
A’MAR	  Estúdio	  www.amarestudio.com	  Email:	  amarestudioemail@gmail.com	  Tel.969692292	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



A’MAR	  Estúdio	  www.amarestudio.com	  Email:	  amarestudioemail@gmail.com	  Tel.969692292	  
	  

Projecto 

Nome: SEA Groove 
Formação: Afonso Castanheira – Contrabaixo, Voz, Letras e Composição 
                   David Canhoto – Bateria, SPD SX, Voz e Arranjos 
Website: www.amarestudio.com/#!sea-groove/c11r1 
Audio: www.soundcloud.com/sea-groove 
Facebook: www.facebook.com/SEA-Groove-Official-1731602963740085 

Descrição 

Os SEA Groove são um grupo composto por dois músicos surfistas, Afonso 
Castanheira (composição, letras, voz e contrabaixo) e David Canhoto 
(arranjos, bateira, spds e voz), ambos licenciados em Jazz. 
Uma banda dos mares do Baleal que começou a actuar a 14 de Junho de 
2013, lançou em Fevereiro do ano passado o seu primeiro álbum – Mar à 
Vista com a participação especial de Chullage, Braima Galissá, Pedro 
Castanheira e Caroline Oulman. Gravado no A’MAR Estúdio. 
Os SEA Groove começaram em trio, passando pela banda alguns músicos: 
Hugo Trindade, Mauro Ribeiro, Tahina Rahary, Daniel Neto e João Grilo. 
Tocaram também com os músicos convidados: Luís Pucarinho, Chullage, 
Junior (Terrakota), Alexandre Andrade e Helena Madeira. 
Em Setembro e Outubro de 2014 fizeram a SEA Groove TRIPTOUR Madeira 
2014, uma tournée e surf trip, 7 dias 7 palcos 7 picos, tendo regressado em 
Novembro para uma actuação no campeonato internacional de surf Heavy 
Water Invitational (Paúl do Mar). 
A partir de 2015 os SEA Groove passaram a tocar em duo, tendo 
apresentado esta nova formação no B.Leza.  
Este ano (2016) lançam o seu segundo álbum – Maré. 
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Crítica da Surf Portugal: "Este trio respira surf por todos os poros. 
Gravam literalmente com o mar à vista, a partir do seu estúdio no Baleal 
(A’MAR Estúdio), e têm um groove que ameaça por um lado entra pelo 
outro. Não são reggae, não são soul, não são jazz, não são hip hop. São, 
acima de tudo, músicos com a vibração certa nas cordas e baquetas e a 
pulsação em premanente stoke. É som para fins de tarde ensolarados, 
cerveja na mão e olhar esgazeado para as ondas que insistem no hipnótico 
movimento de vai e vem. Uma pedra, portanto." Susana Santos, Surf 
Portugal nr 259 de 2015. 

“Mar à Vista” – SEA Groove, 2014 
Gravado no A’MAR Estúdio 
Edição de Autor (SPA) 
Produzido por Afonso Castanheira  
(A’MAR Estúdio) 
Misturado por Luís Pucarinho 
(Caracol Secreto) 
Afonso Castanheira – composição, letras, 
contrabaixo e voz 
David Canhoto – arranjos, bateria e voz 
Artistas convidados: Tahina Rahary, 
Chullage, Braima Galissá, Pedro 
Castanheira e Caroline Oulman 

“Maré” – SEA Groove, 2016 
Gravado no A’MAR Estúdio 
Edição de Autor (SPA) 
Produzido por Afonso Castanheira  
(A’MAR Estúdio) 
Misturado por Luís Pucarinho 
(Caracol Secreto) 
Masterizado por Eduardo Vinhas 
(Golden Poney Studio)  
Afonso Castanheira – composição, letras, 
contrabaixo e voz 
David Canhoto – arranjos, bateria e voz 
Artista convidado: Luís Pucarinho 
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Salas onde já actuaram 

Festival Música de Cá (Peniche), Mercados no Museu (Lisboa), B.Leza 
(Lisboa), Heavy Water Invitational (Paúl do Mar), Estúdio 21 (Funchal), Maktub 
(Paúl do Mar), Fidy Poncha (Câmara de Lobos), Skat (Funchal), Barreirinha 
(Funchal), Ameixa (Ribeira Brava), Maktub Guest House (Jardim do Mar), FX 
Club (Funchal), Sana Silver Coast Hotel (Caldas da Rainha), évorAmostra 
(Évora), Festival Sons da Ria (St. Luzia), Tokyo (Lisboa), Arrail de Verão (Areia 
Branca), Baleal Summer Fest (Baleal), Festival Músicas do Mar (Peniche), Café 
Tati (Lisboa), Surf Castle (Baleal) e A'MAR Estúdio (Baleal).  
 
Em Setembro/Outubro de 2014 fizeram a SEA Groove TRIPTOUR Madeira 
2014 - 7 dias 7 picos 7 palcos (surftrip + tournée). 
 

 
	  
	  

Uma Produção                 
 

	  


