
 

   

 

Quatro de Nós 

Quatro de Nós (Grupo vocal feminino) 

 

Data 
21 abril| 21:30 

Local 
Casa da Cultura - Teatro Stephens,  

Marinha Grande 

Entrada 
A definir 

Classificação Etária 
M/6 

Sinopse 
A escassez de espetáculos e concertos, tanto como a promoção dos mesmos, compostos por 
diferentes estilos e géneros musicais, é uma realidade inserida no nosso país, Portugal. Desta 
forma, as “Quatro de nós” mergulham qualquer ouvinte, criança, jovem, adulto ou idoso, num 
espectro sonoro variado com o principal objetivo de dar a conhecer várias formas da música por 
meio desta mesma e da interação e dinâmica da performance. Uma viagem pelo jazz, música 
tradicional portuguesa, música antiga e moderna dos mais variados compositores de cada uma 
destas categorias musicais é o que caracteriza o estilo musical deste grupo, que está sempre à 
procura de uma oportunidade e um momento para enriquecer e educar o seu ouvido musical e a 
sua cultura. 

Programa 
Sopa de Pedra 
Cantiga da Ceifa  
Miguel Jesus, arrj. Original Quatro de Nós  
Não Posso Adiar o Amor - inserido em Três Peças Soltas 
Madredeus, arrj. Original Quatro de Nós  
Andorinha da Primavera  
Sara Tavares, arrj. Original Quatro de Nós  
Eu sei  
Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, arrj. Daici Valentin  
Eu sei que eu vou te amar  
Tom Jobim e Vinicius de Moraes, arrj. Rafael Vargas e Márcio Buzatto 
Água de Beber  
Chico Buarque e Vinicius de Moraes, arrj. Eduardo Carvalho  
Gente Humilde 
Huddie Ledbetter, arrj. Moira Smiley  
Bring Me Little Water  
Michael Bublé arrj. Kirby Shaw  
A Nightingale sang in Berkeley Square  
Take 6, arrj. Julie Gaulke  
Quiet Place SSAA  
Harold Arlen, arrj. Teena Chinn  
Over the Rainbow 
 
Ficha Artística  
Daniela Lima  
Filipa Costa  
Gabriela Almeida  
Jasmim Lester 
 



 

 

 

 
 

Biografias 

 
Quatro de nós - é nome da amizade entre 4 jovens mulheres que resultou num bonito projeto. 
Quatro estudantes finalistas da licenciatura em Direção, Teoria e Formação Musical que se 
juntaram em resposta a uma proposta de avaliação para uma unidade curricular da 
universidade. Braga, Coimbra, Porto, Portimão e Paris são os quilómetros que as separam 
fisicamente e que retratam os distintos passados musicais, mas não separam a vontade e o 
prazer que têm em fazer música juntas. O ponto de encontro é a cidade que as une e que consola 
os seus corações, Aveiro. Acappella ou com instrumentos, criam os seus próprios arranjos, que 
refletem o privilégio e alegria que é fazer música, seja que género musical for. 
 
 

 
 


