
 

O trabalho do Duo Siqueira Lima está atraindo a atenção de músicos e 

críticos no Brasil e no exterior.  Bebendo diretamente na fonte latino-

americana, a uruguaia Cecilia Siqueira e o brasileiro Fernando Lima se 

sobressaem em função especialmente da originalidade que imprimem 

ao repertório, desde a escolha das obras até a forma de execução.  Seu mais recente album discográfico Um a Um, foi 

lançado na Europa e nos Estados Unidos pelo selo Belga GHA Records e vem recebendo excelentes criticas de publicações 

especializadas. 

O primeiro encontro foi marcado por um acontecimento histórico em suas carreiras. Eles se conheceram num concurso 

internacional de violão que se realizou no ano de 2001 em Caxias do Sul –RG. Entre todos os participantes, que vinham de 

vários paises, Cecília e Fernando dividiram o primeiro lugar. Este fato foi de total importância para o início de uma 

carreira internacional e para a formação do duo Siqueira Lima. 

Em 2002, quando ainda se dedicavam a suas carreiras individuais, se interessaram em gravar algumas peças juntos, foi 

quando fizeram o CD “Tudo ConCorda”, com solos e duo. Desde a estréia, o casal colheu numerosas críticas favoráveis, e 

teve como incentivador e orientador o renomado professor Henrique Pinto. 

O duo consolidou-se em 2006, com a gravação do CD “Lado a Lado” que inaugurou o nome oficial de Duo Siqueira-

Lima. Este disco revelou a principal tendência musical do duo, a música brasileira. Eles estrearam um repertório 

totalmente inédito e inovador para a formação de duo de violões, passando por uma variedade de compositores de 

primeira grandeza da nossa música popular brasileira. 

Desde de então eles vêm se apresentando por várias partes do mundo, sendo aclamado como uma revelação musical de 

sua geração. 

A carreira internacional se estende por toda Europa, da Espanha a Rússia, da Irlanda a Ucrânia. Suas turnês européias 

inclui concertos em eminentes teatros e festivais como o Festival Internacional de Guitare de Paris (França), Palácio 

Kongresowa (Varsóvia-Polônia); International Musical Festival (Kaluga-Rússia); Jazz Festival (São Petersburgo-

Rússia), Festival de Guitare de Lausanne (Lausanne-Suíça), Festival Guitares du Monde (Perpignan – França), National 

Concert Hall e Festival of World Cultures,(Dublin-Irlanda), Palazzina Liberty (Milão-Itália), Sala Tchaikovsky (Gomel–

Bielorússia), CasteloËsterhaze (Fertod-Hungria), entre outros. 

Além do entrosamento a dois, realizaram um grande Show ao lado do lendário clarinetista Paulo Moura - maestro e figura 

marcante na música brasileira.  Este projeto realizou-se  no teatro do SESC Vila Mariana na cidade de  São Paulo, na série 

"Encontros", e teve como tema a obra de Radamés Gnattali e Astor Piazzolla.  

O Duo também vem sendo solicitado  com frequencia à se apresentar com orquestras sinfônicas e a ministrar palestras e 

Master Classes em diversas universidades dos Estados Unidos, como Brazilian Music Institute – University of Florida 

(Gainesville – Flórida) e SMU Meadows School of Arts (Fort Worth-Texas). 

http://www.duosiqueiralima.com.br/

