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MOTHERFLUTTERS é um duo constituído pelos irmãos André Cameira (flauta/
voz/teclados) e Filipe Cameira (guitarra/voz/programações). Ao longo de mais 
de 20 anos, estudaram e deram aulas de música juntos, tocaram em algumas 
bandas (Moullinex, Suite) e fizeram parte de grupos de música clássica, até 
que decidiram aventurar-se no seu próprio projeto de originais. Quando a 
crise da dívida pública europeia chegou a Portugal, Filipe partiu para Londres 
mas André ficou no país. Ironicamente, foi nesta altura que tudo começou para 
eles… Em 2017 começaram a compor através do Facetime/Skype e WhatsApp, 
enviando um ao outro as suas composições e gravações – a música manteve-
os juntos. Mais tarde Filipe mudou-se para o Qatar, onde vive atualmente, 
mas nem mesmo os 7500km de distância foram capazes de separar os dois 
irmãos. Do seu primeiro álbum de estreia, foram lançados 5 singles, tendo 
alguns atingindo o primeiro lugar do TOPA3.30 da ANTENA3 em Portugal e 
do TOP40 da QBS Radio no Qatar, por várias semanas consecutivas.
A sua música combina elementos da música disco, funk e pop, assim como 
linhas de voz simples e melodias cativantes. O som único da flauta transversal 
e a guitarra elétrica funky prometem fazer-nos dançar...Para 2023 apresentam-
se em formato de banda de 4 elementos tendo atuado em festivais como 
BONS SONS, TiMILHA, NOITES NA NORA, CAMBRAFEST, entre outros 
concertos de produção própria.
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TOMORROW foi a primeira música a ver a luz do dia. Foi lançada durante a 
pandemia de 2020 e fala sobre realizar os nossos sonhos mesmo nos momentos 
mais difíceis. É também uma mensagem de esperança por dias melhores. 
FIND LOVE  foi lançada no verão de 2020. Foi para o ar em muitas rádios, um 
pouco por todo o mundo, e rapidamente alcançou o primeiro lugar no TOP30 
da Antena 3, onde permaneceu por nove semanas consecutivas. Foi também 
considerada uma das melhores canções de 2020 pelo público da plataforma 
digital FantasticTv. O Videoclipe foi filmado e produzido pelo reconhecido 
realizador Vasco Mendes, autor dos mais recentes vídeos de Clã, Best Youth, 
Meera, First Breath After Coma. ONE DAY  foi lançada em 2020 no dia de 
Natal e tocou nas principais rádios portuguesas e estrangeiras. Alcançou o 
primeiro lugar no TOP30 da Antena 3 e também no TOP 40 da QBSradio no 
Qatar, onde permaneceu por 3 semanas. I WANNA BE foi lançada em 2021 e 
conta com a colaboração do percussionista Manu Idhra (Moullinex, Expensive 
Soul). Fala sobre como procurar quem realmente somos e como é importante 
nos encontrarmos. Esteve no top várias semanas alcançando também o 
número 1 do TOP30 da Antena 3. TIME TO TIME é o último single lançado 
em 2022. Trata-se de uma homenagem ao Funk onde se fala da importância 
de sermos livres.
Todas as canções foram compostas, produzidas e gravadas por 
MOTHERFLUTTERS (Lisboa / Londres / Doha), misturadas por Miguel Ferrador 
(Lisboa) e masterizadas por Jarrad Hearman  (Londres).
 
Clique em baixo para ouvir no Spotify:

MÚSICA

http://www.motherflutters.com
https://open.spotify.com/track/1s3YTGS1pM09B6k2X04ajg?si=fa81099b1c2940f8
https://open.spotify.com/track/3pO5ryf3kBwIlvkHeBlETR?si=10dab79e705d4939
https://open.spotify.com/track/3tBrUGbXwt1fbcavpApQGi?si=2f13420cc0b24a4e
https://open.spotify.com/track/2HJ1vMalCQR4PHTPbBHJvR?si=bdfe7b6aa7874198
https://open.spotify.com/track/0FbQcHGsOId9kgxJ7dYHve?autoplay=true
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motherflutters@gmail.com
www.motherflutters.com

+351 917 640 767 | +351 914 289 934

CONTACTOS
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https://vimeo.com/user109208663
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