Nena Queiroga, de família musical, filha de Luiz
Queiroga, radialista, compositor e humorista
(criador do coronel Ludugero), e Meves Gama,
renomada cantora da “Época de Ouro” da rádio,
cresceu em berço artístico e começou logo cedo a
cantar. Pernambuco sempre foi uma referencia e
uma inspiração para sua vida, desde pequena
acompanhava a sua mãe nos ensaios da
orquestra de Nelson Ferreira e até hoje quando
comanda um dos trios do maior bloco
carnavalesco do mundo, O Galo da Madrugada,
ela se destaca por ser uma das poucas cantoras
dos ritmos pernambucanos, o Sr. Eneas Freire,
idealizador do bloco, dizia “Nena é a rainha do
Galo da Madrugada!”. Como cantora, e
compositora, participou de vários festivais e
sempre despontando nos primeiros lugares, Nena
tem 04 Cds gravados independentes, sendo dois
de carnaval e dois de forró, com seu primeiro CD
intitulado “Xotes e Forrós”, foi indicada ao Prêmio
TIM da Musica Brasileira, como melhor cantora
Regional ao lado de Daniela Mercury e Ivete
Sangalo que a reconheceu, como Rainha do frevo
(palavras usadas por Ivete).

Como compositora, também contribui com a
renovação do carnaval, sendo, em parceria
com o também cantor e compositor Andre Rio,
responsável por um dos maiores sucessos da
época momesca: CHUVA DE SOMBRINHAS,
mais conhecida como: AI QUE CALOR.
Nena Queiroga para celebrar seus 30 anos de
carreira, defendendo a cultura pernambucana
com muito afinco e dedicação, Gravou seu 1º
DVD AO VIVO, agregadora, sabe como
ninguém, somar pessoas a sua arte,
intercambiando cultura, trouxe artistas de
reconhecimento nacional para abraçarem os
nossos ritmos, Nomes como ELBA RAMALHO,
LENINE, MARIA GADU, LUIZA POSSI e
IVETE SANGALO dividiram o palco com ela,
fortalecendo e divulgando a nossa cultura.

Nena é a síntese da cultura pernambucana,
uma artista eclética que consegue unir em
seu trabalho o resgate as raízes culturais de
Pernambuco e também um pouco da
modernidade sonora que hoje enriquece a
musicalidade em todo o Brasil.

DISCOGRAFIA
https://www.youtube.com/user/nenaqueirogaoficial/feed
www.nenaqueiroga.com.br

IVETE SANGALO

Participações especiais de Ivete Sangalo, Maria Gadú, Elba Ramalho,
Lenine, Luiza Possi na gravação do dvd PERNAMBUCO PARA O MUNDO.
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