.youtube.com/watch?v=jL2G8QyPxKI
http://www.youtube.com/watch?v=Sp1KqDOs9wo&feature=share%27%2C%29
http://www.youtube.com/watch?v=eJL-HKfMITU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ia-3fcieDDk&feature=related
http://www.youtube.com/embed/H0wVY1QJ7-4?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=Gnl26fIMhLA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vVJMbgcT9rw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EIwS-JG7dXc&feature=share%27%2C%29
http://www.youtube.com/watch?v=1n6sEU1ereA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oJ1dUb9REio


Luz Casal já atuou com Peter Gabriel, Sting e Jackson Browne, entre outros, tem feito parcerias com 
artistas como Rui Veloso, Paco de Lucía, Chris Barron e Javier Limón, e realizado espetáculos por 
todo o mundo. Tem treze álbuns editados e duas compilações de sucessos.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=c-B-5bPw36c&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=xVkcDS2yHBk&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=9Vz1lBnCPLs&feature=related 
 

Dia 17, domingo  

Pablo Alborán . LATINO/POP  Espanha 

A 1 de fevereiro de 2011, Pablo Alborán publicou o seu primeiro álbum em Espanha e a 5 de 
novembro o segundo, “En Acústico”, gravado em direto. Passou apenas um ano e, neste breve 
espaço de tempo, Pablo Alborán converteu-se em muito mais do que uma revelação. Com sete 
discos de Platina, é o artista que mais discos vendeu em Espanha em 2011.  
Pablo Alborán canta e compõe todas as suas cancões, criando uma música inspirada, de uma 
riqueza e qualidade únicas no âmbito da pop latina.  
No mais recente disco do espanhol «En Acústico» participou a fadista Carminho no dueto em 
«Perdóname». Ocupa há 10 semanas consecutivas o primeiro lugar da tabela de discos portuguesa, 
tendo vendido mais de 40 mil unidades (dupla platina).  
 
http://www.youtube.com/watch?v=1mngASmvcmM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=5HuT8bxmn3I&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=b6OlkViFnfI&feature=related 
 

 

Espaço Nora 
… com início sempre depois de terminar o espectáculo na Praça 
 

Dia 7, quinta-feira 
2U – Tributo U2. POP ROCK Portugal 
Os 2U nasceram em 2002 devido à paixão pelos U2 que os seus membros confessam abertamente. 
Numa altura em que as bandas de tributo eram ainda jazidas pouco exploradas, João Diona 

(guitarra, teclas e voz) e Nuno Castelhanito (voz) decidiram dar alma a um projeto feito de fãs 
para fãs através da interpretação pessoal dos hinos eternos que, após três décadas, ainda esgotam 
estádios por todo o mundo. 2U é um projeto apaixonado pela música, mensagem, ativismo e 
importância que a banda de Bono continua a ter no mundo. Integram também o grupo Nuno 
Santos (baixo) e Paulo Gama (bateria).  
 
www.2utributou2.blogspot.com  
www.myspace.com/2uonline  

 
Dia 8, sexta-feira 
Reggae Train. REGGAE Brasil 
Reggae Train é um dos projetos em que participa Ciro Cruz, baixista profissional que colaborou em 
várias músicas de álbuns de artistas como Gabriel O Pensador (Até Quando?), (2345678 MTV 
acústico), Ed Motta (Samurai), Nando Chagas (expresso carioca), Acid X (Uma geral), entre outros 
grandes nomes da Música Popular brasileira. Atuou no Rock in Rio Portugal com Maria Rita, Rui 
Veloso, Lúcia Moniz, entre outros.  
 
Dia 9, sábado  
Blusie Quest Band . BLUES. Brasil 
 
Projeto musical de Ciro Cruz tendo por base o reggae. 

http://www.youtube.com/watch?v=c-B-5bPw36c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xVkcDS2yHBk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9Vz1lBnCPLs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1mngASmvcmM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5HuT8bxmn3I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=b6OlkViFnfI&feature=related
http://www.2utributou2.blogspot.com/
http://www.myspace.com/2uonline


 
http://www.youtube.com/watch?v=62ybaJyRb20 
http://www.youtube.com/watch?v=exWQS7fmDpE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=PNLaVY2YxCE&feature=relmfu 
 

Dia 10, domingo   
Miguel Dias e os Pinipons. MÚSICA POPULAR COM HUMOR . Portugal 
Miguel Dias e os Pinipons são uma banda de covers que aposta na boa disposição e prometem um 
espetáculo 90% em português de artistas intemporais como Heróis do Mar, Pedro Abrunhosa, Jorge 

Palma, entre outros, com muito humor e uma de irreverência. Formado por Miguel Dias (voz), 
Carlos Pires (guitarra elétrica), Gonçalo Santuns (bateria) e Ruben El Pavoni (baixo elétrico).  
 
http://www.youtube.com/watch?v=U7OR2RGJGmM 
 

Dia 12, terça-feira 
Grupo Oppoente  MÚSICA POPULAR . Portugal 
Ao longo dos seus quase 13 anos de existência, a sua música tem prestigiado e celebrado os poetas, 
os compositores e os homens que ajudaram a concretiza a palavra liberdade, com temas 
intemporais de José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Ary dos Santos e Adriano Correia 
de Oliveira. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=o96YYR6Pr5w&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=dkeHSgAtYnM&feature=related 
 

Dia 13, quarta-feira 
Trio Pagu. BOSSA. Brasil 
Uma banda que, nas suas próprias palavras, “tenciona estragar grandes temas da MPB, fugindo da 
sua mera interpretação”. Integram a banda Budda Guedes (guitarras e produção), Alex Liberalli 
(voz), Nico Guedes (bateria e percussões), Ginho Marques (baixo e contrabaixo), Uriel Varallo 
(fender rhodes e piano). 
 
http://www.myspace.com/triopagu 
http://www.youtube.com/watch?v=RtfSZLc3kiE&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=8P2NjJyt0bE 
 

Dia 14, quinta-feira 
Akunamatata. POP / ROCK . Portugal 
Composto por Irina Furtado (voz), Fanan (bateria), Jimi Morini (baixo) e CC (guitarra). Repertório 
pop/rock, desde Joss Stone a Brandi Carlile, passando por Pink, Xutos & Pontapés, Mettalica, AC/DC 
ou Rage Against the Machine e vão sempre fazendo atualizações com os mais recentes sucessos. 
Lançaram em 2009 o albúm Highway to Hell.  
 
http://www.myspace.com/akunamatatapt 
http://www.youtube.com/watch?v=Diq0jdi_T6M 
http://www.dailymotion.com/video/xd5ja1_akunamatata-julio-cafe-bar-figueira_music 
 

Dia 15, sexta-feira 
Little Hands . BLUES/FUNK/ FUSÃO .  Portugal 
Little Hands é um projeto musical que reúne desde os clássicos blues até ao funk e a fusão. É 
composto por José Carlos Mãozinhas (voz e guitarra); Albano Fonseca (baixo); Miguel Fernandes 
(bateria) e André Seixas (teclas). 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HzI2_rSiqMw 
http://www.youtube.com/watch?v=naPihsVrONs&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=62ybaJyRb20
http://www.youtube.com/watch?v=exWQS7fmDpE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=PNLaVY2YxCE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=U7OR2RGJGmM
http://www.youtube.com/watch?v=o96YYR6Pr5w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dkeHSgAtYnM&feature=related
http://www.myspace.com/triopagu
http://www.youtube.com/watch?v=RtfSZLc3kiE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8P2NjJyt0bE
http://www.myspace.com/akunamatatapt
http://www.youtube.com/watch?v=Diq0jdi_T6M
http://www.dailymotion.com/video/xd5ja1_akunamatata-julio-cafe-bar-figueira_music
http://www.youtube.com/watch?v=HzI2_rSiqMw
http://www.youtube.com/watch?v=naPihsVrONs&feature=relmfu


 

Dia 16, sábado  
O Sister . ANOS 30 /JAZZ VOCAL . Espanha 
O Sister é um tributo à música popular americana dos anos 30 e à idade de ouro de Dixieland e 
swing e uma homenagem especial às Irmãs Boswell, trio das mulheres pioneiras no vocal jazz.  
Com arranjos próprios de músicas conhecidas, fazem Jazz simplesmente para dançar e ouvir, como 
se se tratasse de música de rua.  
Integram o grupo Paula Padilla, Marcos Padilla, Helena Amado (vozes), Matías Comino (guitarra), 
Camilo Bosso (contrabaixo), Pablo Cabra (bateria). 
 
http://www.myspace.com/osisterjazz 
osisterjazz@gmail.com 
http://osister.es/ 

 
Dia 17, domingo  
Fat Jack .  POP/ROCK/BLUES/FUNK. Portugal 
Os músicos Tiago Barbosa (voz), Luís Pereira (teclados), Filipe Chaves (bateria), Francisco Sales 
(guitarra-elétrica) e Rui Esteves (baixo-elétrico) tocam um reportório ligeiro passando por estilos 
como o Blues, o Rn'B, o Pop/Rock e o Funk. 
Sendo que os seus profissionais são partes integrantes de muitos projetos que marcam a atualidade 
nacional como Trio Naranjus, Carolina Deslandes, Sandra Pereira, Rita Guerra e outros, 
os FatJack pretendem assumir-se como um projeto que deixe uma boa imagem nos bares e eventos 
nacionais. 
 

http://www.myspace.com/osisterjazz
http://www.msplinks.com/MDVtYWlsdG86b3Npc3RlcmphenpAZ21haWwuY29t?t=gaWDEzb10ElVskjJRNuIWrVFhWtzeyoTmI9_hrJx7OmjoRSeddBkUS26HSiuK9f2I4e3or_YYG-GliqtSiozJQ
http://osister.es/

