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Salvador Sobral apresenta-se com uma nova formação, em quin-
teto, que o acompanhará em estúdio na gravação do próximo 
registo de originais, com edição marcada para o início do próximo 
ano. O músico entretanto continua na estrada em Portugal e no 
estrangeiro com os temas de Paris, Lisboa e Excuse me enquanto 
levanta o véu sobre algumas das canções que vão integrar o 
novo disco.

Salvador Sobral é um músico e compositor português. Viveu 
nos EUA, em Maiorca e Barcelona, onde estudou jazz durante 
dois anos na prestigiada escola Taller de Músics. Ao longo deste 
período criou vários projectos musicais, compôs as suas próprias 
canções e foi formando a sua identidade musical. Em 2016, já de 
regresso a Portugal, lança o seu primeiro álbum a solo: Excuse me. 
Em 2017 interpreta “Amar pelos Dois”, de Luísa Sobral, no Festi-
val da Canção, que viria a valer-lhe a vitória no Festival da Euro-
visão, no mesmo ano, com a pontuação mais alta de sempre. A 
canção tornou-se uma das mais ouvidas no mundo. Distinguido 
com vários prémios e menções, tem sido aclamado pela imprensa 
nacional e internacional. No início de 2019 lança o segundo álbum 
em nome próprio, Paris, Lisboa, e no final do mesmo ano edita o 
primeiro disco do projecto Alma Nuestra. No início de 2020 leva 
aos palcos do CCB, da Casa da Música e do Teatro Aveirense o 
ciclo de concertos Salvador Sobral canta Brel.

André Santos é um guitarrista madeirense que, tendo o jazz e a 
música improvisada como campos de maior exploração, mantém 
o ouvido atento para qualquer abordagem musical que lhe suscite 
curiosidade. É possível ouvi-lo nos mais variados contextos, como 
por exemplo: Mano a Mano, o duo que mantém com o seu irmão 
Bruno; Mutrama, projecto que revisita a música tradicional madei-
rense; as colaborações com Carlos Bica (em trio com João Mortá-
gua ou no Quarteto Maria João/Carlos Bica) ou Salvador Sobral 
(Quinta das Canções). Deu os seus primeiros passos no Conser-
vatório da Madeira, licenciou-se em Jazz na Escola Superior de 
Música de Lisboa e fez mestrado, também em Jazz, no Conser-
vatorium van Amsterdam — com um intercâmbio que o levou a 
frequentar também a Temple University de Filadélfia. 

Participou em projectos, concertos e gravações com músicos 
como Carlos Bica, Maria João, Filipe Raposo, Lars Arens, Joana 
Espadinha, Marco Franco, Teresa Salgueiro, Salvador Sobral, Luísa 
Sobral, Júlio Resende, Bernardo Moreira, Beatriz Pessoa, Ana 
Moura ou Pedro Moutinho. Como líder, destacam-se os seus discos 
Ponto de Partida e Vitamina D, o projecto Mano a Mano, com o 
irmão (e também guitarrista) Bruno Santos e, mais recentemente, 
o projecto Mutrama, no qual revisita a música tradicional madei-
rense com base em recolhas feitas pela Associação Xarabanda. 
Com todos estes projectos e muitos outros, já actuou um pouco por 
todo o mundo: México, Macau, Cabo Verde, Suécia, Itália, Alemanha, 
Espanha, Luxemburgo, Sérvia, Montenegro ou Angola, sem nunca 
esquecer a esplendorosa ilha onde nasceu, sempre desejoso de 
voltar a casa e partilhar as histórias e experiências que o marcaram.

Natural de Sintra, André Rosinha começou a tocar baixo eléctrico 
de forma autodidacta, aos 17 anos. Frequentou depois a Escola de 
Música Musicland (Mafra) e o Conservatório Nacional, onde iniciou 
os estudos de contrabaixo, estudando simultaneamente na Escola 
Jazz Luiz Villas-Boas (Hot Clube de Portugal). Teve aulas particu-
lares com Demian Cabaud e participou no Lisbon Jazz Summer 
School 2010, como bolseiro da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas. 
Participou em seminários e masterclasses orientados por vários 
músicos de renome. É docente na Escola Luiz Villas-Boas desde 
2011. Em 2014 terminou a Licenciatura em Contrabaixo Jazz, na 
Escola Superior de Música de Lisboa. 

Pórtico é o seu primeiro disco como líder de uma banda, onde 
toca originais seus com os músicos João Barradas, Albert Cirera, 
Eduardo Cardinho e Bruno Pedroso. Integra também a banda do 
pianista Júlio Resende, o João Barradas Trio, o Samuel Lercher 
Trio, o Ricardo Pinto Quinteto e o Eduardo Cardinho Quinteto, 
entre outros. Toca desde 2015 com Salvador Sobral, com quem 
gravou três discos. Actuou em diversos festivais internacionais 
de jazz no estrangeiro, nomeadamente: Jazzaldia e Cadiz Jazz 
Festival (Espanha), Jazzfestival Münster e Jazzahead (Alemanha), 
Sopot Jazz Festival (Polónia) e Kaunas Jazz (Lituânia). É presença 
habitual nos festivais nacionais de jazz, com destaque para o 
Funchal Jazz e o Seixal Jazz. Tocou com músicos como Perico 
Sambeat, Greg Osby, Alexi Tuomarila, Marc Miralta, Theo Ceccaldi, 
Abe Rabade, Jeffery Davis, Xavi Torres, Ben Van Gelder, Roberto 
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Negro e com os portugueses Mário Laginha, João Paulo Esteves 
da Silva, João Barradas, Bruno Pedroso, João Moreira, Afonso 
Pais e André Fernandes, entre outros. Recentemente editou o 
segundo disco de originais em nome próprio, Árvore, que conta 
com a participação do pianista João Paulo Esteves da Silva e do 
baterista Marcos Cavaleiro.

Abe Rábade nasceu em Santiago de Compostela (Galiza), em 1977. 
Em 1999 concluiu a Licenciatura cum laude em Jazz Composi-
tion e Piano Performance, no Berklee College of Music (Boston). 
Formou o projecto Nordestin@s, em 2006, com as cantoras gale-
gas Guadi Galego e Ugia Pedreira. Gravou 12 discos como líder, 
compôs três obras para grande formato e foi director musical de 
três produções que juntaram música e poesia. Tocou e gravou 
com músicos prestigiados em concertos e festivais pelo mundo. 
Desde 2001, é co-director artístico, juntamente com Paco Charlín, 
do Seminário Permanente de Jazz em Pontevedra. É professor na 
Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto e no 
Centro Superior de Música de Galicia, orientando frequentemente 
masterclasses em Espanha e Portugal. 

Bruno Pedroso começou a estudar bateria em 1987, tendo frequen-
tado a Academia dos Amadores de Música e a Escola de Jazz do 
Hot Clube de Portugal. Iniciou a sua carreira profissional tocando 
com grupos pop-rock como os Heróis do Mar e os Mler Ife Dada. 
Passou depois pelos Plopoplot Pot, de Nuno Rebelo, e pelos Idefix, 
de Sérgio Pelágio. A sua ligação ao jazz começou com Pedro Mestre, 
em cuja banda tocou durante dois anos e na qual acompanhou 
Maria Viana. Tem tocado com muitos dos nomes de referência 
do jazz nacional, como Maria João, Zé Eduardo, Carlos Martins, 
Paulo Gomes, Tomás Pimentel, Carlos Barretto, Pedro Madaleno, 
Nelson Cascais, André Fernandes, Nuno Ferreira, Bruno Santos, 
Afonso Pais e Bernardo Moreira. Tocou ainda com Nicholas Payton, 
Aaron Goldberg, Reginald Veal, Chris Cheek, Rick Margitza e Perico 
Sambeat, entre muitos outros nomes da cena jazzística interna-
cional. É professor na Escola do Hot Clube e na Escola Superior 
de Música de Lisboa. 


