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“Um dos mais fascinantes discos de fado que me foi dado nos últimos tempos.” | Edgar Canelas, ANTENA 1

“Telmo Pires é um mágico do seu género.” | Die Welt



Telmo Pires é cantor, poeta, compositor no

panorama internacional do fado.

Nascido em Bragança, cresceu na Alemanha e

regressou em 2011 a Lisboa onde gravou o

álbum “FADO PROMESSA” em 2012, “SER

FADO” em 2016, " Era uma vez" em 2019 e

novo álbum "Através do Fado" em 2020.

Após um concerto, um estranho de olhos

húmidos aproxima-se e confidencia o quanto

se emocionou ao vê-lo em palco.

Telmo não sabia que estava a falar com o irmão

de António Variações, Dr. Jaime Ribeiro, e uma

semana depois recebe em casa uma gravação

com a voz de António a cantar uma melodia.

Era uma oferta – o tema que Variações não teve

tempo de gravar, “Por Braga Abaixo”, agora

interpretado por Telmo Pires.



https://linktr.ee/telmopires https://vimeo.com/cultlabel/telmopires

https://linktr.ee/telmopires
https://vimeo.com/cultlabel/telmopires


_ Condições de Apresentação _

Programação disponível em todas as regiões de Portugal

_público alvo | todas as idades; amantes de música portuguesa e Fado
_lotação | de acordo com as regras da DGS em vigor
_duração | 1h a 1h30
_espaço cénico ideal | 10m x 15m 
_material necessário | 5 cadeiras sem braços, sistema som e luz
_locais de apresentação | bibliotecas, Teatros | Cineteatros| 
ao ar livre – festivais e eventos públicos
_tempo de montagem | 2h técnica e cena + 1h soundcheck
_tempo de desmontagem | 1h 

_comitiva | 7 pessoas 
_som e luz | mediante rider técnico artista 
e equipamentos disponíveis na sala de acolhimento 
_condições |  Cachet
não inclui sistemas de som e luz, seguros, palcos ou licenciamentos

_contacto | Eduardo Jordão
email: booking@seivabruta.org
tel. : +351 91 820 00 80

mailto:booking@seivabruta.org

