
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
Cá estamos, com o mesmo entusiasmo para dar 
corpo a mais uma edição de “Um Copo de Jazz”. O 
balanço que fazemos da 1ª Edição, entre Outubro 
de 2017 e Junho de 2018, é francamente positivo, 
com espectáculos que mereceram crescente 
aceitação do público. Foi gratificante ver o nosso 
Salão de Festas com um público entusiástico 
que, não raras vezes, aplaudiu de pé os nossos 
convidados. A experiência jazzística, marcante 
e diferenciadora, que vos prometemos no nosso 
espaço, a Casa dos Pantojas, aí está. Esperamos 
continuar a merecer o vosso contributo para saudar 
a música com o nosso “Copo de Jazz”.
Bem-vindos ao Club Farense.

A GLASS OF JAZZ
And here we are, with the same enthusiasm, to give 
life to another edition of “A Glass of Jazz”. Looking at 
its 1st Edition, between October 2017 and June 2018, 
we can frankly assume that the result was positive, 
with concerts that received increasing acceptance 
from the public. It was with gratitude that we saw our 
main hall with an enthusiastic audience who many 
times applauded our guests standing up. As promised, 
our jazz experience, striking and distinctive is right 
here, at our place, Casa dos Pantojas. We hope to 
continue deserving your contribution to welcome the 
music with our “Glass of Jazz”.
Welcome to Club Farense.

ARTISTIC DIRECTOR Zé Eduardo
PRODUCTION João Paulo Melro
TECHNICAL DIRECTOR Idelberto Dores
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14/10 18:00h 6:00p.m.
Zé Eduardo convida…  Zé Eduardo invites…
PAULA SOUSA (piano)

“Conheço a Paula Sousa há alguns anos e desde sempre 
lhe reconheço o grande valor de ser uma das pouquíssimas 
mulheres que tocam piano jazz em Portugal. A Paula 
tem uma longa trajectória tanto na música Pop como no 
Jazz através de projectos seus ou como colaboradora em 
trabalhos de outros. Compositora inspirada, possui também 
uma longa experiência no ensino desta música, tanto em 
Portugal como no estrangeiro, o que lhe confere um estatuto 
muito especial no meio jazzístico nacional. Esta vai ser a 
primeira vez que tocamos em duo e espero sinceramente que 
não seja a última!” I know Paula Sousa for a few years and I have 
always recognized the great value of being one of the very few 
women playing jazz piano in Portugal. Paula has a long history 
in both pop and jazz music, through her own projects or as a 
collaborator in other musicians work. As an inspired composer, 
she also has a long experience in teaching this music genre, both 
in Portugal and abroad, which gives her a very special status in 
the national jazz environment.This will be the first time we will 
play as a duo and I sincerely hope not to be the last!

25/11  18:00h 6:00p.m.

MIGUEL MARTINS QUARTET

Miguel Martins Quartet tem um repertório que  inclui muitos 
elementos musicais do jazz com arranjos originais, misturando 
outros estilos musicais criando paisagens sonoras ricas e 
ritmos intensos. Miguel Martins é líder do grupo e partilha uma 
cumplicidade e química musical muito intensa com estes três 
músicos, com surpresa e com segurança, fazendo o público viajar 
através desta intensidade e alegria de tocar música com base na 
improvisação e liberdade. A surpresa é garantida. Miguel Martins 
Quartet has a setlist that includes many musical elements from 
jazz with original songs, mixing other musical styles creating rich 
soundscapes and intense rhythms. Miguel Martins takes the leading 
of the Quartet and shares an intense musical language with the 
other three musicians creating an unexpected atmosphere through 
improvisation and freedom. You will be surprised, for certain.

Miguel Martins (guitar), Alexandre Dahmen (piano), Marco 
Martins (bass), Alfredo Sarno (drums)

11/11  18:00h 6:00p.m.
Zé Eduardo convida…  Zé Eduardo invites…
EDGAR CARAMELO  (sax)

“Tocar em duo com o Edgar Caramelo vai ser o feliz reviver 
de muitas aventuras do passado. Muitas horas na estrada e 
incontáveis concertos marcaram uma época em que os nossos 
percursos musicais se cruzaram, então ele a aventurar-se nos 
caminhos do Jazz e eu a guiá-lo com a experiência que já tinha 
começado alguns anos antes. A vida separou os nossos percursos 
musicais, ele enveredando por outras músicas onde sempre 
emprestou o seu talento e eu, irredutível, pelo Jazz. Desta vez 
iremos desfilar no palco algumas dessas viagens passadas sob 
a forma que nos é mais querida, o Jazz.“ “Playing as a duo with 
Edgar Caramelo will be a happy revival of many adventures of the 
past. Many hours on the road and countless concerts marked a 
time when our musical paths crossed - he was taking his first steps 
in Jazz music while I was guiding him through the experience that 
I had already acquired a few years before. Life has separated our 
musical paths - he followed other songs colored by his talent while I, 
irreducible, followed Jazz.

28/10  18:00h 6:00p.m.
MARGARIDA GUERRA

“Margarida Guerra, natural de Castelo Branco, recém-
licenciada em canto jazz pela Universidade de Évora estreia-
se pela primeira vez em nome próprio no Club Farense, 
acompanhada por músicos também formados pelo novo 
Curso Profissional “Instrumentista de Jazz” da Escola 
Secundária da Bemposta - Portimão.” Margarida Guerra, was 
born in Castelo Branco. Recently graduated as a jazz singer by 
the University of Évora, debuts for the first time in Club Farense, 
supported by musicians also formed by the new Professional 
Course “Instrumentista de Jazz” from the Secondary School of 
Bemposta - Portimão.

Margarida Guerra (vox), Ricardo Jesus (sax), Diogo Costa 
(guitar), João Segurado (doublebass)

09/12  18:00h 6:00p.m.

Zé Eduardo convida…  Zé Eduardo invites…
ARMINDO NEVES (guitar)

O Armindo Neves é um dos meus irmãos musicais de sempre. 
Juntos começámos a desbravar os segredos do Jazz e juntos 
nos aventurámos pelo mundo profissional, onde durante anos 
fomos praticamente inseparáveis, tanto nos estúdios, como 
na televisão, como nos espectáculos ao vivo, acompanhando 
e gravando com praticamente todos os artistas de renome 
dessa época. Com os nossos caminhos a divergir a partir 
do momento que me dediquei exclusivamente ao Jazz é 
com imensa satisfação que nos voltamos a encontrar para 
fazermos aquilo que mais gostamos!
Armindo Neves is one of my brothers in the musical universe, 
since ever. Together we started to unfold the secrets of Jazz 
and adventure ourselves through the professional world. For 
years we were practically inseparable, both in the studios, on 
television, and in live shows, accompanying and recording
with practically all the renowned artists of that time. With 
our paths diverging from the moment that I dedicated myself 
exclusively to Jazz, it is with great satisfaction that we will 
meet again to do what we love the most!


