
 
 

 
 
 

Divisão de Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Tradição do Acordeão em Bordeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             2012 



 

Introdução 
 
Desde inícios do século XX, o acordeão desempenhou um papel fulcral no 

panorama musical popular português, tornando-se um elemento sempre 

presente e imprescindível, quer em festas, quer noutros eventos de cariz 

popular e tradicional, quer em concursos, transformando os seus acordes numa 

identidade musical com uma aceitação sem precedentes e em que tiveram 

influência grandes nomes nacionais, alguns dos quais ligados a Bordeira, local 

que é hoje identificado como uma “capital do acordeão” e dos quais se destaca 

O nome de José Ferreiro (Pai), compositor do corridinho ‘Alma Algarvia’ 

considerado o rei dos corridinhos. 

 
Bordeira pode ser considerada uma referência no que respeita à tradição do 

acordeão. Foram muitos os bordeirenses que dedicaram a sua vida à arte de 

tocar o acordeão, muitos deles reconhecidos quer a nível nacional, quer 

internacional, como é o caso de José Ferreiro (Pai), José Ferreiro (Filho), João 

Barra Bexiga, Daniel Rato e mais recentemente Nelson Conceição. 

 

Por este local, também passaram muitos dos famosos acordeonistas como 

Eugénia Lima, que chegou a residir aqui algum tempo, ficando hospedada na 

casa de António Guerreiro dos Prazeres, onde deu aulas de acordeão. Anabela 

Afonso, que entre os 6 e os 15 anos também abrilhantou nos acordes do 

acordeão, foi uma das bordeirenses que se orgulha de ter tido aulas, durante 

alguns anos, com a rainha do acordeão. 

 

Outros nomes famosos no toque deste majestoso instrumento são Hilda Maria, 

António Madeirinha, Hermenegildo Guerreiro e Hélder Barracosa, entre outros, 

que embora, não sendo naturais de Bordeira, criaram fortes relações afetivas 

com este local e as suas gentes, sobretudo na interação que criavam com as 

suas múltiplas interpretações em bailes, nas charolas e/ou outras festas e 

eventos tradicionais. 

 

Em Bordeira vive-se o acordeão, não só pelos grandes valores ligados a este 

instrumento, que aqui se criaram e para aqui convergiam, demonstrando a sua 



mestria quer a tocar, quer a compor, mas também pelos artesãos construtores 

e afinadores de acordeões tais como: José Rodrigues Moleiro Gago (Ti Zé 

Moleiro), Joaquim Contreiras, João Bexiga (Pai) e o próprio José Ferreiro (Pai), 

que também afinava o seu próprio acordeão, que com a sua arte criaram e 

afinaram muitos dos instrumentos que permitiram a estes grandes tocadores e 

compositores extravasar as suas criações musicais. 

 
O presente trabalho de investigação foi efetuado com base em pesquisa 

documental e bibliográfica e na recolha de memórias orais em Bordeira e 

outros locais de Santa Bárbara de Nexe, Faro e S. Brás de Alportel, efetuadas 

por meio de entrevistas qualitativas a acordeonistas de Bordeira e /ou ligados 

quer profissionalmente quer pessoalmente a Bordeira, bem como a familiares e 

amigos de acordeonistas já falecidos, que nos cederam algumas das suas 

memórias em relação a estes artistas, que com o seu talento, fizeram de 

Bordeira uma “capital do acordeão” 

 

Dada a impossibilidade de estarem presentes aquando da execução desta 

pesquisa foram ainda recolhidos depoimentos de acordeonistas e familiares de 

acordeonistas já falecidos através de entrevistas efetuadas via correio 

eletrónico em diversas partes do mundo: Argentina (Sobrinha de José Ferreiro 

(Pai), Canadá (familiares de João Moleiro), Suécia (acordeonista Daniel Rato). 

Durante o trabalho de campo, foi ainda efetuada uma recolha de registos 

documentais e fotográficos dos acordeonistas em diversos momentos das suas 

atuações quer em Bordeira, quer noutros locais do país e estrangeiro. 

 

No trabalho são apresentados alguns dos acordeonistas naturais de Bordeira e 

outros com forte ligação a Bordeira que abrilhantaram diversos eventos desde 

inícios do século XX. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

José Rodrigues Moleiro Gago (Ti Zé Moleiro 
 
José Rodrigues Moleiro Gago, nasceu em Bordeira, 

Santa Bárbara de Nexe, Concelho de Faro, a 26 de 

Dezembro de 1888 e faleceu a 25 de Junho de 1971. 

 

 

Conhecido em Bordeira como “Ti Zé Moleiro”, construía e afinava acordeões e 

também tocava. Segundo fontes locais, foi um dos grandes fornecedores de 

acordeões para os músicos de Bordeira e muitas, vezes, quando iam a sua 

casa para afinar os acordeões, também ensinava a tocar. 

 

Para além de construtor de acordeões, Ti Zé Moleiro, também era tocador. Os 

locais para expressar os seus dotes musicais eram as pequenas tabernas 

locais, os bailes tradicionais de Bordeira e os bailes da serra algarvia, para 

onde se deslocava constantemente na sua bicicleta a pedal. Na porta da sua 

casa situada em Santa Bárbara de Nexe, ainda se vislumbram traços dessa 

arte se olharmos para a cantaria onde se destaca em relevo, o desenho de 

uma concertina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



João Rodrigues Moleiro de Sousa (Ti Joanico Moleiro)  

 

João Rodrigues Moleiro de Sousa, mais conhecido como 

“Ti Joanico Moleiro”, nasceu em Bordeira a 25 de Julho de 

1894 e faleceu a 23 de Janeiro de 1964. 

Era mestre de um lagar situado em Santa Bárbara de 

Nexe, local onde muitas vezes, fazia convívios ao toque 

da concertina. 

As vendas locais, também serviam de pretexto para 

animar os petiscos e interações entre amigos. Também as charolas e outras 

tradições locais eram animadas pelo toque da sua concertina. 

 

 

Da esquerda para a direita: Ludovina Maria Custódio Dores (neta), João Rodrigues 
Moleiro de Sousa (Ti Joanico Moleiro), Filomena Gago Galuxo (esposa) e Maria 
Diamantina Barra Galuxo (neta). 
 

 

 
 
 
 
 
 



José da Neves Vargues 
 
José das Neves Vargues, nasceu a 20 de Maio de 1895 

em Bordeira, Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, 

Concelho de Faro e faleceu a 21 de Agosto de 1967. 

 

Conhecido como José Ferreiro (Pai), iniciou a sua carreira profissional como 

ferreiro, mas a sua vocação musical falou mais alto, tornando-se num dos 

maiores acordeonistas portugueses. 

 

Participou em eventos tradicionais da sua terra tais como bailes, récitas, 

marchas e charolas, um dos eventos ao qual deu grande impulso, tendo sido 

sócio fundador da Charola “União Bordeirense”, em 1922. Entusiasmava 

também os encontros entre amigos e familiares, animando estes convívios ao 

som do seu acordeão. O pátio em frente à sua casa era um dos locais de 

eleição. 

 

Participou em diversos espetáculos no país e estrangeiro e dos quais se 

destacam a sua participação em 1932 na Orquestra Típica Algarvia, que teve 

grande impacto quer a nível nacional, quer além-fronteiras, com espetáculos 

realizados no Coliseu dos Recreios e em Paris. 

 

Em 1959 integrou a Orquestra Regional de Harmónios, que fez um grande 

êxito no Coliseu dos Recreios em Lisboa, e que foi noticiada como a Grande 

Noite Algarvia. 

 

Do seu vasto reportório musical, destaca-se o corridinho “Alma Algarvia”, que 

foi considerado o hino do corridinho algarvio, Hino de Bordeira e Marcha de 

Bordeira. (As 2 últimas com letra do poeta popular António Aleixo). 

 

Entre 1975 e 2012, foi alvo de várias homenagens e das quais se destaca a 

Grande Gala de Acordeão realizada no Teatro Municipal de Faro, efetuada no 

âmbito do Projeto “Terra de Acordeão”, em 3 de Novembro de 2012, onde 

foram homenageados José Ferreiro (Pai) e José Ferreiro (Filho). 



 

 

               Orquestra Típica Algarvia com um grupo de guitarras de Lisboa – 1932 
 
 

 

                Convívio - década de 50 do século XX 
 
 

 

              Convívio - década de 50 do século XX 



 

 

               Marcha Popular de Bordeira – 1962 

 

                       Charola Juventude União Bordeirense - 1955 
 

 

                     José Ferreiro(Pai) no Canadá – 1966 



João Moleiro Gil (João Coelho) 
 
João Moleiro Gil, também conhecido como João Coelho, natural de Bordeira, 

Santa Bárbara de Nexe, Concelho de Faro, nasceu a 6 de Janeiro de 1898 e 

faleceu em 15 de Outubro de 1968. 

 

Autodidata, tocava apenas de ouvido e durante o tempo em que tocou 

acordeão, animava sobretudo festas e bailes tradicionais em Bordeira e 

diversos locais e dos quais se destaca a zona da Malveira, onde fixou 

residência durante alguns anos, tendo participado neste local em vários 

eventos populares entre os quais destaca-se a sua atuação no Rancho 

Folclórico “Cantarinhas de Barro”. Anos mais tarde regressa à sua terra natal, 

para se dedicar ao trabalho agrícola em terrenos de sua propriedade, o que o 

leva a deixar um pouco de parte a atividade de acordeonista. 

 

A título de curiosidade, foi João Moleiro Gil que vendeu o primeiro acordeão 

que o grande acordeonista António Madeirinha possuiu. 

 

João Moleiro Gil é pai do acordeonista João Moleiro Gil Jr, nascido em Estoi, 

que com ele foi ainda muito jovem para a Malveira, onde fez grande sucesso, 

tendo também feito algumas atuações em eventos tradicionais de Bordeira, 

chegando mesmo a atuar ao lado de José Ferreiro (Pai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 João Dias Bexiga Mendes  
 
 

João Dias Bexiga Mendes, também conhecido por João 

Bexiga (Pai), natural de Bordeira, Santa Bárbara de 

Nexe, Concelho de Faro, nasceu a 14 de Abril 1899 e 

faleceu a 17 de Outubro 1978. 

 

João Bexiga (Pai), para além de acordeonista, era também afinador de 

acordeões. 

 

Emigrou ainda jovem para França onde até à década de 40 do século passado, 

trabalhou numa famosa fábrica de acordeões em Paris, designada de “ Fratelli 

Crosio”. 

 

Em finais da década de 40, regressa a Bordeira, dedicando-se à vida artística 

de acordeonista e de afinador de acordeões. 

 

Tocou em vários locais do Algarve, sobretudo como animador de bailes e 

festas tradicionais. 

 

João Bexiga (Pai) é pai do famoso acordeonista João Barra Bexiga. 

 

 

                     João Bexiga (Pai) num convívio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Vargues Prazeres 

 

Conhecido como José Ferreiro Filho, nasceu a 28 de 

Fevereiro de 1915 em Bordeira, freguesia de Santa Bárbara 

de Nexe, Concelho de Faro, e faleceu a 12 de Dezembro de 

1964. 

 

Dedicou-se à atividade musical desde muito cedo participando em eventos 

tradicionais de Bordeira, com especial destaque para as charolas. 

 

Fez várias atuações a solo e outras acompanhadas de grandes acordeonistas, 

em espetáculos pelo país e dos quais se destaca a sua participação em 1932, 

juntamente com seu pai e outros acordeonistas na Orquestra Típica Algarvia. 

Fez ainda grande sucesso em importantes casas de espetáculo com especial 

destaque para o Teatro São Carlos, Club Maxim´s e Hotel Palace Estoril. 

 

Entre a sua vasta obra musical destacam-se os corridinhos os discos gravados 

em duo com seu pai, e algumas composições tais como: Alegrias do Algarve, 

Algarve Florido, Alma Minhota, Corridinho de Albufeira, Corridinho de Loulé, 

Amendoeiras em Flor e Mau Sistema. 

 

Em 1955, emigra para o Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro onde permaneceu 

cerca de nove anos e lecionou acordeão. Durante a sua estadia neste país 

também se dedicou às suas convicções religiosas e compôs música sacra. 

 

Em 2012, foi feita uma homenagem à obra de José Ferreiro (Filho) e José 

Ferreiro (Pai), com uma exposição na Sociedade Recreativa Bordeirense e 

uma Grande Gala de Acordeão realizada no Teatro Municipal de Faro, 

efetuada no âmbito do Projeto “Terra de Acordeão. 

 

 

 



 

                        Orquestra Típica Algarvia - 1932 

 

                    Confraternizando nos arredores de Loulé – 1944 

 

                       Atuando na aldeia em dia de festa - 1947 

 



 

 

        José Ferreiro (Filho) com José Guerreiro Marum 

 



 

 

Jornal a Avezinha de 29 de Março de 2007 



 

António Madeirinha 

 

António de Sousa Madeira, mais conhecido como António 

Madeirinha, nasceu a 26 de Junho de 1903, nos 

Machados, Concelho de S. Brás de Alportel, e faleceu a 

16 de Junho de 1996. 

 

Aos 18 anos adquire o seu primeiro acordeão e inicia-se na sua aprendizagem 

como autoditata, vindo, posteriormente, também pelos próprios meios, a 

adquirir algumas capacidades de leitura musical. 

 

Teve uma relação de grande proximidade com Bordeira e as suas gentes, 

sobretudo com os grandes acordeonistas como o mestre José Ferreiro (Pai), 

João Bexiga (Pai) e João Barra Bexiga (Filho), seu afilhado. 

 

Participou ativamente nos eventos tradicionais de Bordeira, de onde se 

destacam os bailes e as charolas, tendo participado numa edição discográfica 

sobre as charolas do Algarve, como acordeonista da charola “Os Emigrantes” 

com uma gravação de uma marcha da sua autoria “Menina Alegre”. 

 

Em novembro de 1932 fez parte da delegação que representou o Algarve na 

“Grande Exposição Industrial” que teve lugar no Parque Eduardo VII, onde 

atuaram grandes acordeonistas e dançarinos do corridinho. Esta delegação 

algarvia obteve grande êxito estando na origem da Orquestra típica do Algarve 

e do primeiro Rancho Regional Algarvio, atualmente designado de Rancho 

Folclórico de Faro. 

 

A orquestra Típica Algarvia, redundou igualmente num êxito enorme, onde se 

destacam grandes atuações na Emissora Nacional, Coliseu dos Recreios e 

França. 

 

António Madeirinha era ainda muito ligado às tradições folclóricas, estando 

ligado como músico ao Grupo Folclórico de Faro, onde fez atuações até 1954. 



António Madeirinha era também um exímio fadista. 

Evidenciou-se ainda como compositor com um repertório de perto de 40 obras 

musicais de onde se destacam os corridinhos: Alma do Acordeão, Animador, 

Feiticeiro, Noites Algarvias, Corridinho brincalhão, a marcha “O Algarve é 

sempre lindo” “Vira das Amendoeiras” e parte do baile de roda “Ao Nosso 

Algarve”. 

 

Em 1988 foi alvo de uma primeira homenagem que, merecidamente, S. Brás de 

Alportel lhe quis prestar, a qual contou com a presença de várias entidades e, 

entre outros acordeonistas, João Barra Bexiga que, com toda a sua arte e 

esplendor, apesar de desde há muito afastado dos palcos, trouxe um 

significado e um simbolismo acrescidos a esta homenagem. Já em 2013, foi 

feita uma homenagem à obra de António Madeirinha, com uma exposição na 

Sociedade Recreativa Bordeirense e uma Grande Gala de Acordeão realizada 

no Teatro Municipal de Faro, efetuada no âmbito do Projeto “Terra de 

Acordeão. 

 
 

 
Orquestra Típica Algarvia com o Grupo de Guitarras de Lisboa 

 
 



 
                                             Madeirinha-1976 

 
 
 

 
Hermenegildo Guerreiro, António Madeirinha, Custódio Serôdio e Viegas - 1981 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 João Moleiro Gil Jr. 
 
João Moleiro Gil Júnior, natural de Lagos e Relvas, Estoi, 

nasceu a 3 de Junho de 1921 e faleceu a 9 de Janeiro de 

2005. 

 

À semelhança de seu pai, João Moleiro Gil, acordeonista bordeirense, 

começou desde muito novo a iniciar-se no mundo da música. Aos 13 anos, 

com a força de vontade que tinha em aprender e algumas lições que o seu pai 

lhe dava começou a aprender a tocar acordeão. A sua primeira atuação em 

público, foi em 4 de Abril de 1936, num baile em Pechão. 

 

Após várias atuações na sua freguesia e nas freguesias vizinhas, entre as 

quais Bordeira, aos 17 anos de idade foi para a Malveira, Mafra, onde ficou a 

residir durante 30 anos, e onde fez uma vida intensa de músico acordeonista, 

animando bailes e festas locais. Tocou em Lisboa na Feira Popular, Pavilhão 

dos Desportos, Coliseu dos Recreios, acompanhado pelo acordeonista Túlio 

Parreira (ciclista do Sporting), na Feira Internacional das Indústrias, Rádio 

Televisão Portuguesa, Carnaval do Estoril, Feira de Santarém, Festas das 

Vindimas de Palmela, entre outros. Tocou no Rancho Folclórico da Malveira, o 

que lhe permitiu atuar nem várias cidades do país e além-fronteiras, 

acompanhando o rancho nas suas atuações em países como Espanha, França 

e Suíça. 

 

Atuou ao lado de grandes nomes como: Eugénia Lima, Ilda Maria, João Barra 

Bexiga, Manuel Guerreiro, Manuel Matias (Filho) e António Catarino. 

 

Após esta longa ausência, regressa à terra natal, onde continuou a fazer várias 

atuações animando bailes e festas tradicionais locais, como as charolas, de 

onde se destaca a sua atuação na charola Sociedade Bordeirense ao lado de 

Mestre José Ferreiro (Pai), na charola de Flor de Liz, na Charola da Cancela, 

no Rancho Infantil de Estoi e nas récitas de Bordeira. 

 



Os acordeões utilizados por João Moleiro Gil eram fabricados por Joaquim 

Contreiras, um grande artesão de Bordeira. 

 

 

      João Moleiro Gil Jr. na Malveira com elementos do “Grupo Folclórico de Cantarinhas de Barro” 

 

 

João Moleiro Gil Jr. na Malveira com elementos do “Grupo Folclórico de Cantarinhas de Barro” 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

João Moleiro Gil Jr. atuando ao lado de José Ferreiro (Pai) nas charolas em Bordeira ( 

 

 
 
Tocando acordeão no casamento do seu neto em 2001  

 
 



Américo Contreiras de Brito (Béquinha) 
 
Natural de Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, 

Concelho de Faro, nasceu a 9 de Maio de 1922 e 

faleceu a 23 de Abril de 1995. 

 

Autodidata, Começou a tocar acordeão apenas de 

ouvido ainda jovem, aprendendo a tocar numa 

concertina construída por Joaquim Contreiras, um 

artesão de Bordeira, que o seu pai vendeu, por não querer que o filho seguisse 

a vida de músico. Mesmo assim, Béquinha não desistiu do seu sonho, 

continuando a atuar em eventos diversos com um acordeão emprestado por 

Joaquim Contreiras. Animava sobretudo os bailes que organizava na sua terra, 

nas eiras, e as festas tradicionais da terra como a época carnavalesca, as 

récitas e as charolas de onde se destaca a charola da Medronheira. Também 

os encontros e petiscos de confraternização entre amigos, como na altura da 

debulha do trigo, serviam de base para expressar os seus dotes artísticos ao 

som do acordeão. 

 

 
 
Américo Contreiras de Brito entre amigos, tocando acordeão, durante a debulha do trigo 
em Bordeira, década de 50 
 

“ O meu pai gostava muito de música e comprou uma concertina que o Contreiras fez. Foi o 

primeiro instrumento que ele teve. Mas o meu avô, não queria que o filho seguisse a música e 



vendeu-lhe a concertina que ele tinha na altura, tinha ele 18 ou 20 anos na  altura. Aos 22 

anos, casou e a partir daí começou a tocar com um acordeão do Contreiras, que ele lhe 

emprestava para tocar nos petiscos, nas festas e nas récitas. Com quarenta e poucos anos, foi 

para o Canadá e com o primeiro dinheiro que ganhou comprou um acordeão vermelho. Foi a 

grande alegria dele. Tocava lá nas festas entre amigos. 

 

Regressou à terra em 1983 e continuou a tocar em festas tradicionais, nas charolas, nas 

récitas, no carnaval. Eu lembro-me de dançar ao toque dele. Ele aprendeu a tocar de ouvido, 

ninguém lhe ensinou. O meu avô tinha muitas fazendas e ele queria é que o filho trabalhasse 

nas terras. Se o meu avô o tem ajudado, ele tinha seguido a música.” 

Desidéria Quintas 

 

 

 

Américo Contreiras de Brito (Béquinha) tocando acordeão num convívio com familiares 

 
 
 



 
 
                                Américo Contreiras de Brito tocando com José Ferreiro (Pai) 
                                no Canadá em 1966 
 
 
 

 
 

                              Américo Contreiras de Brito - Canadá em 1966 
 
 
 
 
 
 



 Jorge Vargues (Jorge Ferreira) 
 
Jorge das Neves Vargues, nasceu no Rio de 

Janeiro a 18 de Novembro de 1922 e faleceu em 

Fevereiro de 2000. Sobrinho de José Ferreiro 

(Pai), Jorge Vargues, também conhecido como 

Jorge Ferreira, durante o tempo em que viveu 

em Bordeira, também fez da música um modo de 

vida. 

 

Aprendeu a tocar com mestre José Ferreiro (Pai) 

chegando a atuar com o mesmo em festas e 

convívios de Bordeira e aquando da estadia do mestre José Ferreiro nos EUA 

e Canadá. Ainda jovem, já tocava e compunha atuando em diversos eventos. 

Animava sobretudo os bailes e as festas tradicionais de Bordeira como a época 

carnavalesca, as recitas e as charolas. Também os encontros e petiscos de 

confraternização entre amigos serviam de base para expressar os seus dotes 

artísticos ao som do acordeão.  

 

Jorge Vargues também atuou fora de Bordeira, animando festejos e bailes em 

diversos locais do algarve e em terras do Alentejo. Segundo familiares, também 

dançava por vezes nos ranchos folclóricos juntamente com seu irmão Quincas, 

um grande dançarino da época. 

 

Na década de 60 do século passado, emigrou para os EUA, deixando segundo 

familiares, a vida artística musical, apenas tocando em convívios de amigos e 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 



João Barra Bexiga 
 
João Barra Bexiga nasceu em Bordeira, Freguesia de 

Santa Bárbara de Nexe, a 9 de Outubro de 1924. 

 

Músico autodidata começou a tocar aos cinco anos, num 

acordeão que era do seu pai. 

 

Foi músico e compositor com mais de duzentas composições variadas, na sua 

maioria, corridinhos, das quais se destacam: Picadinho do Algarve, Tempos da 

minha avó, Bordeira antiga, Faro Terra de Sol, Amigos na Argentina, Maria 

Afonso, Corridinho Olá Ti Anica, A Graça do Corridinho, Favo de Mel e 

Recordações da Malveira. 

 

Atuava principalmente em convívios, bailes e festas tradicionais da sua terra e 

em vários locais do país, a solo ou ao lado de nomes consagrados do 

acordeão, tais como: Fernando Ribeiro, Eugénia Lima, Ilda Maria, José Ferreiro 

(Pai), e António Madeirinha. 

 

Realizou diversas atuações em todo o País com grande sucesso, destacando-

se a sua atuação no Coliseu do Recreios em Lisboa. 

 

Foi agraciado com a medalha de mérito “Grau Ouro” pela Câmara Municipal de 

Faro, no “Dia da Cidade” em 2001 e em abril de 2006, o seu nome foi atribuído 

a uma rua de Bordeira. 

 

Em novembro de 2008, foi homenageado com uma exposição “Vida e Obra” na 

Sociedade Recreativa Bordeirense e com uma grande gala de acordeão que 

teve lugar no Teatro das Figuras em Faro. 

 

 



 

                                  João Barra Bexiga aos 5 anos 

 

 

                                        João Barra Bexiga na sua adolescência 

 



 

 

        Atuando com o conjunto Machado – década de 40 do século XX 

 

 

       Charolas da Sociedade Recreativa Bordeirense - Década de 60 do século XX 

 

 



 

João Barra Bexiga com José Ferreiro (Pai) 

 

 

 

 

 



 

Atuando no 25º aniversário da carreira artística de Eugénia Lima 

 

 

Descerramento da placa toponímica de homenagem a João Barra Bexiga em Bordeira – 2006 

 

 



 António Catarino Neves 
 
António Catarino Neves, natural de Bordeira, nasceu a 18 de 

Fevereiro de 1927 e faleceu a 8 de Junho de 1987. 

 

Era canteiro de profissão, mas a vocação para a música, 

manifestou-se desde muito cedo, optando pela profissão de 

acordeonista ainda muito jovem, com 15 anos. 

 

Animava festas e eventos tradicionais na sua terra natal e em diversos locais 

do país, dos quais se destacam: Sintra e Mafra onde durante muito tempo, fez 

diversas atuações. 

 

António Catarino Neves também cantava, compunha e fazia as letras de muitas 

das músicas que tocava 

 

 



“O meu irmão não estudou música, era o gosto que ele tinha. Era a inteligência dele, 

ninguém puxou por ele, aprendeu sozinho. O meu pai pôs o meu irmão a trabalhar nas 

pedreiras, mas ele tinha mais tendência para a música. Estava sempre assobiando e 

cantando. Ia para casa do meu avô José Moleiro, que também era acordeonista e 

arranjava os harmónios e começava a tocar os acordeões que lá encontrava, um mais 

pequenino, e por ali andava. O meu pai viu que ele tinha tendência e um primo 

emprestou-lhe dinheiro para lhe comprar um acordeão. Nesta altura, já ele tinha uns 

16 ou 17 anos. Começou a tocar em Querença, ia com o acordeão às costas numa 

bicicleta a pedal e a gente, não dormia à espera dele. Era uma criança com um fole às 

costas. Aquilo era um vício terrível, o de cantar, tocar e dançar. Fazia as letras da 

música, tocava e cantava. Tocou em todo o lado. Mafra e Sintra foram locais esteve 

muito tempo, ia e vinha”. 

Julieta Rodrigues Neves Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



João Barracosa 

João Farias Barracosa nasceu em Bordeira, Santa 

Bárbara de Nexe, Concelho de Faro, a 27 de Agosto 

de 1947. 

 

Desde muito novo, sentiu apetência para a música, 

começando a tocar apenas de ouvido com uma “gaita-

de-beiços”. O seu talento não passou despercebido ao Mestre José Ferreiro 

(Pai), que ao vê-lo tocar, lhe deu algumas aulas de acordeão, as quais tiveram 

início em 1966. 

 

Aos 18 anos de idade começou a tocar acordeão. Começou por atuar nos 

bailes, nos mastros e nas charolas. Atuou durante cerca de dois anos no Grupo 

Folclórico de Pechão e atualmente, toca no “Grupo Folclórico da Ria Formosa” 

em Quelfes-Olhão e no Grupo Desportivo Nexense. 

 

 

Fez diversas atuações em vários locais do país: Bordeira, Santa Bárbara, 

Lisboa, Castro Verde e Póvoa de Varzim entre outros e no estrangeiro, mais 

precisamente em França para onde emigrou em 1971. 

 

Entre 1971 e 1995, esteve emigrado em França onde atuou em vários locais a 

solo e com o seu filho Hélder Barracosa, no Grupo “Cantares do Algarve” e 

“Som do Algarve”. 

 

Participou no Festival de Acordeão de Bordeira em 1996 e no Festival de 

França em 1995. 

 

João Barracosa também compôs para eventos tradicionais de Bordeira como 

as marchas e as charolas. 

 

Atuou com grandes acordeonistas e dos quais se destacam João Barra Bexiga, 

Fernando Inês e Hélder Barracosa, seu filho. 



Destaca-se a sua participação nos dias 30 de Maio de 2011 e 17 de Junho de 

2011, juntamente com o Grupo Folclórico da Ria Formosa de Olhão, no 

Programa “Folclore no Coração” apresentado na RTP 1, e no dia 15 de 

Novembro de 2011 com o mesmo Grupo Folclórico da Ria Formosa de Olhão 

no Programa “O Preço Certo” apresentado por Fernando Mendes. 

 

 

 

 

 

          Atuando nas charolas em Bordeira – 1999 

 

 

 

           Atuando nas charolas – 1999 



 

 

 

         Atuando no XXIII Encontro de Charolas em Faro - 2004 

 

 

 

Atuando no XXIII Encontro de Charolas em Faro - 2004 

 



 

Atuando nas Charolas em Faro – 2010 

 

 

Atuando na charola “Flor de Lis” – 2011 

 

 

 

 

 



Daniel Rato 

 

Joaquim Daniel Costa Rato nasceu no dia 27 de 

Setembro de 1948 em Bordeira no Concelho de Faro. 

 

Acordeonista e compositor, com cerca de cem obras 

musicais no seu repertório, começou a tocar aos 6 

anos de idade com o acordeão que seu pai lhe 

comprou. Nunca teve professores, aprendeu a tocar apenas de ouvido. A sua 

grande aptidão para a música, levou-o a tornar-se num dos maiores 

acordeonistas portugueses. 

 

A sua primeira atuação em palco foi aos 11 anos, no Pavilhão dos Desportos 

em Lisboa. 

 

Atuava sobretudo em acontecimentos festivos como, bailes, hotéis e eventos 

tradicionais de Bordeira, como as récitas e as charolas. Participou ainda como 

músico no Rancho Folclórico de Tavira e no Grupo Folclórico de Faro. 

 

Alguns dos seus trabalhos foram editados em Portugal na década de 70. Atuou 

noutros países como França e Canadá, onde obteve muito êxito. 

 

Neste período foi ainda acordeonista da charola “Juventude União Bordeirense 

e nesse âmbito compôs alguns dos seus maiores sucessos. 

 

Fez também parte de conjuntos musicais como: “os Águias Negras” “Esquema 

Quatro” e “Elite”. 

 

Em 1980 emigrou para a Suécia, onde reside atualmente, tendo aqui 

participado em diversas festividades e editado as suas músicas em 2000 e 

2002. Ainda neste país, participou em diversos concursos de acordeão tendo 

alcançado em 2001 o 3º lugar no Campeonato Nacional de Acordeão da 

Suécia com um tema da sua autoria, e em 2012 em HJo-Gubbe, ganhou o 

primeiro prémio para melhor música com o tema “Marcha da Cocheira”. 



Em 1997, fez parte do Grupo União Bordeirense, e em 2005 e 2006, da 

Charola Democrata como acordeonista e compositor. 

 

Entre 2001 e 2014, participou em diversas galas em Portugal ao lado de 

grandes nomes do acordeão ao nível nacional e internacional. 

 

Das obras compostas destacam-se: Nas voltas do Corridinho, Picadinho 

bordeirense, Marcha que deixou saudades, De Toronto a Otava, Saudades da 

minha terra, Tocando à do Marroco, Voltem todos a Bordeira, Quando o 

Carminho dançava. 

 

Em 2014, foi homenageado com uma exposição na Sociedade Recreativa 

Bordeirense e uma Grande Gala de Acordeão que teve lugar no Teatro 

Municipal de Faro. 

 

 

                                    Daniel Rato aos 10 anos 



 

                        Atuando com o conjunto “Águias Negras” 

 

 

                        Atuando com o conjunto “Águias Negras” 

 

 

                         Atuando com o conjunto “Esquema Quatro” 

 



 

    Atuando com a Charola União Bordeirense – 1997 

 

 

Daniel Rato, Nelson Conceição e Helder Barracosa na Sociedade Recreativa Bordeirense 

 

 

 



  Hermenegildo Guerreiro 
 

Hermenegildo de Brito Vaz Guerreiro nasceu a 24 de 

Outubro de 1957, em Salir, Concelho de Loulé. 

 

Iniciou-se se como autodidata, começando por tocar 

harmónica ainda em criança aquando da sua frequência no ensino primário. 

Somente aos 16 anos, altura em que começa a trabalhar, consegue alugar um 

acordeão e realizar o sonho de iniciar uma carreira artística ligada a este 

instrumento musical. 

Frequentou o Conservatório Regional do Algarve onde concluiu o Curso Geral 

de Educação Musical (6º ano); fez exame de Composição no Conservatório de 

Música do Porto, vindo mais tarde a licenciar-se em Formação musical pelo 

Instituto Superior D. Afonso III. Tem atualmente, para além de obras compostas 

em parceria com outros artistas, cerca de 60 obras registadas na Sociedade 

Portuguesa de Autores (SPA), algumas das quais editadas em livro. No 

entanto, o seu reportório como compositor é bem mais vasto, uma vez que 

existem temas de sua autoria ainda não registados. 

 

Das edições fonográficas produzidas destaca-se, em 1983, a gravação de um 

LP com o Grupo Folclórico da Conceição de Faro e a gravação de uma k7 

(“Três grandes ao desafio”) em parceria com Fernando Inês e Álvaro Carminho. 

Em 1985, a gravação do LP “Algarve dos meus encantos” em parceria com 

Teresa Guerreiro, em 2008, participou ainda na gravação de cds, no âmbito do 

projeto “Terra de Acordeão” que visam homenagear grandes acordeonistas e 

compositores ligados a Bordeira: João Barra Bexiga, “Ferreiros”, António 

Madeirinha e Daniel Rato, com os temas “A Graça do Corridinho”,”Corrdidinho 

da Praia”, “Bailarico”, e “Aos Velhos Tempos”, respetivamente. Este último em 

coautoria com o próprio homenageado. 

 

Foram inúmeras as atuações ao longo da sua carreira musical, de onde se 

destacam: as récitas, as charolas, e o folclore. Atuou durante sete anos no 

Grupo Folclórico de Faro e participou em festivais, galas, e como músico 



privativo em hotéis. Atuou ainda no estrangeiro onde se destaca a cidade de 

Salzburgo, onde esteve durante 15 dias integrando um trio. 

 

Enquanto compositor tem vários trabalhos premiados e como professor, 

destaca-se o mérito alcançado por muitos dos seus alunos a nível nacional e 

internacional que por diversas vezes subiram ao pódium internacional trazendo 

para o nosso país e para a nossa região os prémios para acordeão mais 

importantes do mundo: 1º lugar na “Copa do Mundo” (Dinamarca, 1º lugar no 

“Troféu Mundial” (Itália), e 1º lugar no “Prémio Internacional Castelfidardo” 

(Itália), dois campeões ibéricos, entre outros, para além de algumas dezenas 

dos prémios nacionais mais importantes. 

 

Já em 2015 na Finlândia, vê o seu mérito reconhecido internacionalmente, 

tornando-se o primeiro algarvio a integrar uma mesa de júri na “Copa do Mundo 

de Acordeão” 

 

Participou ainda nas gravações de cds, no âmbito do projeto “Terra de 

Acordeão”, que visa homenagear grandes acordeonistas e compositores 

ligados a Bordeira. 

 

Atualmente encontra-se a transcrever toda a obra dos acordeonistas ligados a 

Bordeira. 

 

 

                                               Hermenegildo Guerreiro - 1976 



 

Custódio Serôdio, Álvaro Carminho, Armando Pires e Hermenegildo Guerreiro – 

Programa do Emissor Regional do Sul 

 

 

Hermenegildo Guerreiro no Grupo Folclórico de Faro – Programa do Emissor Regional 

do Sul 

 

 

 



 

Hermenegildo Guerreiro com o Grupo Folclórico de Faro no Hotel Auramar em Albufeira 

 

 

 Numa récita em Bordeira – década de 70 do século XX 

 



 

    Hermenegildo Guerreiro e Fernando Carvalho na charola “Os Emigrantes”  

                Bordeira - 1976 

 

 
 
       Hermenegildo Guerreiro com Henrique Guerreiro, Fernando Inês e Gabriel Chaveca –     
 
       Canadá - 1992 



Hélder Barracosa 
 
Hélder Manuel Firmino Barracosa nasceu a 2 de Novembro 

de 1973 em Paris, França. 

 

O gosto pela música foi-lhe transmitido pelo pai (João 

Barracosa) também acordeonista, iniciando a sua 

aprendizagem na música ainda criança, com 7 anos de idade, num acordeão 

que os seus pais alugaram, Só aos oito anos teve como prenda de aniversário 

o seu primeiro acordeão. 

 

Teve aulas com vários professores, em França e em Portugal. Em França, o 

seu primeiro professor foi um francês chamado Alain Delfour com quem teve 

aulas cerca de um ano. Posteriormente teve aulas com um professor algarvio 

radicado em França, Manuel dos Santos, durante cerca de 4 anos. Aos 20 

anos regressou a Portugal e com o objetivo de aperfeiçoar a sua técnica teve 

aulas com o Professor Nelson Conceição e com o Professor Hermenegildo 

Guerreiro. 

 

Hélder Barracosa, também tem algumas músicas de sua autoria nas charolas 

de Bordeira e já gravou um cd “Amizade e Paz”, em 2002, com edição do 

próprio acordeonista e que inclui composições de José Ferreiro (Pai), José 

Ferreiro (Filho), João Barra Bexiga, Daniel Rato, Hermenegildo Guerreiro, 

Fernando Correia, José Correia, Nelson Conceição, João Barracosa, Eric 

Bouvelle, Maurice Larcange, Edouard Duleu, seis temas de sua própria autoria, 

duas marchas que foram já temas de charolas e dois temas acompanhados à 

guitarra portuguesa e acústica, tocadas por Abel Martins e Rogério Ferreira. 

 

Tem atuado em vários locais do país e estrangeiro. Participou em muitos 

festivais de acordeão em vários pontos do algarve e do país e alguns fora de 

Portugal. Participou em concursos na Bélgica em 1988, em Paris em 1986 e 

em Alcobaça em 2003, tendo ficado em primeiro lugar nos dois primeiros 

concursos mencionados e em segundo lugar em Alcobaça, no Campeonato 

Nacional de Acordeão. 



Faz parte do Grupo Folclórico de Faro desde 1996 e com este já foi representar 

o folclore algarvio a diversas partes do mundo: Turquia, Itália, México, 

Espanha, Grécia, Chipre, USA, Hungria, Rússia, Eslovénia, França e Bélgica. 

 
 

 
 
              Atuando na Sociedade Recreativa Bordeirense - 2005 

 
 

 
 
Atuando com Nelson Conceição na Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – 2006 
 



 
Helder Barracosa num convívio em Bordeira 
 

 

 
 
Atuando com o Grupo de Charolas “A Democrata” no Município de Faro - 2009 
 

 



 
 
Helder Barracosa atuando nas charolas - 2012 

 
 

 
 
Helder Barracosa atuando nas charolas - 2012 

 
 
 
 



 José Guerreiro Correia 
 

José Guerreiro Correia nasceu em Paris, França, 

em 25 de Junho de 1970, país onde viveu até aos 

8 anos, altura em que regressa a Portugal. 

 

A sua vocação para o acordeão começou por 

casualidade, experimentando tocar sozinho e apenas de ouvido, num acordeão 

pertencente a seu irmão mais velho. Mais tarde, teve aulas de acordeão com o 

Professor Nelson Conceição durante cerca de ano e meio. 

 

Desde muito cedo que se encontra ligado às festas e eventos tradicionais de 

Bordeira, sobretudo nas charolas, onde tem atuado desde muito jovem, tendo 

sido um dos fundadores da charola Juvenil Bordeirense em 1986. 

 

No início da sua vida como acordeonista, tocou algumas vezes em diversos 

locais da serra algarvia e do Alentejo, animando bailes e festas tradicionais. 

 

Na década de 90, após o cumprimento do serviço militar, regressa a França, 

atuando neste país em diversos ranchos folclóricos durante o tempo em que lá 

permaneceu entre 1991-1998. 

 

Durante a sua estadia neste país, aproveitava para tirar férias na altura do ano 

novo, com o objetivo de vir a Portugal e participar nas charolas de Bordeira. 

 

Em 1998, regressa definitivamente a Portugal e continua a participar 

ativamente em festas tradicionais de Bordeira e em diversas charolas de 

Bordeira: Juvenil, Juventude, União Bordeirense, Os emigrantes, Medronheira, 

Democrata, Mocidade União Recreativa, Sociedade Bordeirense e Flôr de Lis, 

esta última, charola de Santa Bárbara de Nexe. Atualmente toca na charola 

Democrata de Bordeira, o que faz há 7 anos consecutivos. 

 

José Correia também atuou durante alguns anos no Rancho Folclórico do 

Montenegro. 



Além de músico José Correia é também compositor. Das suas composições 

citam-se composições para as charolas e das quais se destaca a marcha 

dedicada à charola de Bordeira “Democrata”, designada de “A Paixão da 

Democrata”, um fado dedicado à sua mãe designado de “Eterna Saudade” e 

um corridinho designado de “Bela Amizade”, dedicada ao seu amigo Hélder 

Barracosa. 

 

Participou no cd de homenagem a José Ferreiro (Pai) e José Ferreiro (Filho), 

com uma composição sua e de Hermenegildo Guerreiro, um corridinho 

intitulado “Obrigada Mestre Zé”. 

 

Das músicas que fazem parte do seu repertório constam fados, corridinhos e 

valsas entre outras. 

 

 

Atuando o XXV Encontro de Charolas em Faro – 2004 

 



 
 
Atuando o XXV Encontro de Charolas em Faro – 2006 
 
 
 
 

 
 
Atuando na charola “A Democrata” na Câmara Municipal de Faro – 2009 
 
 

 



Nelson Conceição 
 

Nelson José Pires da Conceição nasceu em Bordeira, 

Santa Bárbara de Nexe, Concelho de Faro, a 19 de 

Março de 1978. 

 

Iniciou os seus estudos musicais apenas com oito anos com o Professor 

Joaquim Machado em Estoi, durante dez anos. Frequentou o Conservatório 

Regional do Algarve cerca de um ano com a Prof.ª Anabela Silva. 

Posteriormente, entre 1999 e 2002, estudou com o conceituado Professor 

Aníbal Freire em Alcobaça, onde se deslocava quinzenalmente para ter aulas. 

Em 2002, concluiu o Curso Básico de Acordeão no Conservatório de Vila Real 

de St.º António como aluno externo. 

 

É licenciado em Educação Musical, pela Escola Superior de Educação de Beja, 

e tem uma pós graduação em Ciências Musicais Estudos de Música Popular, 

pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de 

Lisboa; 

 

Tem feito atuações em várias partes do país e a nível internacional, em 

certames de grande relevo no panorama musical ligado ao acordeão. Dos 

diversos locais onde tem atuado destacam-se: Lorient e Marselha (França); 

Orense (Espanha); New Jersey e Newark (E.U.A.); Londres (Inglaterra); Ottawa 

(Canadá) e Castelfidardo-Ancona (Itália). 

 

Enquanto intérprete, compositor e professor tem vindo a conquistar diversos 

prémios a nível nacional e internacional, sagrando-se em 2002, Campeão 

Nacional de Acordeão. Foi condecorado com a Medalha de Mérito da Cidade 

de Faro e o primeiro português a alcançar o pódio no Troféu Mundial de 

Acordeão na Categoria intérprete virtuoso em 2000. Obteve o 1º prémio “Italia 

Award” para melhor composição moderna em 2011. Enquanto professor tem 

cerca de 50 primeiros prémios alcançados e mais de 100 prémios no pódio 

distribuídos por diversos concursos nacionais e internacionais. 

 



Nelson Conceição participa ativamente nas tradições da sua terra, como é o 

caso das charolas, desde 1993, e das Marchas Populares no Concelho de 

Faro, integrando desde 1996 a Marcha de Bordeira. 

 

Atualmente é cocoordenador do Projeto “Terra de Acordeão” que visa 

homenagear os acordeonistas importantes com fortes ligações a Bordeira. Este 

projeto passa por Grandes Galas e Edições discográficas, das quais é 

produtor. Tem ainda participado e desenvolvido diversos trabalhos ao nível das 

produções e edições fonográficas ou literárias. 

 

 

                        Nelson Conceição  

 

 



 

 

 

                      Nelson Conceição com João Barra Bexiga e Hermenegildo  

                      Guerreiro no jantar de formatura do Dr. Leonardo Abreu –  

                      Final da década de 80 do século XX 

 

 

          Nelson Conceição com o saxofonista Germinal Lopes na Alameda João de Deus  

                   em Faro – década de 90 do século XX 



 

 

   Recebendo a Medalha da cidade no dia 7 de Setembro de 2002 

 

 

 Atuando com Helder Barracosa e Maria Adélia Botelho – Reabertura da Sociedade Recreativa 

   Bordeirense – Abril – 2005 

 



  

   Helder Barracosa,  Maria Adélia Botelho e Nelson Conceição – Reabertura da Sociedade  

   Recreativa Bordeirense – Abril – 2005 

 

 

     Atuando com o Grupo de Música Popular “Rastemenga” – Agosto de 2007 



 

   Atuando nas charolas – Teatro Municipal de Faro - 2008 

 

 

 

                                             Nelson Conceição com o Grupo “Moças 

                                             Nagragadas” - Mercado de Faro – Junho de 2006 

                                             



 

Nelson Conceição com Eugénia Lima. Almoço de Confraternização em Melides – 16 de Agosto 

  de 2010 

 

 

         Nelson Conceição com os alunos 

 



Lúcia Barracosa 

 

Lúcia André Carmo Barracosa nasceu a 30 de Novembro 

de 1991 eé natural de Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, 

Concelho de Faro. 

 
É estudante universitária, licenciada em psicologia, 

encontrando-se atualmente, a fazer um mestrado nesta 

área. 

O facto de ter dois primos, João Barracosa e Hélder Barracosa, também 

acordeonistas influenciou-a na decisão de aprender a tocar acordeão. Começa 

a iniciar-se nesta arte aos 7 anos de idade, tendo como professor 

Hermenegildo Guerreiro. 

 

“Na família há dois primos que tocam acordeão e como o meu professor de 

música (Hermenegildo Guerreiro) conhecia os meus pais, foi muito por aí. 

Quando entrei foi mais por influência, mas depois de começar as aulas, quando 

comecei a tocar é que comecei a gostar.” 

 

Já fez várias atuações em diversos locais do país, embora mais na zona do 

Algarve e participou em alguns festivais em S. Bartolomeu de Messines, uma 

audição a nível de escolas em que cada professor apresenta os seus alunos. 

 

Do seu repertório, constam diversas músicas e acha que a música com que as 

pessoas mais a identificam é “Picadinho do Algarve” de João Barra Bexiga, a 

qual gravou num cd aquando da Gala de homenagem a João Barra Bexiga. 

“ Ultimamente tenho tocado um pouco de tudo. Já vou mais para o estilo 

clássico, mas durante muito tempo, era mais corridinhos, marchas e valsas. 

Tenho algumas músicas a nível de repertório. Eu acho que a música que as 

pessoas ligam a mim é “O Picadinho do Algarve”, do João Barra Bexiga, e que 

as pessoas ligam a mim pelo facto de estar gravado num cd de homenagem ao 

João Barra Bexiga.” 

 

Lúcia Barracosa 



Apesar de não querer fazer da música uma profissão, não pretende abandonar 

esta arte,que diz ser muito importante na sua vida. 

 

“ Sou licenciada em Psicologia, entrei agora num mestrado. A música é um 

passatempo, é uma coisa que gosto de fazer, mas não para fazer disso uma 

profissão, não só porque não tem saída, mas porque sinto que não é isso que 

me realiza totalmente. Os meus projetos são fazer uma carreira na área da 

psicologia da educação, mas nunca pôr a música de parte. Senti uma grande 

dificuldade com a universidade em conciliar as duas coisas, mas esforcei-me 

por não desistir, porque ia ser um trabalho de mais de dez anos jogado fora.  

 

Eu lembro-me quando era mais pequenina que me custava ensaiar, mas agora, 

se levo muito tempo sem ensaiar, falta-me qualquer coisa. Através do acordeão 

conheci os melhores amigos que tenho neste momento e para além de 

aprender a tocar, obviamente a grande mais valia foi ter feito os conhecimentos 

que fiz e dar-me com as pessoas que me dou hoje em dia. O meu professor é 

um grande amigo e fiz também outros amigos que eram meus colegas e que 

hoje em dia somos inseparáveis e acho que essa foi mesmo a grande mais 

valia.” 

 

lúcia Barracosa atuou na Grande Gala de Homenagem aos “Ferreiros” que teve 

lugar no Teatro das Figuras em Faro, e participou na gravação do cd de 

homenagem a estes músicos e que fez parte integrante desta gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inês Correia 

 

Inês Isabel Guerreiro Correia é natural de 

Bordeira, Santa Bárbara de Nexe, Concelho de 

Faro e nasceu a 2 de Outubro de 1993. 

 

Começou a tocar acordeão ainda criança, com 

apenas 7 anos de idade, influenciada pelas 

melodias que ouvia quando passava perto da 

casa de seu primo, Nelson Conceição, que a partir 

desta altura viria a ser seu professor de acordeão. 

“ O Nelson que além de ser meu primo e meu vizinho, dava aulas de acordeão 

e eu, passava por ali, ouvia e achava graça, até que um dia, experimentei. 

Comecei a tocar aos sete anos e é uma experiência engraçada tocar. É um 

instrumento difícil porque não se consegue ver a mão esquerda, a tocar com a 

mão direita, pois a gente tem de deixar de olhar para a frente, tem que criar a 

tal postura. Eu nunca tive grande dificuldade de aprendizagem, mas considera-

se um instrumento complicado, porque são coordenações diferentes, a mão 

direita toca uma coisa diferente da mão esquerda, há coisas que têm de ser 

bem trabalhadas, bem articuladas.” 

Inês Correia 

 

Atualmente, já não toca acordeão, mas durante 11 anos este instrumento fez 

parte da sua vida, fazendo atuações em diversos locais do país, sobretudo no 

Algarve. 

 

“Toquei acordeão cerca de 11 anos. Sem o Nelson era impossível saber o que 

sei hoje. Tinha aulas duas vezes por semana. Quando havia concursos ou 

audições perto, fazíamos sempre um ensaio ou outro a mais, para estarmos 

melhor preparados. Eu gosto de tocar tudo, porque para quem gosta de tocar 

acordeão tem de se saber de onde é que o acordeão vem, e a tradição do 

acordeão. São os corridinhos, são aquelas músicas alegres tradicionais e 

depois a partir daí, explora-se outros estilos: as polcas, as marchas, etc. 

Praticamente todos 



os anos tínhamos audições em Paderne, em Boliqueime, em S. Brás de 

Alportel e em vários  sítios. Eu também participei num concurso Ibérico, e 

também fui tocar a Alcobaça, fui à Folkestra, que é atualmente a orquestra que 

o Nelson Conceição dirige, ficamos em primeiro lugar nas orquestras. Também 

toquei em Amarante. 

 

Durante a sua faceta de acordeonista Inês Correia, obteve sucessos diversos 

alcançados pelos prémios que recebeu aquando das suas atuações, e dos 

quais se destacam: 

 

- 2010 - 1º Prémio no Troféu Nacional na Categoria de Orquestra; 

- 2010 - 2º Prémio no Troféu Nacional na Categoria Trio; 

- 2010 - 3º Prémio no Troféu Nacional na Categoria Duo B; 

- 2006 – 2º Prémio no Troféu Nacional na Categoria Infantil; 

- 2006 – 4º Prémio no Troféu Ibérico na Categoria Infantil; 

- 2003 – 2º Prémio no Troféu Nacional na Categoria Iniciado 

 

Inês Correia para além de tocar, também representa e canta, fazendo atuações 

em eventos e festas tradicionais de Bordeira e noutros locais e de onde se 

destacam as marchas populares e as récitas. 

 

A nível de gravações realça-se a sua participação num cd de homenagem a 

José Ferreiro (Pai). 



 

Atuando nas charolas em Bordeira – 2005 

 

No XXIV encontro de charolas em Faro – 2005 



Melissa Simplício 

 

Melissa Simplício nasceu em Lagos e Relvas, Estoi, 

Concelho de Faro em 28 de Novembro de 1993. 

 

Atualmente estuda no 12º ano em artes, espetáculo e interpretação. 

 

Começou a tocar ainda muito jovem, e foi o gosto pelas tradições musicais 

populares como a música das charolas que lhe despertou a enorme vontade de 

aprender a tocar acordeão. Com cerca de 12-13 anos começou a ter aulas com 

o Prof. Nelson Conceição, acordeonista de Bordeira reconhecido a nível 

nacional e internacional. 

 

Melissa Simplício atualmente toca acordeão, representa e também canta o 

fado, tendo participado em diversos concursos onde tem obtido diversos 

prémios. 

 

Eu faço três coisas, faço teatro, canto e acordeão e cada uma das coisas são 

todas especiais para mim. São coisas completamente diferentes, e eu própria 

não sei qual a que gosto mais. 

 

Eu acho que cada uma dessas coisas me complementa, sei que se me 

tirassem uma coisa dessas já não ia estar bem na vida. Agora estou no curso 

de teatro como atriz, mas quero entrar na universidade de música para 

acordeão. São três coisas que eu amo e que vou conseguir conciliar. 

 

Eu tenho uma maneira de entrar na música, no canto e no teatro, cada uma de 

maneira diferente. Eu amo tocar acordeão, porque eu sinto a música, é um 

sentimento que eu não sei explicar completamente. Adoro acordeão, adoro 

tocar. A música está dentro de mim, sinto que a música é o meu caminho. 

Ainda não me atrevi a compor, mas é uma coisa que eu gostava de aprender” 

 

Melissa Simplício tem feito atuações em festivais e audições em diversos locais 

do país, a solo e em grupo nomeadamente Paderne, na Folkestra, projeto de 



Nelson Conceição, onde participam no Campeonato Nacional de Alcobaça, 

audições em Bordeira e Santa Bárbara, organizadas pelo Professor Nelson 

Conceição e em festivais em S. Brás de Alportel e S. Bartolomeu de Messines 

organizados pelo Professor Hermenegildo Guerreiro. 

 

“ A primeira atuação que dei em acordeão foi em Paderne, ainda era pequenina e 

ainda me lembro que toquei a “Laurinda”. Foi a primeira vez em que estive sozinha a 

tocar acordeão em interação com o público. Mas a mais especial de todas em termos 

de audição foi em Bordeira. 

 

Foi a mais especial, foi a primeira vez em Bordeira a tocar. Mas depois, aquela que 

mexe sempre connosco foi na Folkestra em Alcobaça, porque é um conjunto entre nós 

todos, é um convívio de três dias, só a ouvir acordeão e parece que aquilo é o mundo 

do acordeão, é um campeonato de acordeão onde estão várias pessoas a tocar. 

Existe um grande clima de amizade entre nós. Eu gosto da Folkestra, fomos todos 

juntos e ganhamos um prémio, trabalhamos todos para o mesmo e não há rivalidades. 

 

Melissa Simplício 

 

Nas atuações que fez Melissa Simplício foi premiada em 2010 com o 1º Prémio 

no Troféu Nacional na Categoria de Orquestra e em 2012 com o 1º Prémio no 

Troféu Nacional na Categoria de Orquestra. 

 

Os projetos futuros de Melissa passam por conciliar e trabalhar nas três coisas 

que mais gosta: Cantar, tocar e representar. 

 

Cantar, acabar o curso de teatro e entrar para a universidade de música, são sem 

dúvida os projetos que eu tenho e depois ir também fazendo alguns espetáculos. 

Penso sem dúvida que posso ir longe na minha carreira. Nós temos que lutar por 

aquilo que queremos e eu vou trabalhar e empenhar-me tanto, que vou conseguir. 

Posso sem dúvida dizer que tenho cinco pessoas que me apoiam incondicionalmente: 

o professor Nelson Conceição no acordeão, a 

professora Ana Oliveira e o professor António no teatro e os meus pais em tudo. 

 

Melissa Simplício 



Em 2012, Melissa Simplício participou na gravação do CD de homenagem a 

José Ferreiro (Pai) e José Ferreiro (Filho), aquando da gala de homenagem a 

estes músicos que teve lugar no dia 3 de Novembro no Teatro Municipal de 

Faro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentação Consultada 

 

Jornais 

 

Jornal Correio do Sul de 20 de Novembro de 1932 

Jornal O Encontro nº4 de Outubro de 1971 

Jornal a Avezinha de 11de Janeiro de 2007 

Jornal a Avezinha em 27 de Setembro de 2007. 

Jornal a Avezinha em 6 de Dezembro de 2007 

Jornal a Avezinha de 14 de Setembro de 2006 

Jornal a Avezinha de 14 de Setembro de 2006 

Jornal a Avezinha em 07 de Dezembro de 2006 

Jornal a Avezinha de 20 de Dezembro de 2007. 

Jornal a Avezinha de 9 de Setembro de 2010 

Jornal a Avezinha de 01 de Dezembro de 2011. 
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http://osferreiros.blogspot.pt 
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