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Canção – Álbum de estreia 

Ele chama-se Garcia e o álbum tem por nome Canção. 
Duas palavras curtas, com história por detrás.

João Garcia Barreto, músico e compositor de Lisboa,
apresenta-se agora como GARCIA e lançou 2 singles
“O Famigerado Quebra-Corações” e “Cigarra no
Outono” em 2021.

O disco de estreia, com o apoio Antena 1, é um
tributo aos que escrevem e compõem, aos autores,
mas também a quem escuta e sabe escutar canções. É
uma viagem às primeiras memórias de curiosidade
em conhecer quem está por de trás das criações, de
descobrir as suas motivações, inspirações.

“..de facto, a canção tem de ligar-se ao coração das pessoas.” garcia

https://youtu.be/arhEXfPPWyM
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Este single conta a história de uma espécie de limpa-
corações, um espécime genuíno que caminha em ritmo
de blues, cheio de ginga, a galantear o coração alheio
com o seu ar perdido, a sonhar em todo o lado, sempre a
espalhar amor e a provocar emoções.

O videoclipe deste primeiro single, com realização de Ana
Ladislau e Joanna Correia, conta a história de uma
personagem imaginada por Garcia, na qual se revê e que
pretende mostrar o feliz reencontro com um dos lados do
seu ego, como Fernando Pessoa se (re)encontrava com os
seus heterónimos.

Garcia, ao longo dos anos atuou quase sempre ao lado
daquele que é considerado um dos maiores virtuosos
guitarristas de sempre em Portugal, Phil Mendrix, onde
partilhou o palco com muitos e renomeados artistas,
desde Jorge Palma a Camané, e colaborou com Rogério
Charraz, Yara Gutkin, Pedro Branco, entre tantos outros.



Canção – Álbum de estreia

Público

Observador

Glam magazine

Arte Sonora

Santos da Casa

TVI

RTP

https://www.publico.pt/2021/07/01/culturaipsilon/video/famigerado-quebra-coracoes-forma-garcia-apresentar-cancao-20210630-181117
https://observador.pt/programas/conversas-de-fim-de-tarde/garcia-o-famigerado-quebra-coracoes-e-uma-personagem-inventada-na-qual-me-revejo/
https://glam-magazine.pt/o-famigerado-quebra-coracoes-e-o-novo-single-de-garcia/
https://artesonora.pt/breves/viriatada-musica-portuguesa-novos-lancamentos-2/
https://santosdacasa.blogspot.com/2021/07/garcia-quebra-coracoes.html
https://tvi.iol.pt/estamanha/videos/comemoramos-o-dia-do-beijo-com-musica/60e429150cf246344eb10bf3
https://www.facebook.com/eusouogarcia/videos/1006444703521390/?__cft__%5b0%5d=AZVWt6YBcwEE1nyiox3ZA-ni2x1D9X-C3mAw1DS1TWYL_mGpFvpQe0Jgd9cqFdjXf5lILalizREksAN8d2c99pRoFKmr-eSU0AMlkTXDpeeXcfpEHMno088emKnbDMOJUXMV8nfb1wLql3ZA_kpDP84fLUmf_TtJmPzXrOAJEfolRROEzeV3csHol7-JX-KBuKk&__tn__=%2B%3FFH-R
https://open.spotify.com/artist/6zFeUTivIuApyb7Px4a0qA?si=FlZZemUASs-MucAXQvFGDw&dl_branch=1
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