
Eurico Silva pochodzi z Barreiro w Portugalii. Miłość do dźwięków zaszczepił w nim ojciec, marynarz. Swoją przygodę  
z muzyką na poważnie rozpoczął rezygnując ze studiów (miał być pielęgniarzem), aby szlifować warsztat występując  
w wielu uznanych chórach (m.in. Coro Lisboa Cantat) oraz zdobywając doświadczenie jako wokalista i solista grający na gi-
tarze. Eurico żyje muzyką, będąc współtwórcą wielu projektów. W 2021 roku nagrał swój pierwszy album Sonho Artistico. 
Mężczyzna śpiewa w typowym portugalskim nastroju, gdzie saudade jest stanem naturalnym, choć nie zawsze smutnym. 

Podążając za swoim marzeniem Eurico pragnie popularyzować muzykę portugalską na całym świecie – dzieląc się ze słu-
chaczami nie tylko dźwiękami, ale także obdarzając nas magią języka, sztuki i kultury swojego kraju. 

W maju 2022 Eurico Silva roku został ciepło przyjęty przez krakowską publiczność. Powraca do Polski we wrześniu i zagra 
kilka koncertów w szczególnych miejscach Warszawy oraz jej okolicach. Swoje występy, które patronatem honorowym  
objęła Ambasada Portugalii, Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza oraz Instytut Camõesa, rozpocznie od koncertu w kul-
towej warszawskiej kawiarni „Czytelnik – Nowe wydanie 2020”, będącej partnerem całej trasy koncertowej.

Poznajcie Eurica Silvę, do zobaczenia!
02.09 – Kawiarnia Czytelnik Nowe Wydanie – wieczór portugalski, kolacja, a po niej koncert 
03.09 – Seafood Festival – Restauracja Diogo’s przy Stadionie Legii – święto owoców morza, zwieńczone koncertem
04.09 – koncert w Stacji Komorów pod Warszawą
08.09 – koncert na dachu – Hotel Chopin, Warszawa
09.09 – koncert w Galerii LaBoheme – Żoliborz
10.09 – koncert w Galerii Bluszcz, Podkowa Leśna
15.09 – koncert w Domu Kultury Raszyn  

BILETY NA KONCERTY: https://biletyna.pl/koncert/Eurico-Silva oraz na Seafood Festival: https://biletyna.pl/festiwal/Se-
afood-Festival-Eurico-Silva-Portugalskie-Swieto-Owocow-Morza-i-Muzyki-w-Warszawie

Eurico w Krakowie: https://www.youtube.com/watch?v=ZF0OFhfY9nk

Prywatne nagranie, specjalnie dla WAS: https://www.youtube.com/watch?v=-HRUt5LGEYc

https://www.instagram.com/eurico_music_oficial/
http://www.euricomusic.com

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.soundsensitive.pl

606-230-322, 507-301-483

Patronat honorowy:

~ Zawsze chciałem odkrywać świat i dzielić się moją muzyką ze wszystkimi.
Odkąd odwiedziłem Polskę i poznałem otwarte serca jej mieszkańców, moja 

ciekawość wzrosła. Poczułem, że chcę odkrywać tę kulturę. Przebywając w tym 
pięknym kraju, szybko doświadczyłem uczucia „swojskości”, nie było miejsca na 

dystans w sposobie bycia Polaków. Pokochałem ten „głód kultury”  
i otwartość na próbowanie nowych rzeczy. Ja też tak czuję ~ 
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