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QUARTETO DE SOFIA ALMEIDA
Parque de Santa Catarina
Sábado, 31 de julho, 21:30
Sofia Almeida (voz)
João Freches (piano)
Filipe Gouveia (contrabaixo/baixo elétrico)
Paulo Gouveia (bateria)
Convidado especial: Vítor Anjo (guitarra)
A mais jovem representante do jazz neste ciclo, com apenas 19 anos, é Sofia Almeida,
uma cantora que no passado ano concluiu o Curso Profissional de Instrumentista de
Jazz do CEPAM e que, não por acaso, acaba de ser admitida em três das mais
prestigiadas instituições do ensino do jazz em todo o mundo: o Berklee College of
Music, em Boston, a New York University e o conservatório de Amsterdão.
O Quarteto de Sofia Almeida, que conta com João Freches ao piano, Filipe Gouveia no
contrabaixo e Paulo Gouveia na bateria, tendo igualmente enquanto convidado
espacial o guitarrista Vitor Anjo, oferecer-nos-á um repertório preparado tendo em
mente esta sua atuação no Funchal Summer Jazz, que se centrará numa série de
standards e de peças clássicas do jazz moderno e que terá lugar no Parque de Santa
Catarina, no dia 31 de julho, às 21:30.
NOTA IMPORTANTE:
O concerto do Quarteto de Sofia Almeida terá uma lotação abaixo das 100 pessoas
pelo que será dispensado a apresentação de comprovativo de teste
negativo/vacinação.
Este facto não invalida a realização da pré-reserva pelo site, disponível a partir das
21:30 do dia 29 julho em www.funchalsummerjazz.pt

O acesso a todos os concertos é gratuito, mas limitado à lotação de cada um dos
espaços, sujeita a restrições impostas pelas medidas de segurança contra a
transmissão da Covid-19, conforme seguintes condições:
Condições de acesso:
•
•
•

Cada concerto terá a lotação máxima em vigor, à data, decorrente das normas
emanadas pelo Governo Regional da Madeira;
Os concertos têm a classificação de: maiores de 16 anos;
Os concertos serão de entrada gratuita mediante a realização de uma préreserva no site https://funchalsummerjazz.pt, disponível 48 horas antes do
início dos mesmos, conforme as seguintes orientações:
a) Cada pessoa poderá efetuar apenas 1(uma) pré-reserva;
b) No ato de pré-reserva deverá ser anexado documento comprovativo
de teste COVID-19 realizado, com resultado negativo, dentro do prazo
de 48 horas anteriores à hora de início do concerto. Em alternativa
poderá ser anexado comprovativo de vacinação completa realizada,
cujo prazo legal de 14 dias já tenha decorrido;

•
•
•

Após a validação das informações, por parte da organização, será enviado um
email com comprovativo de reserva, email este que deverá ser apresentado
na entrada do recinto, juntamente com identificação do próprio;
A organização do Funchal Summer Jazz reserva-se ao direito de alterar
qualquer disposição às presentes condições de acesso, sempre que se
considere conveniente;
Quaisquer alterações serão publicadas em funchalsummerjazz.pt, bem como
nos diversos canais de comunicação usados

A organização do Funchal Summer Jazz 2021

