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Biografia
Maria Mendes nasceu na vila de
Unhais da Serra, perto da Covilhã.
Educada numa numerosa família de
músicos e cantores foi este o
ambiente que a influenciou na escolha de uma carreira profissional.
Em França, na cidade de Lyon, iniciou a carreira artística. Pouco tempo depois, já atuava em todo o território francês.
Durante dez anos viveu no mundo da canção com artistas como Julien Clerc, Joe Dassin, Charles Aznavour, entre outros
nomes conhecidos da chanson française.
Na sua incursão em Portugal começou por atuar no Casino do Estoril, pela mão de Eduardo Damas. As propostas para espetáculos sucederam-se sendo convidada em 1987 para participar na peça teatral “Les lettres de la religieuse portugaise”, com
encenação de Jean Marie Lejud, no Instituto Franco-Português e na série televisiva, “O Mistério Misterioso”.
Algum tempo depois gravou o CD “Santa Maria” que foi Disco de Ouro e cujo sucesso lhe deu projeção internacional levando-a
a atuar em diversos países como Itália, Suíça, Holanda, Alemanha, Espanha, Marrocos, Tunísia, Canadá, Estados Unidos,
Argentina, Austrália e China.
Em 2006, a convite da Comunidade Budista portuguesa, viajou até à ilha Formosa, em Taiwan, para representar Portugal, pela
primeira vez, entre dezoito países concorrentes, na expressão poliglota dos Hinos Religiosos Budistas do Mundo. Arrecadou o
segundo prémio e a edição em português da obra.
Com a música ligeira e o Fado, Maria Mendes marcou presença atuando nas mais reputadas casas de Fado lisboetas. O álbum
“Caminhada” surge como compromisso entre o Fado e o Folclore – uma oportunidade para mostrar os seus dotes vocais e
também as suas aptidões como autora e compositora.
Em 2006 gravou o CD “Recordando Hermínia Silva” uma produção de Arménio de Melo, edição da Espacial, que revisita os
maiores sucessos da diva do Fado.
Em 2007 a cantora transportou o êxito do Cd para os palcos, onde prestou homenagem a Hermínia Silva com um grandioso
espetáculo multimédia.
Em 2009 gravou o CD “Cantigas de Portugal”, uma produção sua, editada pela Espacial. Este trabalho faz-nos reviver sucessos antigos e
veio acrescentar mais um êxito à sua carreira. Com ele é conduzida
aos palcos para apresentar mais um grande espetáculo. Recordação
para uns, descoberta para outros, muitos apreciam a alegria e as
capacidades de Maria Mendes nas suas canções.
Em 2013 Maria Mendes volta a gravar. Desta feita apresenta o projeto
“Percursos”, interpretando, de forma irrepreensível, uma seleção dos
melhores fados.
“Percursos” inspira um momento nosso, um momento seu…
Inspira o que se tornou num dos mais prestigiados patrimónios mundiais - É um momento de silêncio, porque meus senhores, vai cantarse o Fado!
Este ano, Maria Mendes volta aos maiores palcos deste país e do Mundo, com um espetáculo único e imperdível de tributo ao
Fado.

Cd “Cantigas de Portugal”
“Cantigas de Portugal” é o cd de Maria Mendes. Após o
sucesso alcançado com a edição discográfica do álbum
“Recordando Hermínia Silva” um cd de homenagem a
uma das maiores artistas da música portuguesa, por ocasião do centenário do seu nascimento. Maria Mendes
através da sua interpretação transporta alguns temas
tradicionais portugueses para a atualidade, cantando
canções como “Ó José aperta o laço”, “Ó Laurindinha
vem à janela” ou “Verde Limão”. 12 temas que recuperam algumas das canções de referência do cancioneiro
popular português, que com uma nova versão e pela voz
de Maria Mendes enriquecem sem margem para dúvidas
a cultura popular portuguesa.

Digressão 2013
Este ano, Maria Mendes apresentamos um espetáculo imperdível, no qual transporta para o
palco os mais lendários Fados da nossa história .

Opções Contratuais

Espetáculo
“Cantigas de Portugal”
Artista atua ao vivo com músicos
Duração: 90 minutos
ou
Com apoio de playback instrumental

Espetáculo “Percursos”
Artista atua ao vivo com músicos de renome nacional

Espetáculo
“Tributo a Hermínia Silva”
Artista atua ao vivo com músicos de renome
nacional
Inclui projeção multimédia

Duração: 90 minutos
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Duração: 1h e 30 minutos
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Rider Técnico
Espetáculo exterior
Som
Sistema de som PA Digital DB Technologies DVA
Monitores de palco para os músicos e cantora
Microfones para instrumentos e cantora
Tripés de microfone
Mesa digital Roland M400 + reac Snake system digital

Iluminação
Linha de 8mts Truss Prolyte
2 Elevadores de Truss
4 moving heads Martin Krypton
6 pixel PAR64 Led RGB
4 PAR64 1000w
1 dimmer pack DMX
1 maquina de fumo

Espetáculo interior
Som
Sistema de som PA Digital DB Technologies FiftyLine System
Monitores de palco para os músicos e cantora
Microfones para instrumentos e cantora
Tripés de microfone
Mesa digital Roland M400 + reac Snake system digital

Iluminação
Linha de 8mts Truss Prolyte
2 Elevadores de Truss
4 moving heads Martin Krypton
6 pixel PAR64 Led RGB
4 PAR64 1000w
1 dimmer pack DMX
1 maquina de fumo
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