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O guitarrista Vicente Amigo recebeu dia 16 de novembro deste ano o seu segundo 
Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Flamenco pelo disco Memoria 
de los Sentidos. O primeiro Grammy recebido pelo sucessor de Paco De Lucía data 
de 2001, pelo CD  Ciudad de las Ideas, também para Melhor Álbum de Flamenco. 
Trabalho que esteve inclusivamente nomeado para Melhor Álbum do Ano.
Mas muitos são os prémios já recebidos por Vicente Amigo, aquele que é 
considerado por Pat Metheny “o maior guitarrista vivo” foi no ano passado 
agraciado pelos Reis de Espanha com a Medalha de Ouro de Mérito nas Belas Artes.
Tendo partilhado os palcos com Camarón de la Isla, John McLaughlin, Al Di Meola, 
Milton Nascimento ou, naturalmente, Paco de Lucía, entre outros, apresenta 
agora o seu oitavo disco de estúdio, Memoria de los Sentidos, voltando às raízes, 
ao flamenco, ao terreno mítico do qual surge a sua arte, cunhando um novo 
capítulo na sua carreira de mais de 25 anos. Talvez o mais profundo trabalho deste 
virtuoso da guitarra.

Duração: cerca de 90 min. 

Memoria de los Sentidos

AMORALÍ 
GUADAMECÍ 
LA FRAGUA 
PUENTE DE LOS ORFEBRES 
SEVILLA 
PLAZA DE LAS SIRENAS 
TIENTOS DEL CANDIL 
LAS CUATRO LUNAS 
REQUIEM

Vicente Amigo

Vicente Amigo Guitarra

Añil Fernandez Guitarra

Ewen Vernal Baixo

Paquito González Percussão

Rafael de Utrera Voz
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“A Vicente Amigo só lhe falta ser feito de madeira 
e chamar-se Pinóquio.” A frase pertence ao músico 
andaluz que, nas últimas décadas, se afirmou 
como uma das mais notáveis referências da 
guitarra flamenca espanhola. Nessa entrevista, 
Amigo confessava já não saber se a guitarra era 
o seu prolongamento ou o contrário. “Já não 
sei se somos amigos ou inimigos inseparáveis”, 
acrescentaria. É fácil de entender em tais 
palavras que a sua vida tem sido dedicada 
com tal intensidade à exploração e à execução 
da guitarra que atingiu um ponto em que a 
identidade do criador se confunde com a do 
instrumento da sua eleição.
Vicente Amigo nasceu em Guadalcanal, 
Andaluzia, em 1967, e o seu futuro parece ter 
sido fatalmente traçado pela descoberta precoce 
dos sons e das notas serpenteantes que a guitarra 
flamenca pode tomar. Com parcos três anos, 
Amigo assistiu a um concerto do mestre Paco 
de Lucía na sua televisão a preto-e-branco e o 
impacto foi tão extraordinário que, ainda em 

criança, percebeu com absoluta clareza que 
o destino lhe fora revelado. Sem sombra para 
dúvidas. Tendo-se iniciado nas aulas de guitarra 
aos oito anos, Amigo passaria aos 15 para as 
mãos do mestre Manolo Sanlúcar. E foi ao lado 
de Sanlúcar que participou, em 1988, no álbum 
Tauromagia, um dos álbuns mais reputados 
da discografia do flamenco e apontado, com 
frequência, como um dos melhores de toda a 
história da música espanhola.
Foi nesse mesmo ano de 1988 que Vicente Amigo 
se emancipou e decidiu avançar com algo 
que parecia estar anunciado desde o primeiro 
momento em que pegou na guitarra: construir 
um percurso solista. Não tardou, por isso, 
a ser comparado ao seu grande herói musical, 
passando a ser acompanhado pelo título 
de “o próximo Paco de Lucía”. Os dois, na 
verdade, acabariam por forjar uma fortíssima 
amizade e haviam de partilhar palcos desde que, 
em 1991, tocaram juntos no festival Leyendas de 
la Guitarra.
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PRÓXIMOS CONCERTOS

GULBENKIAN.PT

Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Anouar Brahem 
Blue Maqams
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16 ABRIL 2018 
SEGUNDA 21:00 — Grande Auditório
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