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Sexta-Feira 13 julho

19.00 | Bobo da Corte - Marisa Borralho Saxofone 4all

Projeto que promove o Saxofone, junto de diferentes públicos, 

destacando-se os concertos didáticos e animação de eventos.

A degustação de um bom vinho, identi�cando as notas que

o pontuam, à cadência das notas de um saxofone ou a reunião

de bons amigos em torno de um copo de vinho, constituem esta 

proposta de abertura do “Palmela Wine Jazz."

21.00 | Terraço Sul - Quarteto MIGA “Make Iberia Great Again” 

Formado por jovens músicos oriundos de Lisboa e da Galiza, 

este Quarteto nasceu da reunião dos elementos que o compõem

na Escola Superior de Música de Lisboa. MIGA tem como propósito

dar a conhecer a sua música original, enraizada na tradição do jazz,

mas também, a interpretação de alguns dos mais emblemáticos

temas do cancioneiro jazzístico. 

Bernardo Tinoco - saxofone; Dinis Costa - piano; Pablo Patiño Moledo - contrabaixo; 

Miguel Fernandéz - bateria

22.30 | Igreja Santa Maria - Quarteto Conceição Silva

Dos desa�antes processos musicais da bossa nova e do jazz, passando 

pela recriação de temas de autores portugueses e pela apresentação 

de uma composição original integrante da «Trilogia ao Vinho», não 

importa a língua em que se canta, pois o jazz é criação no momento,

é emoção… O jazz é tudo: a riqueza das harmonias e dos ritmos,

a força e beleza dos poemas e a forma como as melodias dão sentido 

às palavras cantadas.

Conceição Silva - voz e guitarra; Felipe Figueiredo - saxofone; 

Filipe Martins -  contrabaixo; Sérgio Caldeira - bateria

Sábado 14 julho

19.00 | Bobo da Corte - Duo Maria João Matos e Zé Soares

Este projeto surgiu com o gosto pelos grandes clássicos do 

cancioneiro americano. A vontade de interpretá-los e dar voz aos 

nossos temas preferidos, juntou um repertório de temas de grandes 

compositores como Gershwin ou Cole Porter. É uma viagem a temas 

que fazem parte de um passado musical que fez e faz a história 

do jazz e que pretendemos que seja sempre... Presente.”

Maria João Matos - voz; Zé Soares - guitarra

21.00 | Terraço Sul - Concertos com Vinho - Elisa Rodrigues 

Patrocinado pela Casa Ermelinda Freitas

Elisa Rodrigues acumulou nos últimos anos, muitas experiências de 

palco, acompanhou outros artistas e cresceu em nome próprio. O seu 

álbum de estreia “Heart Mouth Dialogues” foi gravado em 2011, ano a 

partir do qual passou a ser identi�cada como uma voz do jazz, pela 

proximidade, pela identidade e pela liberdade. 

22.30 | Igreja Santa Maria - Cícero Lee

“Those Who Stay” lançado, em 2015, é o segundo álbum do 

baixista/contrabaixista Cícero Lee que dá nome a este concerto. 

Considerado um dos melhores discos nacionais, tem sido amplamente 

elogiado pela crítica internacional. Em palco, vão estar quatro músicos, 

cujos nomes são já presença incontornável na cena musical portuguesa: 

José Salgueiro, Desidério Lázaro, Carlos Garcia e Tiago Oliveira.

Domingo 15 julho

18.00 | Bobo da Corte - Be Sharp Duo

Formado por Rúben Garção da Silva no saxofone e João Brito na guitarra, 

o “Be Sharp Dou” traz um som livre de rótulos e prede�nições. Partindo 

do jazz, e voando por muitas sonoridades, este duo promete um 

tempo de boa música e boa disposição.

19.00 | Igreja Santa Maria - Trio de Jazz de Loulé 

Apadrinhado pelo artista Mário Laginha, o Trio explora a versatilidade 

de estilos na interpretação e comunicação da linguagem do Jazz, 

dirigida a um público cada vez mais alargado e heterogéneo. 

João Pedro Coelho - piano; António Quintino - contrabaixo; 

João Lopes Pereira - bateria

20.30 | Terraço Sul - Concertos com Vinho - Quarteto Beatriz Nunes 

Patrocinado pela Adega Cooperativa de Palmela 

O Quarteto lançou o seu álbum de estreia “Canto Primeiro” já em 2018. 

Interpreta  canções portuguesas de carater contemplativo, entre a 

herança da música portuguesa, a música de cantautor e o jazz.

É o primeiro trabalho de composição da cantora Beatriz Nunes, que 

também é a atual vocalista dos Madredeus.

Beatriz Nunes - Voz e Composição; Luís Barrigas - Piano;  

Mário Franco - Contrabaixo  e  Jorge Moniz - Bateria
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