
ZÉ EDUARDO CONVIDA

A ideia que preside à rubrica "Zé Eduardo 
Convida" tem duas vertentes: dar a conhecer 
ao público os músicos de Jazz portugueses mais 
jovens e, na minha opinião, mais talentosos, 
e com os quais já tive oportunidade de tocar 
noutras ocasiões. Tornar possível o reencontro 
com alguns músicos veteranos, todos 
companheiros de (muitas) outras aventuras, 
com quem me identifico e com quem estou 
sempre pronto a novos desafios! As formações 
reduzidas (duos e trios) em que a rubrica se irá 
desenvolvendo nas suas várias edições vai criar 
as condições para escutar os músicos em todo o 
seu talento e potencial criativo. 

The heading “Zé Eduardo Convida” gathers two 
dimensions:  present the youngest and talented 
portuguese jazz musicians to the audience, with 
whom I had the opportunity to play before. To make 
possible the reunion of some veteran musicians, 
all of them companions of great adventures, with 
whom I review myself in and with whom Í m ready 
to share new challenges. The duets and trios will 
create the perfect ambience on which the audience 
will be presented with all the talent and creative 
potential of these talented musicians. 

UM COPO DE JAZZ
Da experiência do Jazz ao 2º Domingo do 
mês, que paulatinamente foi granjeando 
o seu público, queremos passar para este 
novo projecto, UM COPO DE JAZZ, com 
eventos ao 2º e 4º Domingos de cada mês.
A nossa sede, a Casa dos Pantojas, 
datada dos Séc. XVII/XVIII, classificada de 
Monumento de Interesse Público Nacional, 
abrirá as suas portas para vos oferecer 
uma experiência jazzística marcante e 
diferenciadora.
O Zé Eduardo honra-nos com a Direcção 
Artística do projecto, partilhando a 
programação com o João Paulo Melro.
O Projecto integra a rubrica “ZÉ EDUARDO 
CONVIDA”, preferencialmente nos 2ºs 
Domingos de cada mês.
Bem-vindos ao Club Farense.

A GLASS OF JAZZ
A Glass of Jazz was born from the well 
succeed experience of our Sundays Jazz 
events, which slowly conquered our audience. 
As a result of it, this new Project, A Glass of 
Jazz, will be held on every second and fourth 
sunday of the month. 
Our Club headquarters “Casa dos Pantojas” 
from Centuries XVII/XVIII, qualified as a 
National Monument of Public Interest, will 
open its doors to offer you a remarcable and 
unique jazzy experience. 
Zé Eduardo honour us with the Artistic 
Direction of the Project, defining the Program 
with João Paulo Melro.
This Project integrates the heading “ZÉ 
EDUARDO CONVIDA”, preferably held on 
the second sunday of the month.
Welcome to Club Farense.
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08/10 18:00h 6:00p.m.

Zé Eduardo convida…  Zé Eduardo invites…

ANDRÉ MURRAÇAS (sax)
GUILHERME MELO (bateria drums)

“Será um trio que juntei com dois jovens muito promissores 
com quem já tive algumas oportunidades de tocar” 
“A promising young trio, with whom I already had the 
chance to play”

10/12  18:00h 6:00p.m.

Zé Eduardo convida…  Zé Eduardo invites…

MÁRIO DELGADO (guitarra guitar)

“O primeiro peso pesado da temporada. Um duo que já 
tínhamos feito há quase 20 anos e que voltamos agora a 
repetir depois de muitas tentativas anteriores sem êxito...”
“The seasons first heavyweight. We tried this duet 20 years ago. 
After many attempts without success, we’re back.”

26/11  18:00h 6:00p.m.

Zé Eduardo convida…  Zé Eduardo invites…

JOÃO COELHO (piano)
JOÃO SOUSA (bateria drums)

“Vai ser a primeira vez que faremos uma coisa em trio. O 
Coelho é um excelente pianista que vai dar muito que falar; 
o Sousa é prata da casa com estudos feitos na Holanda, onde 
aprendeu como se swinga a sério, com um veterano baterista 
holandês que tocou com todos os grande norte-americanos...”
“First time playing as a trio. João Coelho is an excellent pianist 
and you are going to hear wonders from him. João Sousa is a 
local musician, graduated in Holland  where he has learned the 
real jazz swing with a veteran drummer who played with some 
of the Great North American musicians.”

12/11  18:00h 6:00p.m.

MEERSALZ

"Meersalz" - quinteto liderado pelo trompetista (suíço/
algarvio) Leon Baldesberger que vai apresentar pela primeira 
vez em Faro o álbum "Storfaktor".
“Meersalz” – a quintet led by the trumpeter Leon Baldesberger  
(Swiss / Algarvian) who will present in Faro, for the first time 
his album “Storfaktor”.

Leon Baldesberger (trompete trumpet), Alexandre Dahmen 
(piano), Miguel Martins (guitarra guitar), Luís Henrique (baixo 
bass), João Melro (bateria drums)

22/10  18:00h 6:00p.m.

COOL MANOUCHE

Os “Cool Manouche & Betty M.” são um grupo de 
Jazz Manouche ou gypsy jazz, inspirados nos clássicos 
interpretados e criados por nomes como Django Reinhardt 
Stochelo Rosenberg ou Tchavolo Schmitt.
"Cool Manouche & Betty M." are a Gypsy Jazz group inspired 
by the music of Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg and 
Tchavolo Schmitt.

Betty M (voz e violino vocals & violin), Luís Fialho (guitarra guitar), 
Ray Bartlet (guitarra guitar), Paulo Matos (contrabaixo double bass)


