
Somos um grupo de jovens cantores, de Viana 

do Castelo, que, em setembro de 2012, se juntou 

com o objetivo de fazer boa música, com 

qualidade e profissionalismo. Após algum debate 

de ideias e entre outras propostas, surgiu o nome 

“Contraponto”. Desde logo fez todo o sentido 

para nós e decidimos rapidamente que seria 

esse o nome que daríamos ao nosso projeto. 

Contraponto consiste numa técnica de composição musical que tem em conta a 

harmonização criada por uma ou mais linhas melódicas – como somos um grupo a 

cappella, interpretamos obras de variados estilos como música clássica, jazz e pop, 

apenas com a nossa voz, mas com vozes (ou linhas melódicas) diferentes que, 

quando cantadas em conjunto (em harmonia), dão origem ao arranjo musical final. 

Em 2013 lançámos o nosso primeiro videoclipe, de um medley dos Coldplay no qual 

cantamos a cappella os maiores êxitos desta banda de renome, num arranjo próprio 

e único, que fez com que ganhássemos bastante reconhecimento nacional. 

Em setembro de 2015 publicámos um novo videoclipe - um medley de músicas do 

filme da Disney “Rei Leão” - que em menos de duas semanas atingiu as 260 mil 

visualizações no YouTube e que neste momento ultrapassa 1 milhão e 400 mil. 

Em 2016 participámos no programa da RTP1 "Got Talent Portugal" onde, após um 

botão dourado nas audições, chegámos à grande final, levando-nos a um maior 

reconhecimento nacional. 

Lançámos, no ano de 2017, o nosso primeiro trabalho discográfico, tendo como 

bandeira o videoclipe do single "À minha maneira", dos Xutos & Pontapés. Este CD 

conta com arranjos de músicas de artistas portugueses consagrados, interpretados 

exclusivamente a cappella. Todos os arranjos são da nossa autoria. 

Estreámos um novo espetáculo no final de 2019 - “Oldies but goodies” - que promete 

levar o público numa viagem enérgica e intimista pelos grandes ícones musicais e 

sucessos dos anos 70, 80 e 90 na forma que lhes é característica. Novos arranjos, 

novo cenário e novos figurinos fazem deste espetáculo uma celebração única da 

história da música pop e rock do final do século XX. 

Em maio de 2020, lançámos o videoclipe do segundo single “Problema de expressão” 

dos Clã e participámos no programa “Batalha dos Jurados” da RTP. Em abril de 2021 

lançámos o videoclipe do terceiro single “Quem és tu Miúda” dos 

Azeitonas, com a participação especial do Marlon, vocalista da banda. 



Em 2022 faremos 10 anos de existência. São 10 anos de trabalho em comum que 

nos permitiu e permite fazermos o que mais prazer nos dá, música em conjunto. Ainda 

não podemos revelar o que aí vem, mas prometemos comemorar em grande: por nós, 

mas, sobretudo, por quem nos segue, dando continuidade a este projeto que já nos 

proporcionou tantos momentos felizes e no qual temos imenso orgulho. 


