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PRESS QUOTES

“Portuguese group Pé na Terra was sold out at the Global Stage and with good reason. 
Vibrant was the key word and they really put on a show of “jazzed up” Portuguese music.
Lead singer Cristina Castro was extraordinarily charismatic!”
Blog Zimbabwe Absurdity – Maio 2012
 

“Pé na Terra enflamme le festival 
En moins d´un morceau, le public tombait sous le charme de ce groupe et de Cristina, sa 
chanteuse à la voix si belle. (…) Pé na Terra n´allait pas tarder à chauffer la salle, le public 
tapant des mains et ovationnant les artistes à l`issue de chaque morceau.”
La Presse de La Manche, 29 Août 2011

 
“Os Pé na Terra são uma das faces mais visíveis da feliz renovação da folk criada no Porto.”
Crónicas da Terra
 

“Os Pé na Terra entendem e bem, que o tradicional não se baseia apenas na recolha. Para 
além de criarem, recriam e homenageiam.”
 RUC-Rádio Universitária de Coimbra
 

“Porque Pé na Terra nos entrega hoje a folk que queremos fruir amanhã.”
Mário Correia, Centro de Música Tradicional Sons da Terra
 

“Pé na Terra está considerado como uno de los gruposmás  significativos de la escena por-
tuguesa, y por eso mismo, de los más respetados”.
Interfolk, nº 46

2

Pé na Terra | Tour Sarilho



SINOPSE

Pé na Terra é uma das bandas mais consistentes na área da música tradicional portuguesa 
e com uma afinidade única com o público. 
No seu historial a banda conta com mais de 190 concertos realizados na Europa e em África,  
três álbuns editados - PÉ NA TERRA (2008); 13 (2010) e SARILHO (2015) e o 1º prémio no 
Euro-folk’08. 
Com as raízes no passado da música tradicional portuguesa, mas com os pés bem assentes 
na música do presente, esta banda, nascida no Porto tem vindo a solidificar a sua carreira 
no circuito da world music. 
Constituída por cinco elementos aglutinados em torno das gaitas, percussões tradicionais, 
acordeão, guitarra, baixo e voz transforma cada concerto numa celebração.
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SARILHO

Os Pé na Terra apresentam o seu terceiro álbum, “Sarilho” que entrelaça 10 anos de músi-
ca e composições da banda com o intemporal fiar. Como o Sarilho trasmuta as maçarocas 
saídas do ventre do fuso em meadas, assim os “Pé na Terra” fiaram em música os seus 
originais, as falas e os escritos recolhidos no sopé do Marão. 
Nasce assim, um ensarilhado de sons, imagens e sentires, resultado do laborioso trabalho 
de plantação e crescimento ao longo de uma década de maturação e florescimento. 
Ao estabelecer uma residencia artística na cidade de Amarante, a banda apostou na ex-
ploração e valorização da riqueza patrimonial da região cuja envolvência serviu como ponto 
de partida para a elaboração do novo disco. Daí o uso da viola amarantina em dois temas: 
“O baile” e “Amarantesa” e também uma nova abordagem aos temas do cancioneiro local, 
resultado de um trabalho prévio e direto de recolha de músicas com as gentes da região 
que ainda as conhecem e cantam. Mas uma das artes ancestrais da região, o trabalho com 
o linho, é o destaque do disco com diversas composições em redor deste tema.
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Os Pé na Terra têm trabalhado em estreita cooperação com a Artesania, uma associação 
de carácter cultural, criada em Amarante que tem por objecto a reabilitação, o desenvolvi-
mento e a promoção das artes populares tradicionais e artesanato característicos da região 
onde se inclui o trabalho sobre o linho. Assim, foi pensada e elaborada uma capa para o 
disco, concebida em linho onde as divesas artesãs que colaboram com a associação impri-
mem o seu cunho na tecelagem, bordado e encadernação desta peça que será o suporte 
para o CD. 
Um objecto que emana por si - alma e história - usando desenhos e técnicas especificas da 
tecelagem de Amarante.
“Sarilho” segue o fio andarilho dos dois trabalhos anteriores, que é o reconhecimento da 
importância dos cantautores na música nacional. Se, no primeiro disco foi feito destaque a 
José Afonso e no segundo a Adriano Correia de Oliveira, já no terceiro, os Pé na Terra im-
primem a sua linguagem musical e interpretação muito própria em dois temas de Sérgio 
Godinho - “O Galo é o Dono dos Ovos” e “Que Força é Essa”.
“Sarilho” promete ser mais passo de gigante de um grupo que nunca se cansa de mostrar 
na sua música que é possível haver um cruzamento entre a tradição e os sons do presente. 
Um encontro de sonoridades, cheiros e culturas entrelaçando novos caminhos da folk.
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AGENDA 2015

Teatro Vila do Conde | 21h30
CCA – Centro Cultural de Amarante | 21h30

Teatro S. Luiz – Ciclo Exploratório de Música Tradicional | Lisboa 
Feira do Folar | Chaves 
Porto

Praça Machado dos Santos | 18h00, Valongo
Rabat
Théâtre Afifi |El Jadida
Intituto Ramon y Cajal | 21h00, Tanger
Festival Sete Soís Sete Luas | Impruneta, Toscana, Itália

Leça do Balio 
Sebastianas | Freamende 
Festival Castro Galaico | Braga
Festival Sete Soís Sete Luas | Rovinj, Croácia
Festival Sete Soís Sete Luas | Piran, Eslovénia
Festival Sete Soís Sete Luas | Pontedera, Itália
Roma, Itália (por confirmar)
Genazzano, Itália (por confirmar)
Festival Sete Soís Sete Luas | Frontignan, França

Festival Flaviafest | Chaves 
Festa do Mel | Amarante
Castilla la Mancha | Cuenca, Espanha
Tavernes de la Valldigna | Valencia, Espanha
Marinha Grande (por confirmar)
Tomar
Arredas Folk | Barcelos

Festa do Caldo de Quintandona | Paredes

Castillo de Fuensaldaña | 20h30, Valladolid, Espanha
Aula-Museo (a anunciar) | 19h00, Valladolid, Espanha

Março
21 
28 

Abril
1 
3 

25 

Junho 
7

11 
12
13 
19 

Julho
3

10 
11 
17
18
19 
20 
21  
25

Agosto
1 
2

11 
12 
23
27
29 

Setembro
18 

Novembro
27 
28
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BIOGRAFIA
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A arte dos Pé na Terra nasce dum cruzamento único de ideias, estilos e experiências cuja 
fonte de inspiração se chama: música tradicional portuguesa. Ao mergulharem nesse uni-
verso intemporal, a juventude dos seus membros casa-se com as velhas raízes populares 
criando algo único e inequivocamente belo. Eles erguem uma ponte entre a tradição mu-
sical de um País com quase nove séculos de História e as contemporâneas influências do 
rock e do pop.
Os Pé na Terra hoje são um quinteto, mas quando surgiram em 2005, na cidade do Porto, 
eram um trio composto pelo núcleo: Cristina Castro (voz, acordeão e percussão), Ricardo 
Coelho (gaita-de-foles e flautas) e Tiago Soares (bateria e percussão).
Meses depois, a banda deu o seu primeiro concerto no bar portuense Contagiarte, já com 
os novos membros: Tânia Pires (bandolim, melódica e voz), Rui Leal (contra-baixo) e Rui Pe-
dro (guitarra clássica e guitarra portuguesa). O sexteto atuou nos festivais “Granitos Folk” 
(Porto), “Andanças” (S. Pedro do Sul) e participou na primeira incursão no panorama folk 
internacional no prestigiado “Festigal” em Santiago de Compostela.
Em 2007, saem de cena Tânia Pires, Rui Leal e Rui Pedro e chegam ao seio da banda: Adérito 
Pinto (baixo) e Hélio Ribeiro (guitarras e gaitas de foles). Dois músicos de Paços de Ferreira 
oriundos de outros géneros musicais com o rock e o heavy-metal. Na bagagem trazem as 
suas influências mais elétricas injetando uma nova energia no som mais tradicional do trio 
original. Em 2012, com a saída de Adérito Pinto, entra Sónia Midões como nova baixista.
O álbum de estreia Pé na Terra foi lançado em 2007. Em 2009, através da Associação Adri-
ano Correia de Oliveira, os Pé na Terra foram convidados a actuar num concerto em home-
nagem ao cantautor reinterpretando 3 temas da obra deste. Em 2010 o grupo lançou o seu 
segundo disco, simplesmente intitulado: 13.
O grupo tem actuado regularmente em Portugal com incursões pelo estrangeiro: Bélgica, 
França, Itália, Espanha e África Austral.
A música dos Pé na Terra percorre milhares de estradas musicais e vai encantando quem 
escuta cada nota, canção ou concerto.
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DISCOGRAFIA

COMPILAÇÕES

“PÉ NA TERRA” | 2007

“13” | 2010

V Edição Festival Folk Celta | 2012

Festival Bons Sons | 2012
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FORMAÇÃO
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Cristina Castro 
Voz, acordeão e percussões 

Nasceu no ano de 1983 em Ermesinde. 
É licenciada em Psicologia e pós-graduada em Musicoterapia. Frequen-
tou aulas de canto e é autodidacta no acordeão e algumas percussões. 
Como vocalista, integrou alguns projectos musicais sempre na área do 
folk/tradicional, tais como “Arrefole” (2001/ 2006), onde participou na 
gravação do disco e “Lúmen” (2006/ 2008), onde passou por diversos 
palcos. 
No ano de 2005 fundou, com mais dois membros, os “Pé na Terra”.

Hélio Ribeiro 
Guitarra, braguesa, percussões, voz. 

Nasceu em 1979 em Paços de Ferreira. 
Terminou o 4º grau do conservatório de música do Porto e é auto-di-
dacta em gui-tarra desde 1992. O seu primeiro projecto tinha o nome 
de “Ocaso”(95/05) onde gravou 3 maquetes e participou em vários con-
certos. Partiu, entretanto para outro projecto intitulado, “The Freak”, 
onde ganhou vários concursos. Gravou com esta banda, um EP em 
2001. Mais tarde foi também convidado, como baterista pelos “Stub-
borm” onde gravou um single e um videoclip. 
Entrou para os “Pé na Terra” em Janeiro de 2007.

Ricardo Coelho 
Sopros, gaita-de-foles galega e transmontana, gralha, adufe.

Nascido em 1979, em Vila Nova de Gaia. 
Iniciou aulas privadas de piano clássico com 11 anos de idade e aos 19 
começa com a sua auto-aprendizagem em Gaita-de-foles, tendo sido 
acompanhado pela profes-sora galega, Maria Xosé López Villar. 
Participou como gaiteiro e flautista no grupo “Arrefole” desde a sua 
formação até Novembro de 2005, culminando este trabalho com a 
gravação do primeiro álbum. Também no grupo “Bailebúrdia” desde a 
sua formação até Outubro de 2009 e “Lúmen” desde 2007/2010. 
Actualmente, participa nos grupos, “Pé na Terra”, “Karrossel”, “Mísca-
ros” e “Trovas d’Amigo”. Paralelamente dá aulas de Gaita-de-foles, em 
Portugal. 
Fundou e dirige o projecto “Gaiteirus.com”, que tem como propósito a 
divulgação da Gaita-de-Foles em Portugal. 
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Sónia Midões 
Baixo, voz, percussões.

Nascida em 1984, em Coimbra. 
Licenciada em Educação Social, desde cedo elegeu a música como a 
sua arte predi-leta, pessoal e profissionalmente. 
Tendo atravessado várias bandas e explorado alguns instrumentos 
musicais, decidiu focar-se na viola-baixo aos 16 anos e foi seguindo 
influências que vão do metal ao rock, do blues ao funk, tendo atraves-
sado, nos últimos anos, inúmeros bares do país em bandas de covers. 
Frequenta aulas particulares de baixo com aquele que gosta de chamar 
“Mestre”, Fernando Bicho.

Tiago Soares 
Bateria e percussões tradicionais 

Nascido em 1989, no Porto. Concluiu o curso de interpretação pela 
ACE 
(Academia Contemporânea do Espectáculo) em 2007 e, no âmbito da 
formação, participou em diversos workshops e espectáculos. 
Como Músico, aposta na formação em percussão: em 2003, realizou 
um curso de percussão tradicional galega com Maria Xosé Lopez; Pos-
teriormente fez formação em percussão árabe na associação “Ara-
besk”; Actualmente, encontra-se a ter aulas com o prof. Joaquim Alves 
e, simultaneamente, a frequentar um curso de percussão no Con-
servatório Regional de Gaia, sob a orientação do prof. Paulo Costa. 
Como percussionista e animador, participa nos grupos: “Pé na Terra” 
(do qual é co-fundador), “Toque de Caixa”, “Míscaros” e “Pantomina”. 
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Mais informações em:

Contactos para espectáculos:

Site Oficial
www.penaterra.com

Facebook
www.facebook.com/penaterra

Youtube
http://www.youtube.com/user/penaterra

Ana Abrantes 
Tel: 965 653 149 | press@ocarina-music.pt

Joaquim Balas
Tel: 969 002 573 | jbalas@ocarina-music.pt

www.ocarina-music.pt | Facebook: ocarinamusic
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