The Oafs – 8 anos
Afonso Carvalhido (24 anos) - Clarinete e percussão
Formação e profissão: Designer gráfico
Eva Gomes Dias (32 anos) - Voz
Formação em Arq. Paisagista,
trabalha como Operadora Fabril
João Dias (32 anos) - Guitarra
Formação Geologia, trabalha como Capex Buyer
Raúl Carvalho (34 anos) - Baixo
Formação e profssão: Engenharia Civil
Somos todos naturais de Vila Franca – Viana do Castelo

A banda The Oafs, de Afonso Carvalhido, Eva Gomes Dias, João Dias e Raúl
Carvalho, existe em Vila Franca, Viana do Castelo, desde 2013. E desde 2013 que
têm espalhado a sua música um pouco por todo o país e mesmo além-fronteiras.
Começaram o seu percurso como banda de covers, mas depressa surgiu a vontade
de se exprimirem através das músicas em nome próprio. Admitem que
escrever/compor uma música e apresentá-la ao público é um escape às vicissitudes
da vida, um pouco como se “fosse outra pessoa em palco”, “sem contas a pagar e
explicações para dar ao chefe”, dizem em tom de brincadeira. No palco ou no
processo de composição dos seus temas, podem exprimir-se “sem filtros”, o que é
“muito libertador”, admitem.
Desde cedo, os quatro elementos tiveram ligação com a música, através de grupos
corais, ranchos folclóricos, bandas filarmónicas e bandas pop. Todas estas
experiências influenciam a sua música e, orgulhosamente, dizem-se uma banda que
canta músicas do Minho, com estilo indie/folk e com letras em inglês. Afinal, as suas
“vidas e experiências são minhotas e de Viana”, e isso reflete-se na sua mensagem.
Contam até ao dia de hoje com um EP - “Mr. J” e um LP - “Scars and Stories”, ambos
realizados 100% em Viana do Castelo, o primeiro no GAM Studio, com Pedro Alves,
e o segundo no AMP Studio de Paulo Miranda. Estes trabalhos já os levaram em tour
de Norte a Sul do país, apresentando o seu trabalho em FNACs, Casas da Cultura
(Guimarães, Portalegre, Setúbal, ...) e vários festivais (Festival Rádio Faneca - Ílhavo,
Aguitágueda - Águeda, Viana Bate Forte - Viana do Castelo, …) e mesmo até além
fronteiras, na vizinha Espanha e em Taiwan onde participaram como representantes
do nosso país no “Yilan International Art Festival”, levando a alegria das suas origens
ao outro lado do mundo.
Durante os últimos dois anos, devido à crise pandémica, concentraram-se em
festivais de música online: Kansai Music Conference – Osaka - Japão, Kindest
Christmas Online Music Festival – Londres – Reino Unido, Art for a better world Formosa Melody Music Center – Indonésia, entre outros.

Atualmente, encontram-se em processo de finalização de mais um álbum de originais,
“About the Mountain and the River”, onde contam com a presença de ilustres
convidados: Miguel Teixeira (Guitarra), Pedro Pinheiro e Rúben Carvalho (Trompete
e Trombone, Escola de Música de Perre), Grupo de Bombos de São Sebastião de
Darque e ainda o coro “Essence Voices” de Ourém.
Sigam os The Oafs nas redes sociais para estar a par de todas as suas novidades
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