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Sexta-Feira, 19 julho

19.00 | Bobo da Corte - Karl Heinz & The Ketchups

Um projeto de dois miúdos de que fugiam das aulas de 

Canto Coral para tocar caixas de cartão, ou o que viesse á 

mão. Hoje o projeto volta, tentando manter a ingenuidade 

de então, alguns instrumentos quase de brinquedo, 

mantendo o lado experimental e aproveitando as 

capacidades novas da eletrónica. As in�uências vão do Jazz 

à Música Erudita, passando pelo Rock e pela World Music. 

21.00 | terraço sul - Isabel Rato Quinteto
Concertos com Vinho
Patrocinado por Adega Camolas e Filipe Palhoça

Pianista, compositora, arranjadora e produtora. A sua 

música visita universos musicais que vão do jazz à 

música portuguesa, clássica ou à world music. 

Apresenta agora o seu novo trabalho “Histórias do Céu 

e da Terra”, o seu segundo disco. Isabel Rato tornou-se 

num dos nomes femininos mais destacados da nova 

geração de compositores portugueses na área do Jazz.  

Isabel Rato - piano, composição; João David Almeida - voz; 

João Capinha - saxofone soprano, alto e tenor; João Custódio - 

contrabaixo; Alexandre Alves - bateria

22.30 | Igreja Santa Maria - loosense
Uma forte secção rítmica caraterizada pelos grooves do 

Funk, Latin, Hip-Hop, e ideias melódicas e harmónicas 

vindas do mundo do Jazz, Gospel e Soul, que culmina 

em momentos de improvisação que estendem ainda 

mais a criatividade de cada músico. A música de 

Loosense está constantemente a mudar e a evoluir, 

não há limites no que toca ao caminho que pode 

rumar. O objetivo é tentar criar algo único e especial. 

Uma viagem na qual embarcamos ao ouvir pela 

primeira vez, não querendo desembarcar mais. 



Sábado, 20 julho

19.00 | Bobo da Corte - Body & Soul
Body & Soul, tema que Conceição Silva e Filipe Martins 

apresentam na edição 2019 do Palmela Wine Jazz.

Uma viagem pelo universo de Sophisticated Lady 

de Duke Ellington, Consider Me Gone de Sting, Sabiá 

de Chico Buarque e Tom Jobim, Samba de uma Nota 

Só de Tom Jobim, Um Amor de Maria João e Mário 

Laginha, My Man de Luísa Sobral, entre outros 

universos do corpo e da alma.

Conceição Silva - voz e guitarra; Filipe Martins - contrabaixo

21.00 | Terraço Sul - Sexteto Palmela Six Jazz  

Concertos com Vinho
Patrocinado pela Adega de Palmela

O Sexteto é formado por músicos que estudam no 

conservatório regional de Palmela em diversas classes 

instrumentais. Combinando o gosto destes músicos 

pela audição e interpretação de repertório na tradição 

do swing, blues e outros géneros ligados ao jazz.

Pedro Amaro, Rafael Baptista - Saxofones; António CTA - Trompete 

e Guitarra Elétrica; João Salazar - Violoncelo; Mariana Mendes - 

Piano; Tiago Costa - Bateria 

22.30 | Igreja Santa Maria - Maria João
OGRE é a mais recente aventura de Maria João, um 

híbrido musical que mistura o jazz com a eletrónica. 

Uma banda com instrumentação invulgar e uma 

abordagem artística singular, que leva o público numa 

travessia pelo mundo dos sons, saltando fronteiras 

entre o digital e o analógico. A voz de Maria João 

indica o caminho!



Domingo, 21 julho

19.00 | Bobo da Corte - Ruben Garção Duo
Be sharp duo, traz um som livre de rótulos e 

prede�nições com composições originais e arranjos 

inesperados! Partindo do jazz, e voando por muitas 

sonoridades, promete um tempo de boa música 

e boa disposição!

Rúben Garção da Silva - saxofone; João Brito - guitarra 

21.00 | Terraço Sul - Quarteto Desidério Lázaro 

Concertos com Vinho
Patrocinado pela Casa Ermelinda Freitas 

Um dos mais reconhecidos saxofonistas e melhores 

músicos do Jazz português. A sua estética musical 

situa-se nos meandros do jazz, piscando o olho de 

forma constante ao universo rock e, de forma fugaz, 

mas intensa, à suavidade da música erudita. 

Desidério Lázaro encontrou neste quarteto um grau 

de con�ançaa inabalável de modo a projetar a música 

a níveis de qualidade verdadeiramente altos.

Desidério Lázaro - saxofones; João Firmino - guitarra; Francisco 

Brito - contrabaixo, baixo eléctrico; Joel Silva - bateria

22.30 | Igreja Santa Maria  - Quarteto Edgar Caramelo

Quarteto composto por músicos de formação 

académica do Jazz dividindo-se com a especial 

referência na Escola de Jazz do Hot Club de Portugal, 

ESML e Universidade de Évora. Este Quarteto tem 

por objetivo juntar as várias experiências e criatividade 

dos seus elementos, o Jazz. 

Edgar Caramelo – Sax Soprano, alto e tenor; Luís Barrigas – 

Piano; Filipe Martins – Contrabaixo e Sérgio Caldeira - Baterista
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