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Ana "Cherry" Caldeira começou a cantar em 2009, ao mesmo tempo que ingressava no ensino superior e
se juntava ao Coro da Universidade Técnica de Lisboa, tendo sido o irmão a sua maior influência ao
rodeá-la de música, nos mais variados géneros, desde que nascera.
Formou duos com diferentes guitarristas (Miguel Sousa, Miguel Monteiro, Miguel Cervini), com diferentes repertórios, mas foi com o trio Cherry Jam (Ruben Portinha, Nuno Barreto) que foi vista a cantar
por Rui Ribeiro (Aurea), que a convidou a ser a voz dos temas que tinha composto. As músicas e letras,
de sua autoria, falavam de histórias de mulheres que conhecia e que imaginava.
Assim nasceu "London Express", gravado e editado enquanto Ana vivia em Londres, cidade para a qual
se mudara e onde vivera entre 2013 e 2015.
É lançado em 2014, pela Blim Records e Universal Portugal.
"London Express" foi promovido em diversas estações de rádio e programas de televisão, o seu primeiro
single foi parte da banda sonora de uma telenovela; Cherry apresentou o album no C. C. Olga Cadaval,
no Pinktober do Hard Rock Cafe e nas Festas do Mar de 2016, palco que abriu, como primeira parte de
Amor Electro, e onde regressou em 2019 no palco secundário.
Participou nas galas da Smooth FM, cantando com big band no Centro Cultural de Belém e no Coliseu
do Porto.
Entretanto, foi pisando muitos outros palcos, cantando repertórios diversos, trabalhando com talentosos músicos e como convidada de prestigiados cantores nacionais.
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Chegamos ao novo álbum, num fechar de ciclo que se impunha: um conjunto
de temas há muito compostos em parceria com Miguel Cervini, mas deixados
"para depois". Cherry decide que aqueles temas teriam de ver a luz do
dia - sendo "Cold Wind", primeiro single, um precioso representante desse
trabalho.
Produzidos por Ivo Costa e Gonçalo Pimenta (Sara Tavares, Carminho, Dino D'
Santiago, Bateu Matou ) e gravados no estúdio Pimenta Preta, com bem
sucedidos músicos como Diogo Santos, Hugo Ganhão, Ivo Costa, Miguel
Cervini, Alexandre Manaia, Paulo Loureiro e Paulo Soares, os temas levam a
sonoridade da cantora para outros caminhos, assumidamente mais
influenciados pelos chamados indie pop e indie rock, sem perder a voz
quente e soul que a caracteriza.
O álbum afasta-se também conceptualmente do primeiro; o seu título será
"The Good Breakup", e focar-se-à na relação profissional e de amizade de Ana
Caldeira e Miguel Cervini, como o final de um período de forte crescimento e
grandes mudanças pessoais, do qual surgiu um produto final, como se de um
filho se tratasse; terminando a "parceria", fica a amizade e a boa convivência
em prol de um bem comum: um conjunto de temas que aos dois são queridos
e que tanto tempo levou a crescer e a tornar-se no que é (pretende ser) hoje.
Uma relação humana espelhada num trabalho artístico, como tantos outros
exemplos.
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