
 

 

 

Samba Que Te Canto une o samba tradicional  

e o melhor da nova geração  

 

O grupo traz em seu repertório uma mistura de resgate do samba tradicional e apresenta novos 

e grandes compositores ainda não conhecidos massivamente   

 

O Samba Que Te Canto surgiu a partir do encontro de cinco músicos 

brasileiros, residentes em Lisboa, apaixonados por samba e que tem como principal 

desejo manter a cultura desse gênero musical que tanto representa o povo do Brasil. 

Formado por Neya Castro (voz), Rafael Brides (violão 7 cordas), Fabrício Toledo 

(cavaco e voz), Hugo Araújo (pandeiro e surdo) e Everaldo Saraiva (rebolo), o grupo 

leva alegria em um repertório que mistura composições já conhecidas do público, mas 

sem perder de vista a preocupação em apresentar novos grandes sambistas ainda 

não tão conhecidos.  

O trabalho de divulgação desta nova geração, que no Brasil já seria desafiador, 

passa a ser ainda mais complexo quando se está do outro lado do atlântico. Porém, 

segundo Neya Castro ( fundadora do Projeto e porta voz), “é importante, uma vez que 

o povo brasileiro, esta em toda parte do mundo, torna se gratificante apresentar parte 

da nossa história e cultura através da música, e trazer para o público registros 

importantes da história do samba e também novos registros que estão nascendo 

nessa geração com muita qualidade e respeito, para dar continuidade a esse legado e 

afirmando a não extinção do samba”. 

Responsável pelo tradicional samba no bar Água de Beber (bar na região do 

Cais do Sodré), o Samba Que Te Canto realiza shows também no Alfaiataria Bar 

(Lapa), Boteco Dona Beija Regi\ao da Marques de Pombal), Cascais By Hostel 

(Cascais), além de apresentações em festas privativas.  

As datas e horários das apresentações, podem ser encontradas através de 

nossos canais em redes sociais. 
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Formação da Banda 

 

Neya Castro - Voz 

Rafa Brides – Violão 7 cordas 

Fabrício Toledo - Cavaco 

Huguinho Araújo – Surdo, Rebolo e Caixa 

Everaldo Saraiva – Pandeiro e Rebolo 

Eric Almeida – Sax e Flauta 

2 Rodies 

Rider Técnico 

2 Direct Box para instrumentos de corda ( violão, Cavaco) 

7 Pedestais para microfones 

3 microfones para voz ( um podendo ser sem fil) 

3 microfones para percussão ( Pandeiro, Rebolo e Surdo) 

2 Microfones para Sopro ( Sax e Flauta) 

Cachet 

3.500€ + Iva + PA ( som e luz) + 8 Pax 

 

 


