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ANA E A SUA PAIXÃO…
Natural de Braga, a cantora e compositora Ana Gomes, descobre a sua paixão pela música
aos 6 anos.

Estuda canto e tem aulas de formação musical na Escola Primária e o seu professor de
musica, compositor de musicas infantis, fá-la pisar vários palcos em festivais infantis e
juvenis onde arrecadou vários prémios.

Foi aos 16 anos que Ana Gomes apresenta o seu primeiro trabalho de estúdio, “Caminhos
D’àgua”. Anos antes já tinha passado por programas de TV tais como Big Show Sic e Bravo
Bravíssimo.

Depois de percorrer vários palcos e estudando em paralelo Musicoterapia, Ana Gomes
dedica-se ao seu novo projeto Fado in Bossa, que une o Fado à Bossa Nova brasileira da
forma mais quente, sem perder a intensidade do fado português.

Foi em 2014 que o álbum Fado Tropical foi lançado e alcançou ouvintes por todo o mundo.
Para além da presença constante em programas de televisão nacionais, com este álbum
Ana Gomes percorreu vários palcos em Portugal e no estrangeiro, tal como o Standard Jazz
em Copenhaga.

Foi depois deste lançamento que conheceu Tozé Brito e se dedicou à realização de um
álbum com temas exclusivamente do autor, Balanço, editado em 2016.

Com este álbum Ana Gomes deu um concerto no festival EDP Cool Jazz ao lado de Marisa
Monte e Carminho. Mais tarde foi artista convidada para um dueto no álbum de 50 anos de
carreira de Tozé Brito, onde aparece ao lado de Ana Moura e António Zambujo.

Ana Gomes estreia-se entretanto em 2019 como compositora quando apresentou o seu
single “Meu Chiquinho” e prepara agora o lançamento do seu próximo álbum.
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DISCOGRAFIA E 
SINGLES

Agenciamento: Layjan     Contacto: 917197753

• 2 CD’s “Balanço” e “Fado in Bossa”

• 2 Singles “Meu Chiquinho” e “Fica mais perto de mim”

http://www.youtube.com/watch?v=eDUxo5HRCUA
http://www.youtube.com/watch?v=eDUxo5HRCUA
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http://www.youtube.com/watch?v=fSBxOBbOyTE
http://www.youtube.com/watch?v=fSBxOBbOyTE


ESPETÁCULOS

▪ Ana Gomes percorreu o país, 
participando em festivais como EDP 
Cool Jazz.

▪ Fez concertos em várias salas de 
espetáculo com as músicas do album 
“Fado in Bossa”, assim como algumas 
fnacs.
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Ana Gomes foi convidada a cantar em diversos programas nos vários canais televisivos, 

tais como: Big Show Sic, Bravo Bravíssimo, Preço Certo, Alô Ricardo, Queridas Manhãs, 

Alô Portugal, Manhã Cm, Praça da Alegria, entre outros. O single“Meu Chiquinho” fez 

parte da banda sonora do programa “Quem quer namorar com o agricultor?”.

Programas de Televisão
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CONTACTOS

General Manager 

Paula Paiva

+351 917 197 753

paulapaiva@layjan.pt

https://layjan.pt/music?acting=280
https://layjan.pt/music?acting=280

